
Limbažu un Alojas novadu 

bibliotēkas 2017.gadā

Publisko bibliotēku apaļā galda diskusijas 2018.gada 21.marts



2017.gada vērtējums, atziņas, secinājumi
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 Limbažu Galvenās bibliotēkas darba pamatrādītāji

 Iedzīvotāju aptvērums – 30,7% 



2017.gada vērtējums, atziņas, secinājumi

 Limbažu un Alojas novadu 20 vietējas nozīmes publisko bibliotēku darba 

pamatrādītāji

 Iedzīvotāju aptvērums – 29,3%

103636

22901

150430

4730

15648

104154

25875

145424

4619

15334

89324

71675

126300

4400

15018

Fiziskais apmeklējums

Virtuālais un sociālo tīklu apmeklējums

Izsniegums

Aktīvie lietotāji

Iedzīvotāju skaits

2017 2016 2015



2017.gada jauninājumi un sasniegumi 
 Uz jaunām  telpām pārcelta Viļķenes bibliotēka - bibliotēkas telpu platība 

lietotājiem ir palielinājusies par 9 m2. Apmeklētāji ar kustību traucējumiem var 
izmantot uzbrauktuvi pie ēkas parādes durvīm, bērni ieguvuši savu spēļu istabu

 Veikti remonti  5 bibliotēkās - Vitrupes, Pāles, Straumes, Braslavas pagastu 
bibliotēkās un Alojas pilsētas bibliotēkā 

 Sekmīgi tiek izmantota kolēģu pieredze Latvijas bibliotēkās, apgūta pieredze 
tuvākajās ārzemēs – tika apmeklētas 4 Lietuvas bibliotēkas

 Limbažu un Alojas novadu bibliotēku darbinieki augstu novērtēti, iegūstot  
nominācijas Latvijas mērogā

 Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītājai Anitai Strokšai - Cildinājuma raksts no konkursa 
“Laiks Ziedonim” nominācijā “Bize” 

 KISC balva 2017. gada  "Gaismas nesēja" konkursā Katvaru bibliotēkas vadītājai Laimai 
Bernšteinai

 Limbažu Galvenās bibliotēkas akreditācija

 Limbažu un Alojas novadu bibliotēkās darbojas vienotā lietotāju karte

 Ļoti aktīva darbība izvērsta Limbažu Galvenās bibliotēkas vēstures draugu klubam 



Gada mirkļi



2017.gada problēmas un risinājumi

 Zemais atalgojums pagastu bibliotēku vadītājiem par slodzi no 477 – 580 EUR (bruto)

 2017.g. 2.puse steidzami risinājumu meklējumi, jo minimālā alga ar 2018.gadu – 430 EUR, 

neatbilstība 10.mēnešalgu grupai (piemēram, alga 477 EUR atbilda 6.mēnešalgu 

grupai)

 Limbažu Galvenās bibliotēkas priekšlikumi, bibliotēku likvidāciju noraidīšana, cieša 

sadarbība ar LR Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļu, kolēģu ieteikumi

 Limbažu novada pašvaldības amatpersonu virzīts lēmums uz domes sēdi, ko deputāti 

apstiprināja 2017.gada 21.decembrī par 7 pagastu bibliotēku slodžu samazināšanu, t.sk. 

Skultes un Pociema kā pagastu centru bibliotēku no pilnas slodzes uz 0,5 slodzi. 

Neapmierinoša komunikācija ar bibliotēku vadītājiem 

 Zemais interneta ātrums pagastu bibliotēkās un LGB Bērnu literatūras centrā – 4 Mbit/s

 Lietotāju datoriem aprit 10 gadi (LGB-14, vietējas nozīmes bibliotēkās – apt.60 datoriem)

 LGB interneta vietnei limbazubiblioteka.lv nepieciešama modernizācija ar jaunu dizainu un 

pielāgošanu mobilajām ierīcēm. Darbs uzsākts un tiek turpināts 2018.gadā 



Iesaiste ANO mērķu sasniegšanā
 Novadpētniecības darbs veicina kultūras mantojuma 

dokumentēšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. LGB to 
īpaši akcentēja, organizējot profesionālo konkursu «Mana bibliotēka 
ceļā uz simtgadi un aiz tās». Bibliotēkas lepojas  ar saviem 
unikālajiem novadpētniecības krājumiem, novadniekiem, savas 
bibliotēkas vēsturi. Pozitīvi vērtējama bibliotēku apmeklētāju 
pieaugošā interese par novadpētniecības darbu, vēlme  pašiem 
iesaistīties, realizēt savas idejas. Kā īpaši veiksmīgs novadpētniecības 
darbs 2017. gadā novērtēts Alojas un Staiceles pilsētu bibliotēkās, 
Viļķenes bibliotēkā. LGB sadarbībā ar Limbažu muzeju izveidoja 
virtuālo izstādi «Muižu vēstures skices»

 Veicina ilgtspējīgu lauksaimniecību, piem. Pāles bibliotēkā, 
sadarbībā ar LLKC, tiek konsultēti vietēji uzņēmēji, individuālā darba 
veicēji, kuru nodarbošanās ir lauksaimniecība, tiek organizēti 
semināri par aktuālo likumdošanā, lauksaimnieciskajā ražošanā, 
grāmatvedības dokumentu kārtošanā

 Sevi attaisnojušas mūžizglītības aktivitātes jaunu prasmju apgūšanai, 
piedāvājot jaunus pakalpojumus – izglītojošus, radošus, 
apmeklētājiem saistošus (piem. Alojas novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs – bibliotēka SALA). Īpaši akcentējams izglītojošais 
darbs Staiceles pilsētas bibliotēkā



Paldies par uzmanību!

www.limbazubiblioteka.lv


