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IESKATS 
LATGALES CENTRĀLĀS 

BIBLIOTĒKAS 
DARBĪBĀ 2010.GADĀ



Bibliotēkas finansēšanas avoti

2008.g. 2009.g. 2010.g.

Ieņēmumi kopā 471693 Ls 348583 Ls 359935 Ls

Pašvaldības 
finansējums

436415 Ls 320669 Ls 335103 Ls

Citi avoti, t.sk. 35278 Ls 27914 Ls 24832 Ls

VKKF piešķīrumi 4268 Ls 1375 Ls 1753 Ls, t.sk. 
1660 Ls Latgales 
kultūras programma

Obligātais 
eksemplārs

8699 Ls 9296 Ls 7218 Ls

Bibliotēkas 
maksas 
pakalpojumi

19735 Ls 15461 Ls 14213 Ls



LCB un tās filiāļu darba rādītāji 2010.gadā

Vienotajā LCB lietotāju datubāzē reģistrēto 
lietotāju skaits, t.sk.:

16378

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 5797

Apmeklējumu skaits, t.sk.: 365954

virtuālie apmeklējumi 82911

bērni  un jaunieši līdz 18 gadiem 112078

datoru apmeklējumi 61979

Izsniegumu skaits, t.sk.: 480976

bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 128619

Krājums 2010.gada beigās 208233



2010.gada LCB darba prioritātes 

• LCB filiāļu tīkla optimizācija
• krājuma kvalitātes pilnveidošana, tā attīstība
• darbs ar dažādām lietotāju grupām, īpašu uzmanību 

pievēršot darbam ar bērniem un jauniešiem
• bibliotēkas IT pilnveidošana un to iespēju visplašākā 

izmantošana darbā 
• esošo pakalpojumu attīstība, jaunu pakalpojumu 

ieviešana
• publicitāte, darbs ar sabiedrību
• esošās sadarbības attīstība, jauno sadarbības partneru 

piesaiste u.c.



LCB filiālbibliotēku tīkla optimizācija

2010.gada aktivitātes:
• Slēgta Ezeru bibliotēka (ar 2010.gada 1.martu)
• Pārvietota uz jaunajām telpām Pārdaugavas bibliotēka

(pašlaik bibliotēka atrodas J.Raiņa vidusskolas ēkā, aizņem telpas 1.stāvā ar
kopējo platību 152 m2, bibliotēkai nodrošināta atsevišķa ieeja. Skolā darbojas
arī skolas bibliotēka)

2011.gada aktivitātes
• Uz likvidētās Ezeru bibliotēkas bāzes tiks atvērta jauna LCB 

filiāle Ruģeļu mikrorajonā
(jaunā filiāle darbosies 30.PII ēkā, aizņems izolētas telpas 1.stāvā ar atsevišķu 
ieeju, tuvākajā laikā tiks uzsākta telpu pārplānošana un renovācija. Visi 
izdevumi, kas saistīti ar filiāles atvēršanu iekļauti LCB budžetā).

• LCB izsniegšanas punkta izveide Daugavgrīvas cietumā



Pārdaugavas bibliotēkas atvēršanas svētki 
28.05.2010



Pārdaugavas bibliotēka fotoattēlos



LCB izsniegšanas punkta izveide 
Daugavgrīvas cietumā

• apkopota Rīgas Centrālās bibliotēkas pieredze (RCB 
izsniegšanas punkts Brasas cietumā);

• izanalizētas LCB un Daugavgrīvas cietuma iespējas un 
vēlmes;

• sadarbībā ar biedrību “Izglītības un inovāciju attīstības 
centrs” tiks meklēti finansēšanas avoti LCB izsniegšanas 
punkta izveidei Daugavgrīvas cietumā (2011.-2012.gg.?)



Vienības nama atjaunošana

• 2009.-2010.gados projekta “Daugavpils vēsturiskā
centra dominantes – Vienības nama atjaunošana”
ietvaros tika veikti Vienības nama fasādes renovācijas
darbi, t.sk. bibliotēkas logu nomaiņa, pieguļošās
teritorijas labiekārtošana. Projekts tika finansēts no ES
struktūrfondu līdzekļiem.

• 2010.gada 17.septembrī notika atjaunotā Vienības nama
svinīga atklāšana



Vienības nama renovācijas darbi



Vienības nama svinīgā atklāšana



Bibliotēkas krājums – pamatu pamats…

• Krājumi veidoti saskaņā ar “LCB vienotā krājuma attīstības
koncepciju 2007.-2012.gg.”

• Krājuma komplektēšanā aktīvi iesaistīta Komplektēšanas
padome

• Pašvaldības finansējums 2010.gadā ir tikai Ls 0,17 uz vienu
iedzīvotāju (2008.gadā 0,36 Ls); uz 1 lietotāju izlietotie līdzekļi
sastāda Ls 2.10

• LCB abonē 111 periodisko izdevumu nosaukumus,
periodikas abonēšanu angļu valodā sponsorē ASV
vēstniecība Latvijā

• Par prioritāti izvirzīta bērnu un jauniešu literatūras
komplektēšana



Darbs ar krājumu

• Pabeigta visu filiālbibliotēku krājuma rekataloģizācija, uzsākta 
grāmatu automatizēta izsniegšana/saņemšana

• Izstrādāta un ieviesta lokālā Komplektēšanas datubāze, kurai ir 
vairākas priekšrocības:

• katra jauna pasūtījuma nepieciešamības izvērtēšana un pareizo lēmumu 
pieņemšana iespieddarbu iegādē;

• ātrs, saskaņots darbs starp atbildīgajiem darbiniekiem krājuma veidošanā, kā arī 
operatīva sadarbība ar grāmatveikaliem un citiem piegādātājiem;

• ātrāka lietotāju vajadzību apmierināšana;
• darba laika ietaupīšana;
• motivēta jaunu grāmatu un citu dokumentu apzināšana grāmatu tirgū u.c.



Komplektēšanas datubāze



Darbs ar krājumu
viena no prioritātēm – krājuma latviskošana



Elektroniskais katalogs 

• Aptver datus par LCB un tās filiālbibliotēku krājumiem, 
Krievu vidusskolas liceja un DIP bibliotēku krājumiem;

• Pastāvīgi tiek pilnveidots 
• Ierakstu skaits 102595
• autoritatīvo ierakstu skaits 26269
• saites “Miniatūrgrāmatu kolekcija”, “Jaunieguvumi bērniem”, “Obligātais 

eksemplārs”, “Periodiskie izdevumi” 

• 2010.gada maijā instalēts Z39.50 serveris, kas dod 
tiesības publiskot bibliogrāfiskos ierakstus attālajiem 
lietotājiem



Bibliotēkas pakalpojumi
2010.gadā LCB apmācīti 40 seniori (5 grupas)



Bibliotēkas pakalpojumi
cilvēki ar īpašām vajadzībām bibliotēkā



Citi bibliotēkas pakalpojumi

• bezmaksas angļu valodas kursi bibliotēkas lietotājiem
• informācijpratības stundas bērniem un jauniešiem
• ekskursijas pa bibliotēku
• konkursi, literāri pasākumi
• Interaktīvas iazstādes, tikšanās ar interesantiem 

cilvēkiem
• semināri, konferences
• tiešraides
• mākslas darbu izstādes u.c.



Interaktīvs pasākums
“No šūpuļa līdz kapam…”



Mākslas darbu izstādes



Tikšanās ar rakstnieci Anitu Liepu



Dzejas rudens Daugavpilī



Dzejas rudens Daugavpilī



Bērnu žūrija



Akcija "Laimīgā ģimene"



Problēmjautājumi….. 

• Serveris
Šobrīd centrālais procesors noslogots uz 90% (sistēmā vienlaicīgi strādā 
līdz 38 lietotājiem). Rezultātā ievērojami samazinās sistēmas darba ātrums. 
Pie tālāka lietotāju skaita pieauguma (skolu bibliotēkas), serveris netiks galā 
ar tam dotajiem uzdevumiem korektā laika periodā, līdz ar to radot 
masveida problēmas darbā ar BIS ALISE
Risinājums - jauns serveris!!!

• Vienotā lasītāja karte
DU pārtrauca Vienotās lasītāju kartes izgatavošanu un pašlaik LCB
nesniedz šo pakalpojumu lietotājiem. Daugavpils firmas neizgatavo šāda
parauga kartes. Pastāv jautājums par LCB izstāšanos no projekta…



Paldies par uzmanību!

Veiksmi 2011.gadā!
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