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LIMBAŽU BIBLIOTĒKA -
GARĪGĀ TELPA DABAS 

IELOKĀ

«Grāmata rada jēgu, bet jēga 
savukārt rada dzīvi.

Tāpēc bibliotēka nav tikai ēka, 
pilna ar grāmatām. Tā ir dzīve.

TĀ IR GARĪGĀ TELPA, LAI 
IZGLĪTOTOS, IZPRASTU PAGĀTNI, 
IZJUSTU NĀKOTNI UN IZBAUDĪTU 
ŠO BRĪDI»

LGB ēkas arhitekte Sarmīte Pāvilaite



Interešu tēmu piedāvājums

➢Literatūra

➢Novadpētniecība

➢Valodas

➢Datorprasmes

➢Šahs



Interešu izglītību realizē LGB nodaļas

Mācību un profesionālās 
sadarbības centrs (MPSC)

Klientu apkalpošanas 
centrs (KAC)

Bērnu literatūras centrs 
(BLC)



Iedzīvotājiem piedāvātās 
Interešu grupas

• Vēstures draugu klubiņš
• Literātu domubiedru grupa
• Lasītāju klubiņš
• Datorapguve iesācējiem
• Barjeras pārvarēšana angļu sarunvalodā
• English Book Reading Club
• English for fun for everyone
• Angļu valoda ar priekšzināšanām
• Parunāsim angliski
• Šaha nodarbības
• Radošās darbnīcas
• Iedzīvotāju iesaiste citos izglītojošos pasākumos neatkarīgi no 

piederības kādai Interešu grupai



MPSC darbības virzieni

➢Iedzīvotājiem tiek dota iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku un 
pilnveidot savas prasmes - papildināt zināšanas bezmaksas 
Interešu grupās. Tā ir iedzīvotājiem dotā iespēja  apgūt jaunas 
vai pilnveidot esošās iemaņas, vadoties pēc savām vēlmēm un 
interesēm, komunicēt ar domubiedriem, apjaust bibliotēkas 
lomu savā dzīvē, veidojot pozitīvu saskarsmi. Tai pašā laikā 
dalībnieki iepazīstas arī ar citiem LGB pakalpojumiem, 
izmanto tos un iesaka citiem 

➢Bibliotēku darbinieku profesionālo prasmju pilnveidošana un 
izglītošana, profesionālās sadarbības veicināšana, jaunu ideju 
un iemaņu apgūšana  



LGB Mācību un profesionālās 
sadarbības centrs (MPSC) 

darbojas jau 9 gadus.
Centra darbības pamatā ir 

neformālās mācīšanas 
aktivitātes iedzīvotājiem un 
metodiskā un konsultatīvā 

darba aktivitātes Limbažu un 
Alojas novadu publiskajām un 

skolu bibliotēkām  

Apsveikumu  LGB Mācību klasē 
saņem 100. digitālais aģents -
LGB BLC darbiniece Kristīne 
Ķilpe VARAM Mācību kursā

“E-pakalpojumi un e-rīki dzīves 
situāciju risināšanai”



Iedzīvotāju izmantotās aktivitātes 
MPSC 2019. gadā
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MPSC noslogojuma sadale pēc 
nodarbību skaita 2019. gadā
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MPSC kopējais 
apmeklējums
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Apmācīto skaita 
sadalījums MPSC 
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MPSC nodarbību 
apmeklētāju skaits 

2019. gadā
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Šaha nodarbības

Neatņemama bibliotēkas darba ikdiena ir šaha spēle, 
pateicoties jau 2018. gadā izveidotajai Interešu grupai «Šaha 
nodarbības». Šaha pulciņu kopā satur un iedvesmo vadītājs 
Ivars Babris, piesaistot arī citus šaha entuziastus kā trenerus. 
Interešu grupa pulcē  lielu dalībnieku skaitu – tie ir skolēni un 
arī pirmsskolas vecuma bērni, kuri sistemātiski apgūst šaha 
spēles prasmes. Patreiz grupā jau ir pāri 20 dalībniekiem. Mūs 
ļoti iepriecina tas, ka grupas dalībnieki mūsu bibliotēkā rīko arī  
draudzības turnīrus, svin svētkus. 2019. gadā šahisti tikās ar 
saviem draugiem no Kuldīgas, Rīgas un Igaunijas kopīgos 
draudzības mačos, kuros mūsu spēlētāju rezultāti iepriecināja



Šaha nodarbības



Šaha grupa ar 
pasniedzējiem un 

draugiem



Datorapmācības
2019. gadā datorapguvi iesācējiem 
vadīt sāka MPSC 
sistēmbibliotekāre.  Iepriekš darbs 
tika organizēts divu dažādu 
līmeņu grupās. Viena no grupām 
mācības beidza maija beigās, bet 
otra grupa mācības turpināja. 
Rudenī grupas sastāvs izmainījās, 
jo klāt nāca jauni interesenti, bet 
daži mācības pārtrauca



Barjeras pārvarēšana 
angļu sarunvalodā

Lielu pienesumu iedzīvotājiem jau 
vairākus gadus sniedza interešu 
grupa Barjeras pārvarēšana angļu
sarunvalodā  - vadītāja  LGB 
darbiniece Džūlija Sniķere. Tās 
darbība turpinājās 2019 gada 1. 
pusgadā. Savukārt rudens pusē 
interesentiem tika piedāvāta jauna 
iespēja – kopā lasīt grāmatas 
angļu valodā un pārrunāt  par 
izlasīto 



Angļu valoda ar 
priekšzināšanām

Ļoti stabila grupa, kas sevi 
attaisnojusi jau vairāku gadu 
garumā. Esam ļoti pateicīgi 
brīvprātīgā darba veicējam 
Jurijam Grjunbergam par šīs 
grupas darba vadīšanu, 
darot to ar lielu entuziasmu 
un aizrautību



Parunāsim angliski
Pagājušā gada  rudens pusē 
uzsākām sadarbību ar  Limbažu 
Valsts ģimnāzijas skolotāju 
Andrew Ellis Doxsey, kura 
aicinājums ir ne tikai mācīt angļu 
valodu skolēniem, bet palīdzēt 
atsvaidzināt valodas zināšanas 
pieaugušajiem. Tā izveidojās jauna 
Interešu grupa “Parunāsim
angliski”- pasniedzējs arī ir 
brīvprātīgā darba veicējs, jau 
ieguvis lielu interesi un atsaucību 
no iedzīvotājiem



Radošās darbnīcas gadu gaitā – mandalu 
darināšana, zīda apgleznošana, 
pīšana no papīra, jostu aušana…



Citi izglītojošie pasākumi
iedzīvotājiem 2019

➢Digitālā nedēļas 2019 ietvaros interesenti tika aicināti izmantot piedāvājumu 
- LGB nodrošināja tiešraides vērošanu KISC centra Facebook mājas lapā. Īpaša 
interese  bijām par tēmām:

• «Hugo.lv – mūsdienīgs un inovatīvs valodas tehnoloģiju rīks ikvienam iedzīvotājam» ;
• «3td e-GRĀMATU bibliotēka- jaunas un populāras e-grāmatas bez maksas tiešsaistē»; 
• «Personas datu aizsardzība digitālajā vidē» 

➢LGB notika nodarbības organizētām grupām «E-apmācību modulis “Finanšu 
pratība». Nodarbības vadīja NVA Limbažu filiāles karjeras konsultante 
Ramona Kočāne. Nodarbību apmeklēja Limbažu Valsts ģimnāzijas divas 
vidusskolas klases;

➢Atsaucoties uz Latvijas pensiju sistēmas dalībnieku asociācijas (LPSDA) 
piedāvājumu, LGB notika  bezmaksas seminārs uzņēmuma darbiniekiem 
«Pensiju sistēma Latvijā»; 

➢Pēdējos gados izmantojam arī iespēju iedzīvotājiem klātienē tikties sar VID 
speciālistiem. Pagājušajā gadā notika VID informatīvais seminārs «Gada 
ienākumu deklarācija, attaisnotie izdevumi, mobilā lietotne, 
aktualitātes». Jāatzīst, ka par šo tēmu interese ir mazinājusies; 

➢LGB nodrošināja arī TEDxRiga tiešsaistes konferenci Together. Piedāvājumu 
izmantoja gan paši LGB darbinieki, gan ‘bibliotēkas apmeklētāji



Sadarbības partneru 
izglītojošie pasākumi

Pasākumi, kurus LGB telpās realizē Limbažu novada 
pašvaldība projektu ietvaros vai organizē citi 
sadarbības partneri. Arī mēs esam ieguvēji – ar 
bibliotēku iepazīstas iedzīvotāji, kuri pagaidām nav 
bibliotēkas lietotāji, stāsts par mūsu bibliotēkas 
pakalpojumiem un iespējām  iziet ārpus bibliotēkas 
telpām. Pasākumi saturiski bagāti, tas ir ieguvums arī 
LGB personālam



Sadarbības partneru izglītojošie 
pasākumi. Saistošākās tēmas

➢Lekciju cikli Limbažu novada pašvaldības īstenotā projekta 
«Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei Limbažu novadā» ietvaros;

➢Kustību vasaras pasākumi LGB terasē; 

➢Diskusiju/sarunu cikls «6 soļi pretim iekšējam mieram un 
harmonijai»;

➢LGB Mācību klasē tika realizētas projekta «Kompetenču pieeja 
mācību saturā» 2. moduļa mācības organizētām  grupām



Kustību vasaras 
pasākumi LGB terasē 

Limbažu novada 
pašvaldības īstenotā 
projekta «Pasākumi 
vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei 
Limbažu novadā» 
ietvaros



Sadarbības partneru izglītojošie 
pasākumi. Saistošākās tēmas

➢Psiholoģes, KBT psihoterapeites, četru bērnu mammas Baibas 
Griščukas lekcijas «Pusaudžu smadzeņu attīstība, uzvedība, 
emocijas, domāšana» un «Kā būt ar un par pusaudzi»;

➢Sadarbība ar Imanta Ziedoņa fondu «Viegli». Imanta Ziedoņa 
muzeja organizētā projekta «Ideju pavasaris» lekcija «Kas ir ideja, 
kur tā rodas?»;

➢Sadarbība ar sarunu skolu LAMPA. 2019. gadā - saruna «Kāpēc tu 
mani besī? No kurienes rodas dusmas…», nodarbību vadīja ārsts -
psihoterapeits Artūrs Miksons. Atsaucība un interese gan par 
tēmu, gan pašu lektoru bija iespaidīga



Sadarbība ar Limbažu TIC, 
tagad Limbažu novada pašvaldības 

aģentūru «Lauta»

➢Hanza un lokālā vēsture. Jaunākie pētījumi

➢Dialogi par Limbažu, Latvijas un Eiropas nākotni

➢OpenStreetMap kartēšana Limbažos

➢Starptautiskā konference «Green Railway» (Zaļais dzelzceļš)



Sadarbības partneru izglītojošie 
pasākumi



Limbaži aicina uz konferenci par jaunākajiem 
pētījumiem

Hanzas pilsētu vēsturē

6. septembrī pl.10:00  Limbažu Galvenajā bibliotēkā notiks 
konference «Hanza un lokālā vēsture. Jaunākie pētījumi»,
kurā tās apmeklētājiem būs iespēja uzzināt kādi pētījumi veikti 
projekta “HANSA” realizācijas laikā sešās Latvijas Hanzas 
pilsētās – Cēsīs, Kuldīgā, Koknesē, Limbažos, Straupē un 
Valmierā  



Sadarbības partneru 
izglītojošie pasākumi

Starptautiskās 
konferences 

«Green Railway» 

dalībnieki pie LGB



Lasītāju klubiņš

➢Darbojas no 2011. gada
➢Notiek kopā ar ikmēneša Jauno grāmatu dienu (katra mēneša pirmajā 

ceturtdienā)
➢Galvenā mērķauditorija – seniori, ik pa laikam pievienojas arī jauni 

dalībnieki
➢Lasītāju klubiņa dalībnieki tiek iepazīstināti ar ikmēneša jaunākajām 

grāmatām (daiļliteratūras un nozaru literatūras), ar aktualitātēm 
bibliotēkā, aicināti uzdod jautājumus, diskutēt, dalīties ar savām 
pārdomām

➢Novērots, ka dažkārt vairākas grāmatas lasīšanai tiek izvēlētas tieši pēc 
bibliotekāru sagatavotā jaunumu apskata

➢Jau trīs gadus ieviesta jauna tradīcija – gada sākumā tiek rīkots «Čaklo 
lasītāju rīts», uz kuru tiek aicināti un godināti lasītāju klubiņa biedri un 
lasītāji, kuri iepriekšējā gadā izlasījuši visvairāk grāmatu



Lasītāju klubiņš

Jauno grāmatu dienā Čaklo lasītāju rīts



Vēstures draugu klubiņš
➢Darbojas no 2014. gada, tikšanās vienu reizi mēnesī

➢Galvenā mērķauditorija ir seniori, kuriem interesē mūsu pilsētas un 
novada vēsture

➢Katrai tikšanās reizei ir savs temats

➢Notiek arī «izbraukuma» tikšanās atbilstoši tematikai

➢Uz tikšanām bieži tiek piesaistīti dažādi vēsturnieki, novadpētnieki, 
vieslektori, laba sadarbība ar Limbažu muzeju un LGB filiālbibliotēkām



Literātu domubiedru grupa
➢Darbojas no 2018. gada
➢Tika izveidots pēc limbažnieka Ģirta Vilciņa iniciatīvas, tajā darbojas cilvēki, 

kas raksta dzeju, prozu u.c.
➢Regulāri tiek rīkoti arī grupas atvērtie pasākumi «Saruna ar klausītāju», uz 

kuriem aicināts ikviens interesents
➢Katram pasākumam parasti tiek izvēlēta arī tēma, piemēram – “Starp 

ikdienišķo un neikdienišķo”, “Pavasaris”, “Mīlestība”



Ieguvumi

Esam 
trāpījuši 
mērķī…

Zināšanas

Sadarbība

Kopības 
sajūta



«Kas gan mēs esam bez 
bibliotēkām? Mums nav 
ne pagātnes, ne 
nākotnes.  Tā mums dod 
iespēju izglītoties, 
izprast pagātni, izjust 
nākotni. Atbrīvot un 
pabarot prātu»

LGB ēkas arhitekte Sarmīte Pāvilaite





Paldies par 
uzmanību!

Rodiet laiku arī 
sev un atpūtai!

Broņislava Sauka, LGB MPSC vadītāja

Tel. 29283652

E-pasts: bronislava.sauka@limbazi.lv

mailto:bronislava.sauka@limbazi.lv

