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BIBLIOTĒKU DARBĪBAS VISPĀRĪGS 
RAKSTUROJUMS 2009. GADĀ

Prioritātes 2009. gada darbā:
Novadu veidošanās. Sarunas un diskusijas par tālāku virzību un 
attīstību jaunizveidotajos novados
Pāles pagasta Ārciema bibliotēkas pārvietošana uz jaunām 
telpām – telpu remonts un plānotā darba uzsākšana 2010. gadā
Umurgas pagasta bibliotēkas telpu renovācija un plānotā darba 
uzsākšana 2010. gadā
Vērienīgi 8. Grāmatu svētki Lēdurgā
Dalība LBB VN 12. saietā --konferencē “Bibliotēkas – virzība uz
sadarbību, saprašanos, radošumu” Madonas novadā



Turpinās ES Mūžizglītības programmas Grungvig projekts 
“Exchange of Methods to Increase ICT Skills for Senior and 
Underprivileged Learners” sadarbībā ar partneriem no 
Zviedrijas, Itālijas, Vācijas
Turpinās darbs pie krājumu kvalitātes izvērtēšanas
Iesaistīšanās publisko bibliotēku attīstība projektā “Trešais tēva 
dēls”- apmācības un ceļojošā izstāde “Pasaule klikšķa attālumā”
Pasākumi Bibliotēku nedēļas laikā
Iesaistīšanās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātēs
Bibliotēku darbinieku tālākizglītība, profesionālā pilnveidošana

BIBLIOTĒKU DARBĪBAS VISPĀRĪGS 
RAKSTUROJUMS 2009. GADĀ



LGB DARBĪBAS AKTUALITĀTES
2009. GADĀ

LGB kļuva par Limbažu novada pašvaldības iestādi
Tika apstiprināti jauni bibliotēkas lietošanas noteikumi
Jaunas, mūsdienīgas un interaktīvas mājaslapas izveide 
www.limbazubiblioteka.lv
Iesaistīšanās starptautiskos sadarbības projektos GRUNDTVIG 
programmās
Veiksmīga projekta „Limbažu galvenās reģiona bibliotēkas 
būvniecība un apsaimniekošana” realizācija Limbažu novada 
domē (projekta vadītājs Ģirts Ieleja) ar Norvēģijas valdības 
divpusējā finanšu instrumenta grantu 

http://www.limbazubiblioteka.lv/


LGB DARBĪBAS AKTUALITĀTES
2009. GADĀ

Veiksmīga pirmās elektroniskās inventarizācijas 
veikšana bibliotēkas krājumam
Profesionālajā sadarbībā tiek iesaistīti arī skolu 
bibliotekāri, aicinot piedalīties semināros un sniedzot 
konsultācijas darbā ar kopkatalogu
Tika iegūtas telpas apmācību klases, depozitārija un 
metodiskā darba kabineta izveidei



BIBLIOTĒKU PAKALPOJUMU 
PIEEJAMĪBA

2009. gada sākumā akreditācijas apliecības saņēma 25 vietējās 
nozīmes bibliotēkas
Uz plānoto akreditāciju 2010. gadā tiek gatavotas 4 vietējās 
nozīmes bibliotēkas
Bibliotēku darbība ierobežotos finansiālajos apstākļos
Darba rādītāju (lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums) 
stabilizēšanās
Krājuma apjoma samazināšanās sakarā ar vērienīgu darbu 
krājumu kvalitātes izvērtēšanā



KRĀJUMU KOMPLEKTĒŠANAS UN 
ORGANIZĀCIJAS POLITIKA

Sakarā ar finansējuma samazinājumu jaunieguvumu skaits 
bibliotēkās samazinājies
No periodisko izdevumu klāsta vidēji tika abonēti 10 
nosaukumi katrā bibliotēkā
Laba situācija preses izdevumu abonēšanā  Liepupes, 
Ungurpils, Salacgrīvas un Staiceles bibliotēkās
Stabili un apmierinoši skaitļi krājuma komplektēšanai Skultes 
pagasta bibliotēkās – gan grāmatām, gan presi
Slikts finansējums krājuma atjaunošanai Vidrižu pagasta 
bibliotēkās, kā arī Viļķenes pagasta bibliotēkās



KRĀJUMU KOMPLEKTĒŠANAS UN 
ORGANIZĀCIJAS POLITIKA

Galvenie krājumu komplektēšanas avoti:
Grāmatu iepirkumi  Limbažu un Rīgas grāmatnīcās
Sadarbības partneris I.K. “Virja”, kurš regulāri tiek uzaicināts uz 
LGB rīkotajiem semināriem
Dāvinājumi no privātpersonām, iestādēm un organizācijām
Dāvanu kartes grāmatu iegādei – no sponsoriem Grāmatu 
svētkos
VKKF atbalsts – “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde 
publiskajām bibliotēkām” un “Bērnu žūrija”



KRĀJUMU KOMPLEKTĒŠANAS 
UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA

Darbs pie reģiona kopkataloga:
Uzsākts aktīvs darbs bibliotēku informācijas sistēmā ALISE-i
Viļķenes pagasta, Skultes pagasta Straumes un Limbažu pagasta 
Lādes bibliotēkās pabeigts darbs pie krājumu rekataloģizācijas
Rekataloģizācijas darbs tuvu nobeigumam Skultes pagasta bibliotēkā 
un Skultes pagasta Stienes bibliotēkā
Viļķenes pagasta bibliotēkas ieraksti sapludināti LGB kopkatalogā un 
bibliotēka gatavojas automatizētai izsniegšanai
Dažādu iemeslu dēļ darbu ALISE-i nav uzsākušas Vidrižu pagasta un 
Vidrižu pagasta Bīriņu, kā arī Braslavas pagasta un Pāles pagasta 
Ārciema bibliotēkas, kuras to sāks darīt 2010. gadā
LGB sniedz metodisku palīdzību un konsultācijas šajā procesā, kā arī 
veic to iespieddarbu kataloģizāciju, kas vietējās nozīmes bibliotēkām 
sagādā grūtības
Notika darbs pie bibliogrāfisko aprakstu rediģēšanas



KRĀJUMU KOMPLEKTĒŠANAS UN 
ORGANIZĀCIJAS POLITIKA

17 Limbažu rajona skolu bibliotēkas pabeidza kursu “Bibliotēku 
informācijas sistēmas SKOLU ALISE izmantošana skolas bibliotēkas 
automatizācijā”
Darbu ALISE-i  uzsākušas Lādezera pamatskolas un Katvaru 
speciālinternātskolas bibliotēkas
Sakarā ar novadu reformu bibliotēkās veiktas krājumu inventarizācijas
Ieguldīts liels darbs krājumu kvalitātes izvērtēšanā, atlasē un 
norakstīšanā
Nopietni strādāts ar lasītājiem-parādniekiem iespieddarbu atgūšanā
ES atbalstītā Grundvig projekta ietvaros Viļķenes pagasta bibliotēka 
apmācīja savus lietotājus-seniorus, iedzīvotāji ieguva arī zināšanas, kā 
meklēt bibliotēkas informāciju elektroniski



INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU 
ATTĪSTĪBA

Pavisam rajona bibliotēkās ir 214 datori, no tiem 3 serveri, 54 
datori personālam un 157 lietotājiem
Visās 28 rajona bibliotēkās pieejams internets
Visas 28 bibliotēkas strādā sistēmā ALISE
Tehnisku iemeslu dēļ nav līdz galam realizēts “Trešā Tēva dēla 
projekts” Pāles pagasta Ārciema un Braslavas pagastu 
bibliotēkās. Ārciema bibliotēkā viss tiks pabeigts jau 2010. gada 
sākumā



METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA
UN SADARBĪBAS RAKSTUROJUMS

2009. gada 2. pusgadā Limbažu rajona 
bibliotēkas sadalījās novados:
Limbažu novadā ir 16 publiskās un 10 skolu 
bibliotēkas no 8 pašvaldībām
Alojas novadā ir 6 publiskās un 3 skolu bibliotēkas no 
4 pašvaldībām
Salacgrīvas novadā ir 6 publiskās un 3 skolu 
bibliotēkas no 3 pašvaldībām 
Krimuldas novadam pievienojās Lēdurgas pagasts, 
līdz ar to 2 šī pagasta publiskās  un 1 skolas 
bibliotēka



METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA
UN SADARBĪBAS RAKSTUROJUMS

Notika metodiskā darba kvalitātes izvērtēšana, metodisko pakalpojumu 
cenrāža izstrādāšana,  pakalpojumu piedāvājums novadiem. Tā 
rezultātā tapa dokumenti: 
LGB metodiskā darba un vienotās datu informācijas sistēmas nodrošinājums 
Alojas/Limbažu/Salacgrīvas novadā
Finansējuma sadalījums uz katru novada bibliotēku
Finansējums LGB metodiskā darba un vienotās datu informācijas sistēmas 
nodrošinājumam minētajos novados

Šī darba rezultātā tika slēgts līgums par metodiskā darba funkciju veikšanu 
Alojas novadā, bet Limbažu novada pašvaldības bibliotēkām LGB pilda 
reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas. Finansējums metodiskā darba un 
vienotās datu informācijas sistēmas nodrošinājumam iekļauts LGB 
pamatbudžetā.

Bibliotēkās novados tika pārstrādāti bibliotēku nolikumi un lietošanas 
noteikumi, tika strādāts pie iespējamiem bibliotēku nosaukumu maiņas 
variantiem. Limbažu un Alojas novadu bibliotēkas savus vēsturiskos 
nosaukumus nemainīja, tie mainījās vienīgi Salacgrīvas novadā.



METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA
UN SADARBĪBAS RAKSTUROJUMS

Domstarpības radās ar Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas kategorisko nostādni izjaukt 
esošo sistēmu un strādāt patstāvīgi tikai savā novadā, neizmantojot LGB kā reģiona 
galvenās bibliotēkas metodiskā darba piedāvājumu. Liels darbs tika ieguldīts, lai 
saglabātu bibliotēku sistēmas  kopumu bijušajā Limbažu rajonā, ko  nosaka 
Bibliotēku likums un attiecīgi Ministru kabineta noteikumi, kuri precīzi un vienveidīgi 
piemērojami un izpildāmi visā Latvijas Republikas teritorijā. 

Šajā sarunu procesā iesaistījās ne tikai LGB speciālisti, Salacgrīvas pilsētas bibliotēka, 
Salacgrīvas novada domes deputāti un pārējie Salacgrīvas novada bibliotēku vadītāji, 
bet arī Kultūras ministrija,  BIS ALISE pārstāvji, v/a KIS speciālisti. 

Lai apkopotu viedokļus un pieņemtu galējo lēmumu, Latvijas Bibliotēku padome aicināja 
uz tikšanos ieinteresētās puses. Salacgrīvas bibliotēka un Salacgrīvas novada domes 
deputāte uzklausīja pārliecinošus argumentus, ko izteica Latvijas bibliotēku vadošie 
speciālisti – neizjaukt hierarhisko iedalījumu trīs savstarpēji saistītos un pakārtotos 
valsts, reģionālās un vietējās nozīmes bibliotēku līmeņos, nelietderīgi nešķērdēt 
pašvaldību un valsts līdzekļus, lai veiktu izmaiņas Bibliotēku likumā, nosakot vēl 
vienu – ceturto (novadu centrālās bibliotēkas) līmeni Latvijas bibliotēku sistēmā. 

Taču, neraugoties uz to, Salacgrīvas novada pašvaldība nenoslēdza līgumu ar LGB un 
sākot no 2010. gada nesaņem LGB kā reģiona galvenās bibliotēkas metodiskos 
pakalpojumus.



METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA
UN SADARBĪBAS RAKSTUROJUMS

Galvenie darba virzieni metodiskajā darbā:
Mācību semināru organizēšana (pavisam 9 semināri Limbažu 
rajonā un 1 izbraukuma seminārs uz Pērnavas Centrālo 
bibliotēku) 



METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA
UN SADARBĪBAS RAKSTUROJUMS

Tai skaitā darba sezonas noslēguma seminārs Limbažu pagasta
Lādezera bibliotēkā pēc jaunu telpu iegūšanas



METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA
UN SADARBĪBAS RAKSTUROJUMS

… un  Katvaru pagasta Pociema bibliotēkā pēc telpu paplašinājuma



METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA
UN SADARBĪBAS RAKSTUROJUMS

Organizēta dalība kursos, semināros, akadēmiskās un profesionālās 
izglītības veicināšana  
Bibliotēku darba kvalitātes uzturēšana – 4 bibliotēku gatavošana 
akreditācijai
Dalība LBB VN ikgadējā saietā Madonas pusē
Tikšanās ar pašvaldību vadītājiem novados
Vērienīgu rajona mēroga pasākumu pārraudzība

t.sk. 8. Limbažu rajona Grāmatu svētki Lēdurgā 



METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA
UN SADARBĪBAS RAKSTUROJUMS

Statistikas ziņu apkopošana un teksta pārskata veidošana
Informatīvās saiknes uzturēšana ar publiskajām un skolu 
bibliotēkām, kā arī ar pašvaldībām
Bērnu bibliotekārās apkalpošanas darba koordinācija rajonā
LGB veic reģiona galvenās  bibliotēkas funkcijas, veidojot 
reģiona kopīgos resursus (kopkatalogs, datu bāzes, mājas lapa, 
IT pārraudzība, iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana, SBA 
nodrošinājums, ES informācijas piedāvājums u.c.)



BIBLIOTĒKU MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ 
STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS

Informācija par bibliotēku telpu stāvokli
2009. gadā veikti remonti:

Umurgas pagasta bibliotēka – remonts esošajās telpās
Salacgrīvas novada Svētciema bibliotēka – telpu remonts
Pāles pagasta Ārciema bibliotēka – bibliotēkas pārvietošana uz jaunām 
izremontētām telpām
Apkures sistēmas uzlabošana Pāles pagasta bibliotēkā
Apgaismojuma uzlabošana Skultes pagasta Stienes bibliotēkā
Logu nomaiņa, apgaismojuma uzlabošana Katvaru pagasta bibliotēkā
Limbažu Bērnu bibliotēka – sakarā ar ēkas renovāciju būtiski 
uzlabojumi bibliotēkas telpās – ierīkota ventilācija, nomainīti logi, 
izremontētas kāpņu telpas



BIBLIOTĒKU MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ 
STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS

Paredzēts veikt remontu 2010. gadā:
Braslavas pagasta bibliotēka
Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka
Alojas bibliotēka – jumta seguma nomaiņa, apgaismojuma uzlabošana un 
uzbrauktuves izveidošana

Turpmākajos gados nepieciešams remonts, telpu paplašinājums vai 
pārvietošana uz jaunām telpām:
Alojas bibliotēka – telpu kosmētiskais remonts
Logu nomaiņa Viļķenes, Braslavas un Vilzēnu bibliotēkās
Staiceles bibliotēka – krājuma telpas remonts
Lādes bibliotēka – šīs bibliotēkas telpas pašreiz ir viskritiskākā stāvoklī, 
nepieciešama bibliotēkas pārvietošana uz citām telpām
Telpu paplašinājums nepieciešams Ungurpils, Viļķenes un Straumes bibliotēkās



BIBLIOTĒKU PERSONĀLS

2009. gadā:
Viens darbinieks ieguvis LU profesionālo maģistra grādu informācijā 
un bibliotēkzinībās
Viens darbinieks beidzis LU, iegūstot sociālo zinātņu bakalaura 
grādu
Viens darbinieks beidzis Daugavpils Universitātes (DU) Izglītības un 
vadības fakultātes maģistrantūru 
Viens darbinieks ieguvis bakalaura grādu pedagoģijā DU ar 
kvalifikāciju “Pirmsskolas skolotājs”, kas sevi attaisno darbā ar 
bērniem
Studijas 2009./2020. gadā turpina 4 bibliotēku darbinieki – 2 no 
pagastu bibliotēkām un 2 no pilsētu bibliotēkām



BIBLIOTĒKU PERSONĀLS

Pieredzes braucieni, starptautiskie sakari:
Maijā Angus koledzā (Skotija)  notika ES finansētais  Grundvig mūzizglītības 
Kontaktseminārs pieaugušo izglītības projektā „Exchange of Methods to 
Increase ICT Skills for Senior and Underprivileged Learners”, kurā piedalījās 
Viļķenes bibliotēkas vadītāja M. Purmale
Oktobrī Vansbro mācību centrā (Zviedrija)  arī   notika ES finansētais  Grundvig 
mūzizglītības Kontaktseminārs pieaugušo izglītības projektā „Exchange of 
Methods to Increase ICT Skills for Senior and Underprivileged Learners” , kurā 
piedalījās Viļķenes bibliotēkas vadītāja M. Purmale
Augustā  Limbažu Galvenā bibliotēka organizēja profesionālās pilnveides 
braucienu uz Pērnavas Centrālo bibliotēku (Igaunija), mājupceļā apmeklējot arī 
citas Igaunijas bibliotēkas 
Apvienojot Konkursa Lielā lasītāju balva – 2009 fināla pasākumu, kurš notika 
Tukumā, apmeklējām Tukuma bibliotēku, lai iepazītos ar darbu, runātu par 
aktualitātēm bibliotēku darbā un apskatītu gaumīgās telpas
Anglijā dzīvojošā novadniece Dzidra Purmale Alojas bibliotēkai abonē 
laikrakstu „Brīvā Latvija”
Kanādā dzīvojošā novadniece Aina Janitena  Alojas bibliotēkai abonē 
laikrakstu „Latvija Amerikā”, sūta žurnālu „National Geographic”



BIBLIOTĒKU FINANSIĀLAIS 
NODROŠINĀJUMS

Bibliotēku finansiālais nodrošinājums iepriekšējā gadā rajonā 
samazinājies
Finansējuma ieguves avoti sadalās šādi:



Citu ienākuma avotu sadalījums:

BIBLIOTĒKU FINANSIĀLAIS 
NODROŠINĀJUMS



BIBLIOTĒKU PUBLICITĀTE UN
DARBS AR SABIEDRĪBU

Pavisam rajona bibliotēkās organizēti 316 tematiski pasākumi un 512 
literatūras izstādes 
Kā aktīvākās bibliotēkas publicitātes jomā jāmin Staiceles, Alojas, 
Salacgrīvas pilsētu un Viļķenes, Lādezera, Pociema, Skultes pagastu 
bibliotēkas
Veiktas lietotāju aptaujas par bibliotēku pakalpojumiem
Lēdurgas pagasta bibliotēka no 2. pusgada jau strādāja Krimuldas 
novadā, taču vēl kopīgi pavasara pusē organizējām Grāmatu svētkus
Bibliotēkas veiksmīgi sadarbojas ar vietējiem preses izdevumiem 
pašvaldībās, bet pēc novadu reformas arī novadu laikrakstiem 
“Limbažu Novada Ziņas “un “Alojas Novada Vēstis”



BIBLIOTĒKU PUBLICITĀTE UN
DARBS AR SABIEDRĪBU

Informācija par bibliotēkām skatāma novadu un 
bibliotēku mājas lapās:
www.limbazubiblioteka.lv
www.limbazi.lv
http://lbb.elimbzi.lv
www.aloja.lv
www.aloja.lv/kultura/biblioteka_aloja.php
www.salacgriva.lv
www.skulte.lv
www.vilkene.lv
www.liepupe.lv
www.staicele.lv/biblioteka.php

http://www.limbazubiblioteka.lv/
http://www.limbazi.lv/
http://lbb.elimbzi.lv/
http://www.aloja.lv/
http://www.aloja.lv/kultura/biblioteka_aloja.php
http://www.salacgriva.lv/
http://www.skulte.lv/
http://www.vilkene.lv/
http://www.liepupe.lv/
http://www.staicele.lv/biblioteka.php


Paldies par uzmanību !
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