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2015.gada 21.augusts – jaunas dzīves sākums
AGRĀK

Telpu šaurība un izvietojums vairākās 
ēkās – Rīgas ielā 9 un Zāles ielā 8, 
Limbažos. 

Krātuve tika pārvietota 7 reizes uz 
dažādām ēkām. 

Kopējā telpu platība – 437 m²

TAGAD

Moderna bibliotēkas vide.

Bibliotēkas nodaļas tiek apvienotas.

Ēkas kopējā platība 1372.3 m², t.sk. 
iekštelpu platība – 994.5 m², ārtelpu
platība – 377.8 m² Telpu platību 
pieaugums par 68%



Ieguvumi
Interjera dizains

Pieejamība

Drošība

Atbilstība standartiem

Izstāžu un pasākumu telpas

Lasītavu un nodarbību telpas

Individuālā un grupu darba telpas

«Čalotava» un atpūtas zonas

Personāla telpas

Garderobe

Ārtelpas

Mēbeļu infrastruktūra

IT infrastruktūra

Ventilācija

Grāmatu nodošanas iekārta

Darba laiks



Jaunā telpu infrastruktūra nodrošina reģiona galvenās bibliotēkas statusam 
atbilstošus kvalitatīvus un daudzveidīgus  pakalpojumus mūsdienu standartiem 
atbilstošā vidē, kas ērti pieejami visām iedzīvotāju grupām, veicinot vietējo 
cilvēkresursu un kultūrvides attīstību



Īpašs stāsts 
Limbažu Bērnu bibliotēka 1995 – 2015

Limbažu novada pašvaldības lēmums par reorganizāciju

No 2016.gada Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs 

Atrodas Limbažu 3.pirmsskolas iestādes telpās



Bibliotēka kā kopīgs novada resurss
Pašvaldībai

Iestādēm

Uzņēmējiem

Nevalstiskajām organizācijām

Interešu grupām

Individuālajām interesēm

Bibliotēkām



Pasākumi ar noteiktu mērķauditoriju
VKKF projekts «Rakstītājs – grāmata 
– lasītājs»
VKKF projekts «Latviešu filmu vakari 
Limbažu Galvenajā bibliotēkā» 
sadarbībā ar Latvijas Kinematogrāfistu 
savienību
Novadnieku izdoto grāmatu 
atvēršanas svētki
Ģimeņu dienas
Šaha turnīri
Diskusijas jauniešiem



Pasākumi ar noteiktu mērķauditoriju
Klases stundas

Lasītāju klubs

Novadpētnieki un vēstures draugi

Izstāžu atklāšanas un tikšanās ar 
māksliniekiem

Radošās darbnīcas

Apmācības grupām

…..



Personāls – komanda ar vienotu mērķi
Klientu apkalpošanas centrs, Datu 
apstrādes nodaļa, Apmācību un 
profesionālās sadarbības centrs, 
Bērnu literatūras centrs
21 darbinieks, t.sk. 15 – bibliotekārie 
speciālisti
Laba darbinieku komanda - efektīvas 
bibliotēkas darbības priekšnoteikums 
Veiksmīgi darbinieki ir lieliski 
sadarbības partneri, kuri atbalsta 
kolēģus



Paldies!
VAIRĀK INFORMĀCIJAS WWW.LIMBAZUBIBLIOTEKA.LV

DZINTRA.JUSTA@LIMBAZI .LV

TĀLR.  371 29417077

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