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Vērtējums, galvenās atziņas, secinājumi

Aktīvo lietotāju un fiziskā apmeklējuma rādītāji Limbažu un Alojas novadu 20 vietējas nozīmes 
publiskajās bibliotēkās ir  stabili. 2016.g. pirmo reizi reģistrējušies 243 aktīvie lietotāji.

Samazinās krājumu izsniegums. Viens no iemesliem - vadītājas slimības dēļ ilgstoši bija slēgta 
Vidrižu bibliotēka.

Vidēji novadu publiskajās bibliotēkās lasa 30,1 % iedzīvotāju, šis rādītājs ir stabils.
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Vērtējums, galvenās atziņas, secinājumi
Galvenie darba rādītāji Limbažu Galvenajā bibliotēkā ir palielinājušies, jo ar 2016.gadu ir 
izveidota jauna nodaļa – Bērnu literatūras centrs. 

LGB 2016.g. pirmo reizi reģistrējušies 278 aktīvie lietotāji.
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Vērtējums, galvenās atziņas, secinājumi
2016.gada kopējā tendence – finansējums bibliotēku pamatpakalpojumiem 
pamazām uzlabojas. Pašvaldība rūpējas par bibliotēku infrastruktūras 
sakārtošanu, pieejamības un atpazīstamības nodrošināšanu. 

Katru gadu Limbažu novada pašvaldība piešķir finansējumu attīstībai, konkrēti 
LGB var papildus īstenot 5 ieceres, bet pagasta bibliotēkai attīstības nauda tiek 
paredzēta pārvaldei uz pagastu kopumā un no bibliotēkas vadītāja aktivitātes ir 
atkarīgs, cik viņš spēj šo finansējumu piesaistīt. 

Bibliotēkas vadītāja zināšanas, prasmes un spējas nosaka bibliotēkas attīstību vai 
stagnāciju.

2016.g tiek sakārtoti bibliotēku krājumi, optimizēts apjoms un precizēta krājuma 
uzskaite, kas nodrošina krājuma kvalitāti.



Jauninājumi un sasniegumi
Realizēts projekts par sabiedriskā centra “SALA” ēkas būvniecību Ungurpilī - 2016. gada 
rudenī durvis vēra jaunuzceltais Alojas novada uzņēmējdarbība atbalsta centrs - bibliotēka 
SALA ( bibliotēka un pasākumi, konferences, attālinātās darba vietas, biznesa inkubators 
jauniešiem un jaunajiem uzņēmējiem, nevalstisko organizāciju tikšanās un sadarbības vieta, 
jauniešu centrs  - vasaras skola, nometnes, radošas nodarbības, TIC).

Izremontētas 4 bibliotēkas, Straumes bibliotēkai paplašinātas telpas un iegādātas jaunas 
mēbeles, uzstādītas ceļa norādes uz bibliotēkām, izvietotas velonovietnes.

2016. gadā ir izstrādāts ēkas rekonstrukcijas projekts “Viļķenes PII ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana un telpu atjaunošana”, kas tiks īstenots 2017. Šajā ēkā darbojas Viļķenes 
bibliotēka.

Datortehnika darbiniekiem ir labā stāvoklī. Pakāpeniski tiek nomainīti datori lietotājiem 
(2016. g. iegādāti 12 jauni vai mazlietoti datori).



Problēmas un risinājumi
Zems atalgojums bibliotekārajiem darbiniekiem (vidēji bruto 500 EUR mēnesī) ar pieaugumu 
2016.gadā LGB par apt.6%, novadu bibliotēkās par 1,3%. Tikšanās un iesniegumi Limbažu novada 
pašvaldībai par atbilstošu amatu līmeņu noteikšanu.  Labam darba novērtējumam būtu jābūt kā 
pamatam atalgojuma procentuālam pieaugumam katru gadu.

2016.gadā nācās saskarties ar lielu darbinieku mainību. Iemesli – ilgstoša slimošana, darba 
maiņa, dekrēta atvaļinājumi, došanās pensijā. Visos gadījumos tika pieņemti darbinieki ar 
izglītību citā jomā, kuriem jāapgūst bibliotekārā darba pamati un nepieciešams ieguldījums kursu 
apmaksā. Veiksmīgs piemērs – Vidrižu bibliotēkā tika apstiprināta vadītāja ar pedagoga izglītību, 
kura uzsākusi mācības LNB Kompetenču attīstības centra 240 stundu programmā ar pašvaldības 
finansiālo atbalstu.

Vēl joprojām ir vairākas bibliotēkas, kur ir ierobežota bibliotēkas pakalpojumu izmantošana 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Sākta projekta izveide Pāles bibliotēkas ieejas pārbūvei. 

Jāturpina atjaunot nolietoto datortehniku klientiem, taču problēmas rada pārāk lēnais internets, 
līdz ar to samazinās arī pieprasījums pēc klientu datoriem.



Novadpētniecības darba kopsavilkums
LGB izveidotas 2 jaunas digitālās kolekcijas  – «Zīmē un glezno Limbažu 
Mākslas skolas audzēkņi» un «Pilsētbūvniecība Limbažu mākslinieku 
apvienības darbos».

LGB  katru mēnesi notiek novadpētnieku un vēstures draugu tikšanās 
sadarbībā ar Limbažu muzeju un laikrakstu Auseklis. 

LGB 130 gadu jubilejai veltīti raksti, tikšanās, pasākumi. Izaicinājums –
bibliotēkas vēsturei un mūsdienām veltītas grāmatas izveide.

Viļķenes bibliotēka pagasta svētkiem sagatavoja 2 spēles par 
novadniekiem/dabas un kultūras objektiem pagastā. Bibliotēka organizēja 
skolēniem stāstu konkursu «Mans mantojuma stāsts» ar laureātu 
apbalvošanu Valsts svētkos.



Lasītāju apkalpošanas darbs – sasniegumi, 
problēmas, atziņas, secinājumi, ierosinājumi
2016. gadā izstrādāts vienotās Limbažu un Alojas novadu lietotāju 
kartes modelis, notiek kartes ieviešana.

Lietotāju piesaistei bibliotēkām vairāk jāstrādā ar ģimenēm un 
klātienē jāreģistrē lasošos ģimenes locekļus kā aktīvos bibliotēkas 
lietotājus.

Jāturpina veidot saturiski bagātus bibliotēku krājumus, lai veicinātu 
dažādu mērķauditoriju piesaisti.

LGB visu vasaras periodu bija atvērta arī sestdienās. Vasaras                                      
3 mēnešos par bibliotekāru palīgiem strādāja 6 skolēni.  



Gada mirklis

Alojas novada 
uzņēmējdarbības 
atbalsta centra –
bibliotēkas SALA 
atklāšana 
Ungurpilī



Gada mirkļi



www.limbazubiblioteka.lv


