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Bibliot ēku skaits

� Limbažu novad ā ir 16 publisk ās 
bibliot ēkas un 11 skolu bibliot ēkas
Alojas novad ā ir 6 publisk ās bibliot ēkas  � Alojas novad ā ir 6 publisk ās bibliot ēkas  
un 4 skolu bibliot ēkas

� Salacgr īvas novad ā ir 7 publisk ās 
bibliot ēkas, 3 skolu bibliot ēkas 



Nosaukumu mai ņa

Limbažu novada bibliot ēkām main īti nosaukumi, 
tagad bibliot ēkas saucas š ādi:

� Limbažu Galven ā bibliot ēka
� Limbažu B ērnu bibliot ēka� Limbažu B ērnu bibliot ēka
� Ārciema bibliot ēka
� Bīriņu bibliot ēka
� Katvaru bibliot ēka
� Lādes bibliot ēka
� Lādezera bibliot ēka
� Pāles bibliot ēka
� Pociema bibliot ēka
� Skultes bibliot ēka
� Stienes bibliot ēka
� Straumes bibliot ēka
� Umurgas bibliot ēka
� Vidrižu bibliot ēka
� Viļķenes bibliot ēka
� Vitrupes bibliot ēka



Priorit ātes

� Limbažu pagasta Lādes bibliot ēkas pārcelšanās un jaunām 
renovētām telpām – „Lādes Vītolos”.  

� Staiceles pils ētas bibliotēkas telpu sakārtošanas 
turpinājums – šoreiz mūsdienīga un skaista telpa bibliotēkas turpinājums – šoreiz mūsdienīga un skaista telpa bibliotēkas 
krājumam. 

� Uzbrauktuves ierīkošana un atklāšana Alojas pils ētas 
bibliot ēkā.

� Iesaiste Lauku bibliotēku atbalsta biedrības gatavotajā ES 
programmas "Eiropa pilsoņiem" 1. darbības "Aktīvi iedzīvotāji 
Eiropai" 2. pasākuma 1. apakšprogrammā "Iedzīvotāju 
projekti", kura mērķis ir veicināt dialogu starp Eiropas 
pilsoņiem un ES iestādēm.



Priorit ātes

� Starpnovadu Bibliot ēku sadarb ība padomes darbības 
turpināšana.

� Turpināta sadarbība ar skolu bibliot ēkām – apmeklētas 
skolu bibliotēkas, kā arī  aicinātas uz kopējiem semināriem, 
apmācībām.  
skolu bibliotēkas, kā arī  aicinātas uz kopējiem semināriem, 
apmācībām.  

� Iesaistīšanās publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais 
tēva dēls ” aktivitātēs.

� Novadu bibliotēku dalība akcijā „Pasaule t@v ā bibliot ēkā”.
� Vērienīgi 10. Grāmatu sv ētki Umurg ā.
� Dalība Ļeņingradas apgabala univers ālas bibliot ēkas

rīkotājā konferencē Международные V Губернские чтения 
„Информационные технологии в организации диалога 
культур”. LGB DAN vadītājas I.Briedes referāts  Bibliotēku 
apmeklējumi.



Priorit ātes

� Dalība Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes 
nodaļas 14. saietā-konferencē „Bibliot ēka 
virz ībā uz att īst ību un kvalit āti” Vecgulbenes virz ībā uz att īst ību un kvalit āti” Vecgulbenes 
muižā.

� Informācijas apmaiņa ar kolēģiem Kurzemes 
pusē – Kuldīgas, Ventspils un Pārventas 
bibliotēku apmeklējums. 

� Pasākumi Latvijas Bibliot ēku ned ēļas laik ā, 
pirmā Bibliot ēku nakts Limbažu novada 
bibliotēkās. 



Priorit ātes

� Ārlietu ministrijas līdzfinansētā sabiedrības 
informēšanas projekta "Seko EKO" realizācija, 
konkursa „Eiropas Savien ība Tavā bibliot ēkā: 
mekl ē, atrodi, inform ē, piedāvā” norise. mekl ē, atrodi, inform ē, piedāvā” norise. 

� Iesaistīšanās Zieme ļvalstu bibliot ēku ned ēļas 
aktivitātēs.

� Vitrupes bibliot ēkas vadītāja Ligita Rumpe
saņem Limbažu novada pašvaldības Atzinības 
rakstu. 



Semināri

Februāris
� Metodiskais darbs un apm ācības 2010. 

gadā. Darbs ar b ērniem. Aptaujas rezult ātigadā. Darbs ar b ērniem. Aptaujas rezult āti
� 2010. gada LGB darba p ārskats
� Bibliot ēku loma tautsaimniec ībā
� Pakalpojumi jaunaj ā LNB ēkā
� Kā bibliotek āram str ādāt ar datu b āzi 

„Laikrakstu bibliot ēka”?



Semināri

Apr īlis
� Dalība Latvijas bibliotekāru 10. kongresā „Br īva piek ļuve 

zināšanām: past āvīga progresa veicin āšana”
� Lekcija ES fondu piesaist īšanas iesp ējas bibliot ēkām
� Informācija par LNB diskusijkluba „Gūtenberga galaktika” 

sanāksmi „Katalo ģizācijas ēras gals vai jauns 
sākums?” 

� Brauciens uz Ung āriju projekta „Vietas izj ūta” ietvaros
� Izstāžu darbs bibliot ēkās
� Ceļojumu pl ānošana internet ā



Semināri

Maijs - Svētciem ā
� Sezonas nosl ēguma semin ārs Salacgr īvas 

novada Sv ētciema bibliot ēkānovada Sv ētciema bibliot ēkā



Semināri

Augusts - izbraukuma semin ārs 

Apciemojam lab ākos no lab ākajiem –
tradicion āli izbraukumi vasaras beig ās uz 
mūsdien īgām bibliot ēkām – šoreiz 
viesoj āmies Kurzem ē – Kuld īgas, 
Ventspils un P ārventas bibliot ēkās.



Semināri



Semināri



Semināri

Septembris
� Lekcija Eiropas Komisijas Tulkošanas 
ģenerāldirektor āts un valodas Eirop ā.

� Aktuāla profesionāla informācija, aktualitātes darbā 
ar bērniem

� Bibliot ēku ieguvums, iesaistoties Eiropas 
Savien ības inform ācijas punktu (ESIP) projekt ā

� Mūžizgl ītības iesp ējas un pieredze dal ībā 
starptautiskos projektos

� Radoša darbn īca  Bibliot ēku port āls k ā 
mūsdien īgs komunik ācijas r īks.



Semināri

Novembris
� Informatīvi izglītojoša lekcija "Videi draudz īgs 

darbs- atkritumu š ķirošana" ESIP projekta "Seko 
EKO" aktivitāteEKO" aktivitāte

� Iestādes att īst ības dokumentu izstr āde. MK 
noteikumi, kol ēģu pieredze. 

� Starptautiskā konference "Inform ācijas 
tehnolo ģijas kult ūru dialoga organiz ēšanā" un 
profesionālās sadarbības uzsākšana 
Sanktpēterburgā 24.-28.oktobrī

� „ Kā dabūt jauniešus uz bibliot ēku?”- 31. augusta 
praktiskā semināra ieguvumi. 



Semināri

Decembris, Limbaži-Valmiera

Gada nosl ēguma semin ārā rezumējām  
aizvad ītā gada darbu. 

Valmieras Dr āmas teātra 
apmekl ējums.



Sarunas/diskusijas novados

� Divreiz gad ā - mart ā un oktobr ī notika 
sarunas/diskusijas novados – izbraukumi uz  
Alojas novadu, uz sarunu pulcējās novada Alojas novadu, uz sarunu pulcējās novada 
skolu un publisko bibliotēku darbinieki, kā arī 
pārstāvji no LGB. Pārrunājam profesionālās 
aktualitātes, uzklausījām katras bibliotēkas 
vadītāju, lai uzzinātu par aktuālāko 
bibliotēkas darbā, veiksmēm un problēmām. 



Sarunas/diskusijas novados

� Limbažu novada bibliot ēku darbinieki 
divreiz gad ā pulc ējas uz  
sarunu/diskusiju Limbažos, uz tikšanos sarunu/diskusiju Limbažos, uz tikšanos 
aicin ājām ar ī Limbažu novada 
pašvald ības speci ālisti kult ūras 
jaut ājumos . 

� Izbraukumu dien ās oktobr ī apmekl ējām  
publisk ās un skolu bibliot ēkas Alojas un 
Limbažu novados.



PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA

Par darba virzību un pakalpojumiem mērķgrupām citāts 
no Ainažu bibliot ēkas atskaites :

Pensionāriem – radīt vienlīdzības sajūtu,Pensionāriem – radīt vienlīdzības sajūtu,

ka arī viņi spēj pilnvērtīgi iekļauties mainīgajā 
mūsdienu pasaulē, strādājošiem – sagādāt 
atslodzes mirkļus, informēt par notiekošo, 
bezdarbniekiem un dzīves pabērniem – sniegt 
palīdzību informācijas meklēšanā, iespējas 
izmantot bezmaksas bibliotekāros 
pakalpojumus.



Skaitliskie r ādītāji

� 2011. gadā kopumā nedaudz samazinājies
lietot āju skaits publiskajās bibliotēkās. 
Nav iepriecinoši, ka samazinās izsniegums , � Nav iepriecinoši, ka samazinās izsniegums , 
tam par iemeslu varētu būt nepietiekošais 
finansējums krājuma atjaunošanai, dažviet 
arī ierobežotie līdzekļi preses pasūtīšanai. 
Aktīvāki grāmatu lasītāji varētu būt arī 
skolēni. 



Skaitliskie r ādītāji

� Bibliotēkās pieaug apmekl ējums. To noteikti 
veicina bibliotēku pakalpojumu plašais 
piedāvājums, bibliotēku darbinieku profesionālās 
prasmes, radot bibliotēkās drošības sajūtu prasmes, radot bibliotēkās drošības sajūtu 
ikvienam lietotājam, ka šeit varēs atrast 
nepieciešamo informāciju vai lūgt palīdzību e-
prasmēs dažādās sadzīves lietās. Turklāt visi šie 
pakalpojumi ir bezmaksas.

� Krietni pieaudzis virtu ālo lietot āju skaits , īpaši 
Limbažu Galvenajā bibliotēkā, jo bibliotēkas 
piedāvātās saziņas vietnes internetā piesaista lielu 
interesentu loku. 



Profesion ālā izgl ītība

� Iegūtā profesion ālā izgl ītība – Dace 
Kalni ņa – LGB - pabeigtas studijas Kalni ņa – LGB - pabeigtas studijas 
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātē, iegūts sociālo zinātņu bakalaura 
grāds

� Vita Skulme – Limbažu Bērnu bibliotēka –
turpina  mācības Latvija Kultūras koledžā  



Iedzīvotāji novados

Alojas novads - samazin ājums  26%
Limbažu novads – samazin ājums  15%
Salacgr īvas novads – samazin ājums 21%       

Vidēji novados samazin ājums - 19%



Publisko bibliotēku pakalpojumu 
pieejamība novados

� Limbažu novada bibliotēkas  aptvērums 33%
� Alojas novada bibliotēkas  aptvērums 30%
� Salacgrīvas novada bibliotēkas aptvērums 31%
� Vidēji novados aptv ērums 31%



Novadu bibliot ēku vid ējie r ādītāji

� Apmeklējums uz vienu lasītāju – 38,3 reizes
� 32% no apmeklētājiem ir virtuālie 
� Izsniegums uz vienu lasītāju – 33,6Izsniegums uz vienu lasītāju – 33,6
� Jaunās grāmatas uz 1 lasītāju – 1,16
� Piešķīrums no pašvaldībām uz 1 lasītāju – Ls 39,1
� No citiem ienākuma avotiem uz 1 lasītāju – Ls 4,2
� Grāmatu iegādei uz 1 lasītāju izlietots – Ls 2,8
� Preses iegādei uz 1 lasītāju izlietots– Ls 1,1
� Vidējais atalgojums 1 darbiniekam 1 darba slodzei –

Ls 273 mēnesī (bez soc. iemaksām)



Bibliot ēku lietot āji
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Izsniegums uz vienu lietot āju
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Apmekl ējums
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Apmekl ējumu intensit āte
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Finansi ālais nodrošin ājums
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Finansi ālais nodrošin ājums
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BIBLIOTĒKU MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ 
STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS

� Cilvēkiem ar kust ību trauc ējumiem pašreiz pieejam ās 
bibliot ēkas :Staiceles pils ētas bibliot ēka - ir izveidota uzbrauktuve iekļūšanai 
bibliotēkā, bibliotēkas iekšpusē ir iespēja pārvietoties cilvēkiem ratiņkrēslos. 
2008. gadā tika realizēts projekts  dažādām aktivitātēm cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām
Salacgr īvas novada Salacgr īvas bibliot ēka - bibliotēkā ērti var iekļūt cilvēki � Salacgr īvas novada Salacgr īvas bibliot ēka - bibliotēkā ērti var iekļūt cilvēki 
ar kustību traucējumiem, jo ir izveidots panduss 

� Br īvzemnieku pagasta Puikules bibliot ēka – nodrošināta iekļūšana 
bibliotēkā, pakalpojumu izmantošana, ir sanitārais mezgls cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem 

� 2011. gadā Lādes bibliot ēka pēc telpu kapitālā remonta  pārvietota uz 
jaunajām telpām, tajā var iekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem, ir sanitārais 
mezgls cilvēkiem ratiņkrēslos.  

� Cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejama arī Vidrižu pagasta bibliot ēka
� Braslavas pagasta bibliot ēkā var iekļūt gados veci cilvēku, arī apmeklētāji 

ratiņkrēslos, jo ir uzbrauktuve invalīdiem



BIBLIOTĒKU MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ 
STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS

� Katvaru pagasta bibliot ēka, Limbažu pagasta L ādezera un
Braslavas pagasta Vilz ēnu bibliot ēkas atrodas ēku 1. stāvā, tajās 
viegli var iekļūt gados veci cilvēki, ar citu palīdzību - arī cilvēki ar 
kustību traucējumiem 

� Ainažu pils ētas bibliot ēkā telpu aprīkojums ir plānots tā, lai telpās � Ainažu pils ētas bibliot ēkā telpu aprīkojums ir plānots tā, lai telpās 
(arī starp grāmatu plauktiem) varētu pārvietoties cilvēki ratiņkrēslos. 
2011. gadā kāpnes uz bibliotēku tika aprīkotas ar margām, lai 
bibliotēkas telpās varētu iekļūt lasītāji ar kustību un redzes 
traucējumiem. 2012. gadā tiks rakstīts projekts, lai bibliotēkā varētu 
iekļūt personas ar īpašām vajadzībām un māmiņas ar maziem 
bērniem.

� Viļķenes pagasta bibliot ēkas telpās var pārvietoties, izmantot 
bibliotēkas pakalpojumus un sanitāro mezglu cilvēki ratiņkrēslos, 
Bibliotēka ir daļēji pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem –
kāpnes aprīkotas ar margām, bet nav uzbrauktuves priekš invalīdu 
ratiem. 

� Alojas pils ētas bibliot ēkai ieejas zonā izveidota uzbrauktuve 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.



2011. gadā veikti remonti

� Salacgrīvas novada Korģenes bibliot ēka – telpu 
kapitālais remonts un paplašinājums

� Limbažu pagasta Lādes bibliot ēka - bibliotēkas 
pārvietošana uz jaunām renovētām telpām pārvietošana uz jaunām renovētām telpām 

� Staiceles pils ētas bibliot ēka – krātuves telpas 
kosmētiskais remonts

� Alojas pils ētas bibliot ēka – izveidota uzbrauktuve 
bibliotēkas ieejas zonā, veikti tehniski uzlabojumi 
bibliotēkas ēkai

� Pāles bibliot ēka – kosmētiskais remonts vienā telpā
� Viļķenes bibliot ēkas – iegūta neliela telpa grāmatu 

krātuvei



Paredzēts veikt remontu  2012. gadā

� Alojas pils ētas bibliot ēka - vārtu uzstādīšana un 
sētas sakārtošana, velosipēdu novietnes ierīkošana 
pie bibliotēkās ēkas, divu sienu nosiltināšana pie bibliotēkās ēkas, divu sienu nosiltināšana 

� Braslavas pagasta Vilzēnu bibliot ēka - ēkas 
renovācija, t. sk. uzbrauktuves izveidošana cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem bibliotēkas ieejas zonā, logu 
nomaiņa, apgaismojuma uzlabošana lasītavā 

� Pāles bibliot ēka - telpu kosmētiskā remonta 
turpinājums - abonementa telpa



Nepieciešams neatliekams remonts 
turpmākajos gados, telpu paplašinājums

� Salacgr īvas novada Ainažu bibliot ēka - nepieciešama logu 
renov ācija

� Alojas pils ētas bibliot ēka - nepieciešams telpu kosm ētiskais 
remonts, liel āka kop ējā telpu plat ība – vismaz 370 m2

� Bīriņu bibliot ēka - nepieciešams p ārējo telpu kosm ētiskais � Bīriņu bibliot ēka - nepieciešams p ārējo telpu kosm ētiskais 
remonts (izremont ēta abonementa telpa) 

� Braslavas pagasta bibliot ēka - nepieciešams telpu kosm ētiskais 
remonts, logu nomai ņa, sanit āra mezgla ier īkošana

� Katvaru bibliot ēka - nepieciešams telpu kosm ētiskais remonts
� Vitrupes bibliot ēka - nepieciešama ēkas jumta atjaunošana
� Viļķenes  bibliot ēka - jāturpina ēkas renov ācija - logu nomai ņa, 

uzbrauktuves ier īkošana
� Braslavas pagasta Vilz ēnu bibliot ēka - nepieciešams bibliot ēkas 

telpu kapit ālais remonts, telpu paplašin ājums kr ātuvei un muzeja 
istabas izveidei



Ieskats telp ās…

Skats uz kr ātuves telpu Staiceles pils ētas bibliot ēkā.



Ieskats telp ās…

Uzbrauktuve ieejas zon ā Alojas pils ētas bibliot ēkā.



Ieskats telp ās…

Lādes bibliot ēkas jaun ā ēka.



Ieskats telp ās…

Stūrītis b ērniem  L ādezera bibliot ēkā.



Darbs ar b ērniem un jauniešiem 
Limbažu, Alojas un Salacgr īvas 
novadu bibliot ēkās 2011. gadā 

Gunta Beķere
Limbažu Bērnu bibliotēkas Limbažu Bērnu bibliotēkas 
direktore
Tālr. 64070725
E-pasts: 
bernu_biblioteka@limbazi.lv



Bibliot ēku darb ības 
visp ārīgs raksturojums

Limbažu, Alojas un Salacgr īvas novados atrodas:
� Limbažu Galvenā bibliotēka;
� Limbažu Bērnu bibliotēka;� Limbažu Bērnu bibliotēka;
� 23 pagastu publiskās bibliotēkas;
� 4 pilsētu bibliotēkas;
� Limbažu novada ģimnāzija
� 8 pamatskolas;
� 3 sākumskolas
� Limbažu profesionālā vidusskola
� Katvaru speciālā internātpamatskola
� 3 mūzikas un 3 mākslas skolas



Galvenie darba r ādītāji darb ā ar 
bērniem

� Lietot āju skaits bērniem un jauniešiem samazin ājies , jo strauji 
samazin ās bērnu skaits, tiek likvid ētas skolas, vec āki maina 
dzīves vietas, dodas uz ārzemēm

� Izsniegumam ir tendence samazin āties , to ietekm ē bērnu skaita � Izsniegumam ir tendence samazin āties , to ietekm ē bērnu skaita 
samazin āšanās, kā arī bērnu las īšanas kompetences zemais 
līmenis, b ērnu br īvo laiku daudz aiz ņem datori

� Apmekl ējumam ir tendence pieaugt , jo aug virtu ālo apmekl ējumu 
skaits, daudz b ērnu regul āri izmanto datoru pakalpojumus

� Jaunieguvumu proporcionalit āte ir – 3,1 grāmata uz pieaugušo
lietot āju un 0,9 gr āmatas uz vienu b ērnu . Šie rādītāji nav korekti, 
jo pie b ērnu literat ūras netiek skait īta jauniešu literat ūra un vid ējā 
skolas vecuma b ērnu literat ūra
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Apmekl ējums
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Jaunieguvumu proporcionalit āte
Jaunieguvumu proporcionalit āte 

Kop ējais lietot āju skaits - 9969 

3524; 35%

Jaunieguvumi - gr āmatas - 11619

1816; 16%

6445; 65%

Bērni 

Pieaugušie

9803; 84%

Bērniem

Pieaugušajiem



Krājuma komplekt ēšanas un 
organiz ācijas politika

Krājuma kvalitāte:
� Bērnu literatūras krājumi attīrīti no saturā novecojušas un 

lasītāju nolietotas literatūras;lasītāju nolietotas literatūras;
� Pozitīva tendence – mazāk izslēgta literatūra, nekā saņemti 

jaunieguvumi;
� Proporcionāli maz jaunieguvumu salīdzinot ar pieaugušo 

literatūru
� 6 bibliotēkas nav pasūtījušas nevienu periodisko izdevumu 

bērniem
� Maz tiek komplektēti elektroniskie informācijas līdzekļi 

(kompaktdiski-CD, digitālie videodiski (DVD) u.c.



Veiksm īgākie las īšanas 
veicin āšanas pas ākumi

� 10. Grāmatu sv ētki Umurg ā
Radošās  darbnīcas “Spēju, varu, daru”, “Brīnumu gaidās”

Tikšanās ar Māru Ciel ēnu un Irēnu Lūsi
Tikšanās ar žurnālisti Diānu Bērzu
Tikšanās ar grāmatas “Joka pēc alfabēts” autori un mākslinieci Tikšanās ar grāmatas “Joka pēc alfabēts” autori un mākslinieci 
Indru Spro ģi

� Grāmatu atv ēršanas sv ētki
Grāmatas “Izkr āso un iepaz īsti senos Limbažus”- Limbažos
Vidzemes patriotiskās dzejas festivāla grāmatas “Mani v ārdi
Latvijai” atvēršanas svētki Salacgr īvā.

� Dalība UNESKO LNK projekt ā “St āstu bibliot ēkas” – Limbažu 
Bērnu bibliotēka



VKKF m ērķprogramma “B ērnu 
žūrija”

� VKKF un LNB Bērnu literatūras centra 
mērķprogrammā 2011. gadā iesaistījās 
17 Limbažu, Alojas un Salacgrīvas 
novadu publiskās bibliotēkas.

� 2010. gadā projektā iesaistījās tikai 12 10
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Bērnu ž ūrijas eksperti 2011.gad ā - 508

� 2010. gadā projektā iesaistījās tikai 12 
publiskās bibliotēkas. 

� Aizvadītajā gadā bibliotēkām bija iespēja 
saņemt dāvinājumu no LNB Atbalsta 
biedrības projekta “Sirsniņa prasa, lai 
bērniņš lasa”.

� Pateicoties šim projektam grāmatas 
saņēma Alojas, Pociema, Puikules un 
Staiceles u.c. bibliotēkas.

� 2011. gadā “Bērnu žūrijas ekspertu 
skaits palielinājies par 45 dalībniekiem.
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Las īšanas veicin āšanas pas ākumi
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Evijas Gulbes un Lindas Lošinas 
grāmatas Ķoko un Riko” atvēršanas 

svētki Limbažu novada Viļķenes 
pagasta bibliotēkā



Veiksmes st āsti

� 30. septembrī Aloj ā notika svinīgs pasākums, kurā atklāja
uzbrauktuvi pie pilsētas bibliotēkas.
Pateicoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai 
sadarbībā ar būvuzņēmumu “RE&RE” pie bibliotēkas tika izveidota 
uzbrauktuve, lai to varētu apmeklēt cilvēki ratiņkrēslos, vecie ļaudis un uzbrauktuve, lai to varētu apmeklēt cilvēki ratiņkrēslos, vecie ļaudis un 
jaunās māmiņas ar ratiņiem.

� Staiceles bibliot ēka realizējusi projektu “B ērnu las ītprieka 
att īst īšana”
Tika atremontētas telpas pirmsskolas bērnu lasītavai, iegādātas 
mēbeles, bērnu grāmatas, iekārtota mini skatuve.

� Limbažu pagasta L ādes bibliot ēka iesaistījās Hipotēkbankas 
projekt ā “M ēs paši”. Tika iegūts finansējums un sadarbībā ar 
bērniem veidots rotaļu stūrītis.

� Katvaru pagasta Pociema bibliot ēka sadarbībā ar Pociema 
mazpulcēniem iesaistījās vērienīgā projektā “Visu daru ar prieku”. 
Projektu atbalsta biedrība Latvijas Mazpulki sadarbībā ar Šveices 
lauku jaunatnes apvienību.12 Pociema mazpulka dalībnieki apgūs 
jaunas iemaņas darbam un arī saturīgai brīvā laika pavadīšanai.





Aktualit ātes 2011.gad ā

Limbažu Galven ā bibliot ēka

Dzintra Justa
LGB direktore
Tālr. 64070715
E-pasts: justa@limbazubiblioteka.lv



LIMBAŽU GALVEN Ā BIBLIOTĒKA

SASNIEGTĀS PRIORITĀTES 2011.G.:
� veiksmīga iesaistīšanās starptautiskos un 

vietēja mēroga projektos, attīstot sadarbību vietēja mēroga projektos, attīstot sadarbību 
ar citu valstu bibliotēkām;

� atbalstīta darbinieku tālākizglītību, pieredzes 
apmaiņa un dalība Latvijas un starptautiskos 
sadarbības pasākumos;



PRIORITĀTES

� tiek attīstīts vienotais bibliotēku informācijas 
tīkls, krājuma papildināšana, pasākumu 
organizēšana, lietotāju apmācība u.c organizēšana, lietotāju apmācība u.c 
pakalpojumi;

� turpinās darbs pie mūsdienīgas vides 
izveides Apmācību un profesionālās 
sadarbības centrā, pilnveidotas un attīstītas 
jaunas apmācību programmas;



PRIORITĀTES

� organizēts LGB kā reģiona galvenās 
bibliotēkas darbs, metodiskā vadība, vienotā 
tīkla un datu pārvaldība Limbažu un Alojas tīkla un datu pārvaldība Limbažu un Alojas 
novadu publiskajām un skolu bibliotēkām, kā 
arī iespēju robežās - Salacgrīvas novadu 
bibliotēkām.



Limbažu GB kvalitat īvie r ādītāji

� Bibliotēkas pakalpojumus 2011.gadā patstāvīgi 
izmantoja 23% pilsētas iedzīvotāju, kopā ar 
Limbažu Bērnu bibliotēku iedzīvotāju aptvērums Limbažu Bērnu bibliotēku iedzīvotāju aptvērums 
– 37%;

� Bibliotēkas Apmeklējums uz Vienu lasītāju 
2011.gadā – 73 (38/35) reizes – gandrīz puse 
virtuālie apmeklējumi;

� Bibliotēkas Izsniegums uz Vienu lasītāju 
2011.gadā – 37 dokumenti



Limbažu GB kvalitat īvie r ādītāji

� Pašvaldība 1 lasītājam grāmatām izlietoja –
Ls 1.23
Pašvaldība 1 iedzīvotājam grāmatām izlietoja –� Pašvaldība 1 iedzīvotājam grāmatām izlietoja –
Ls 0.28 !

� Pašvaldība 1 lasītājam periodikai izlietoja –
Ls 0.65

� Pašvaldība 1 iedzīvotājam periodikai izlietoja –
Ls 0.15



Limbažu GB kvalitat īvie r ādītāji

� Limbažu novada pašvaldības piešķirtie 
finanšu resursi 2011.gadā Bibliotēkas 
pakalpojumu izmaksām uz Vienu bibliotēkas pakalpojumu izmaksām uz Vienu bibliotēkas 
apmeklējumu – Ls 0,64

� Organizēti tematiskie pasākumi – 255 
� Organizētas izstādes – 61
� Dalība 14 projektos



Limbažu GB kvalitat īvie r ādītāji

� Krājums papildināts ar 710 grāmatām
� No krājuma izslēgta 521 grāmata
� Krājuma apgrozība – 1,93 reizes
� Bibliotekāro darbinieku skaits – 11, no tiem 

strādā nepilnā slodzē – 2
� Telpu kopplatība – 468 m², uz 1 lietotāju –

0,24 m²



Las ītāju skaits LGB



Apmekl ējums LGB



Izsniegums LGB
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Projekti

� Sabiedrības informēšanas projekts par 
Eiropas Savienības (ES) jautājumiem „Seko 
EKO”EKO”

� Starptautiskā riteņbraukšanas ne-konference 
Cycling for Libraries

� Starptautiskā konference „Международные 
Губернские чтения”Ļeņingradas apgabala 
universālajā zinātniskajā bibliotēkā (Sankt-
Pēterburga, Krievija),



Projekti

� Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības LLP 
Grundtvig programmas finansētā mācību 
partnerības projekts Vietas izjūtapartnerības projekts Vietas izjūta

� Projekts Bibliotēka dodas pie lietotāja
� Projekts Ej uz tuvāko bibliotēku un skaties!
� Latviešu oriģinālliteratūras lasījumi Limbažu 

Galvenajā bibliotēkā 100 gr latviešu 
oriģinālliteratūras Limbažu novadam









Veiksm īgs pas ākums

� Jauno grāmatu dienas lasītāju klubiņa 
izveide



Veiksmes st āsti (skat īt šeit ) 

� Kristīnes un Ritas veiksmes stāsti akcijā 
“Bibliotēka dodas pie lietotāja” 
Intas veiksmes stāsts par projektu “Seko EKO”� Intas veiksmes stāsts par projektu “Seko EKO”

� Ritas un Zanes veiksmes stāsti par speciāli 
organizētajiem pasākumiem interneta lasītavas 
apmeklētājiem – skolēniem

� Irinas veiksmes stāsts par nobrauktajiem 650 
km riteņbraukšanas nekonferencē “Cycling for 
Libraries”



Veiksmes st āsti

� Zanes veiksmes stāsts par 1. Bibliotēku nakti
� Zeltītes veiksmes stāsts par JGD Lasītāju 

klubuklubu
� Beatrises veiksmes stāsts par apmierinātiem 

un smaidīgiem lasītājiem. “Mūsu dzīve taču 
sastāv no maziem veiksmes brīžiem, ja esi 
otram palīdzējis, darījis kaut mazliet 
laimīgāku, tad arī pats esi laimīgāks”.



Paldies par uzmanību!

LAIPNI AICINĀTI 
WWW.LIMBAZUBIBLIOTEKA.LV !

Paldies par uzmanību!


