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2015.gada galvenās atziņas un secinājumi
 Efektīvai bibliotēkas darbībai 

nepieciešama mūsdienīga, ērta vide, 
laba darbinieku komanda un 
piemērotas tehnoloģijas;

 Veiksmīgi darbinieki ir lieliski 
sadarbības partneri, kas atbalsta 
kolēģus;

 Svarīgi ir koncentrēties uz klienta 
situāciju, izrādīt personisku 
ieinteresētību, sniedzot vajadzīgo 
informāciju un izglītojot;

 Mazpilsētā ļoti labi darbojas modelis –
bibliotēka kā viesistaba, kur katrs 
apmeklētājs jūtas gaidīts;

 Moderna bibliotēka ar skaistu interjeru 
piesaista vairāk apmeklētāju un kļūst 
par tūrisma objektu;

 Uzsvars tiek likts nevis uz modernajām 
tehnoloģijām, bet uz ilgtermiņa 
attiecību veidošanu ar klientu (grāmatu 
klubi, interešu grupas, ģimeņu dienas u.c.);

 Bibliotēkas vispārējo koptēlu patīkamu 
veido darbinieku komunikatīvās 
prasmes, attieksme pret savu izskatu, 
vēlme pašizglītoties;

 Bērniem un jauniešiem ļoti patīk 
uzturēties bibliotēkas vidē, kaut arī 
interese par lasīšanu ir neliela;

 Aizvien lielāka nozīme klientu piesaistē 
ir bibliotēku veidotajiem virtuālajiem 
resursiem;

 Pašvaldība novērtē bibliotēku nozīmi 
vietējā sabiedrībā, palielinot bibliotēku 
finansējumu.



2015.gada jauninājumi
 21.augustā atklāta Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) jaunā ēkā. Jaunās bibliotēkas 

telpas ir estētiskas, mājīgas, plašas, ērtas un visiem pieejamas – piemērotas socializēšanās 
un komunikācijas funkcijai. Radīts mūsdienīgs telpu kopums, kas apmeklētājiem dod 
iespēju pilnībā izmantot jaunākās tehnoloģijas. Tiek nodrošināti jauni pakalpojumi. 
Komfortabli darba apstākļi darbiniekiem.

 Veikta Alojas novada Vilzēnu bibliotēkas telpu rekonstrukcija un pārdale. Ieguvums 
bibliotēkai ir  ne tikai telpu kapitālais remonts, bet arī jauni plaukti, labiekārtota 
uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašam vajadzībām; 

 Novembrī Limbažu novada pašvaldība, saskaņojot ar Latvijas Bibliotēku padomi, pieņēma 
lēmumu par Limbažu Bērnu bibliotēkas reorganizāciju par LGB nodaļu. Lēmums stājas 
spēkā ar 2016.gadu; 

 Notikusi Limbažu novada publisko bibliotēku akreditācija. Pozitīvs vērtējums;
 Ļoti nopietni tika  pārskatīti bibliotēku darba laiki un rasti pozitīvi risinājumi lietotājiem 

draudzīgāka bibliotēku darba laika noteikšanā – pēc 17:00 un sestdienās. Tika izveidotas 
jaunas ceļa norādes uz bibliotēkām.



2015.gada problēmas un risinājumi 
 LGB kolektīvs pēc vairāku gadu darba 2 ēkās, beidzot strādā kopā;

 Dzīvojot informācijas tehnoloģiju laikmetā programmatūras un tehnikas jaunumi 
ļoti strauji attīstās. Nav iespēju pilnvērtīgi aprobēt visu jauno;

 Pagastu bibliotēkās ir novecojusi datortehnika. Pašvaldība nespēj finansēt aktīvu 
to nomaiņu;

 Darbinieki ar izglītību citā jomā, ļoti vēlas apgūt 240 stundu profesionālās 
pilnveides programmu "Informācijas un bibliotēku zinību pamati", bet 
pašvaldības iespējās ir apmaksāt kursus 1 darbiniekam gadā;

 Joprojām novadu bibliotēkās ir zems atalgojums bibliotekārajiem darbiniekiem, 
2015. gadā tas pieaudzis tikai par 0,7%;

 Daļai bērnu un jauniešu ir ļoti izteikts uzmanības deficīts, ko viņi cenšas 
kompensēt, bibliotēkā speciāli pārkāpjot noteikumus un provocējot;

 Tika risināta problēma ar krājumu statistisko datu nesakritību BIS ALISE. Tika 
veiktas elektroniskās inventarizācijas 6 bibliotēkās, kas situāciju uzlaboja.



2015.gada novadpētniecības darba 
kopsavilkums

 LGB brīvpieejas apstākļos tagad ir pieejams viss novadpētniecības krājums, ieskaitot 
preses izdevumus. Jaunie apstākļi prasa savākto materiālu sistematizēšanu, 
aprakstīšanu, digitalizāciju un atbilstošu noformēšanu;

 Sadarbībā ar biedrību «Limbažu fotoklubs» LGB izveidoja virtuālo izstādi «Limbaži senie 
un mainīgie», kas publicēta LGB mājas lapā;

 Alojas pilsētas bibliotēka veido dokumentu «Alojas un Ungurpils notikumu hronoloģija 
sākot no 1211.gada». To plānots publicēt LGB mājas lapā. Alojas bibliotēka pirmā no 
Limbažu reģiona uzsākusi veidot el. aprakstus bibliotēkas izveidotajām novadpētniecības 
mapēm;

 Vitrupes bibliotēkā izveidota karte «Senās darba un atpūtas vietas Vitrupē», kurā 
atzīmētas visas ievērojamās vietas un pierakstītas atmiņas par cilvēkiem;

 Pociema bibliotēkā izveidota pastāvīgā vēstures ekspozīcija «Pa pagātnes takām»;

 Jau ierasta prakse ir rīkot izstādes un tematiskos pasākumus sadarbībā ar novadniekiem, 
biedrībām un muzejiem.



2015.gada veiksmes stāsts

 Jauna bibliotēkas ēka

Limbažos, Parka ielā 23.

 Jauni pakalpojumi



Moderna 
bibliotēkas vide



Bibliotēkas grāmatu 
nodošanas iekārta
24 h diennaktī



Uzbrauktuve un pacēlājs 
cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, kā arī 
vecākiem ar bērnu ratiņiem



Labierīcības cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. 
Bērnu pārtīšanas galdiņi



Individuālās un grupu 
darba telpas jeb 
«klusās lasītavas»



Karsto 
dzērienu 
automāts



Pasākumu 
zāle, 
jauniešu 
radošā telpa



Ģimeņu dienas un 
filmu vakari



Ekskursijas pa 
bibliotēku, t.sk. 
tematiskās 
ekskursijas 
skolēnu klašu 
grupām



Izstāžu siena



Interaktīvā 
tāfele 
Apmācību un 
profesionālās 
sadarbības 
centrā



Terase



Bērnu stūrītis jeb 
«Čalotava»



Garderobe



Uzlabots 
mikroklimats 
(gaisa 
ventilācija 
telpās)



Sarunu telpa 
(personālam, 
interešu grupu 
biedriem, 
bibliotēkas 
viesiem…)



Jauni, 
mūsdienu 
prasībām 
atbilstoši 
aprīkoti 
darba 
kabineti



2016.gada prioritātes
 Veiksmīga projekta “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs –

bibliotēka “Sala”” īstenošana, kas piepildīs Alojas pagasta  Ungurpils 
bibliotēkas sapni strādāt jaunās, mūsdienīgas telpās; 

 Palielināt bibliotēku darbinieku atalgojumu;

 Turpināt dažādot pakalpojumus, meklējot jaunas inovatīvas formas;

 Iekļaut LGB darbībā Bērnu literatūras centru, aktivizēt tā darbu, veicinot 
attīstību un sadarbību;

 Pilnveidot novadpētniecības darbu. Veicināt novadu bibliotēku iesaisti 
elektronisko resursu izveidē;

 Turpināt darbu ar bibliotēku krājumu kvalitātes uzlabošanu;

 Veicināt bibliotekāro darbinieku profesionālo pilnveidi un sadarbību. 



PALDIES!
Prezentācijā izmantoti Limbažu Galvenās 
bibliotēkas darbinieku sagatavotie materiāli

Vairāk informācijas www.limbazubiblioteka.lv

dzintra.justa@limbazi.lv

Tālr. 29417077

http://www.limbazubiblioteka.lv/
mailto:dzintra.justa@limbazi.lv
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