
LIEPĀJAS CENTRĀLĀS 
ZINĀTNISKĀS BIBLIOTĒKAS

2009.GADA DARBA 
PĀRSKATS



• Liepājas attīstības vīzija „Liepāja -
lepna, radoša un aktīva pilsēta 
jūras krastā, kurā cilvēki vēlas 
dzīvot un strādāt!” 



• Vīzija: Liepāja – pilsēta, kurā cilvēks ir 
vērtība

• Liepāja – labvēlīga vide izvēlei, iespējām 
un izaugsmei

• Liepāja – spilgta kultūras pilsēta Latvijas 
un Eiropas kartē

• Misija: Veidot tīkamu kultūrvidi, kas 
veicina līdzdalību, sadarbību, saprašanos, 
izcilību un radošas izpausmes



• Liepājas CZB ir Liepājas pilsētas Domes 
Kultūras pārvaldes pakļautībā



• 2007.gada 12.decembrī Liepājas Centrālajai 
zinātniskajai bibliotēkai piešķirts reģiona 
galvenās bibliotēkas statuss. Latvijas 
Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēkas 
akreditācijas apliecība Nr.281

• Liepājas CZB ir piecas filiālbibliotēkas: bibliotēka 
„Libris”, Valtera bibliotēka, Zaļās Birzs bibliotēka, 
„Varavīksne” un bērnu bibliotēka „Vecliepājas 
Rūķis”. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku 
akreditācijas komisija visām 2009.gadā piešķīra 
vietējās nozīmes bibliotēkas statusu. Bibliotēkas 
akreditētas uz pieciem gadiem



Pakalpojumu pieejamība

• Liepājas CZB atvērta lietotājiem 47 
stundas nedēļā 

• Visiem lietotājiem ir radītas vienlīdzīgas 
iespējas pakalpojumu izmantošanā un 
pieejamībā 



Liepājas CZB ir klientorientēta bibliotēka, kas ne tikai nodrošina 
neierobežotu pakalpojumu pieejamību, bet arī sniedz informāciju par 
bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, izmantojot:
– individuālas konsultācijas, sarunas un ieteikumus ikvienam 

lasītājam
– bibliotēku mācības un ekskursijas pa bibliotēku skolēniem un 

studentiem
– informatīvo stendu – LCZB un tās filiāļu darba laiks, adreses, 

kontakti, lasītāju apkalpošanas nodaļu izvietojums LCZB, 
informācija par pasākumiem bibliotēkās un citās pilsētas kultūras 
iestādēs

– bibliotēkas mājas lapu, kura ataino LCZB un tās filiāļu saturu, 
sniedz informāciju par aktualitātēm

– e-pasta adreses, lai attālinātajiem lietotājiem piedāvāt iespēju 
saņemt informāciju un uzziņas savā e-pastā

– individuāla lietotāju apmācība gan datora lietošanā, gan 
informācijas meklēšanā



Liepājas CZB un filiālbibliotēku
galvenie darba rādītāju dinamika

• 2009.gadā, salīdzinājumā ar 2008.gadu, par 39 745 
apmeklējumiem jeb 36.56 % palielinājies virtuālais 
apmeklējums, kas 2009.gadā bija 108 712 apmeklējumi

Dinamika

Lietotāju skaits + 23 %

Bibliotēkas apmeklējums + 46 %

Izsniegums - 12 %     



Bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam 
Liepājas CZB un filiālbibliotēkās

Lietotāju skaits Izsniegums

Personas % no 
kopskai

ta

Vienības % kopējā

Liepājas Centrālā 
zinātniskā bibliotēka

1512 23.35 22 988 9.24

Zaļās Birzs bibliotēka 347 48.26 4432 19.28
Valtera bibliotēka 935 62.17 11 114 31.98
Bērnu bibliotēka 

„Vecliepājas Rūķis”
1478 75.64 38 390 80.02

Varavīksne 1398 65.08 12 706 38.14
Libris 634 34.74 7480 16.25

Kopā: 6304 43.10 97 110 22.38



Krājuma komplektēšanas un 
organizācijas politika

• Krājuma komplektēšanas prioritātes:
– mācību un studiju veicināšana
– tālākizglītības un mūžizglītības nodrošināšana
– bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšana
– kultūras mantojuma saglabāšana un 

papildināšana
– novadpētniecība



LCZB krājuma apjoms
Bibliotēka Kopskaits Grāmatas Citi

dok.
Seriāliz

dev.
Summa Ls

Liepājas CZB 252 791 184 027 10 427 58 337 192 548,30

Zaļās Birzs 
bibliotēka

28 586 22 535 112 5 939 18 149,57

Valtera bibliotēka 19120 17 744 48 1 328 17 844,10

Vecliepājas Rūķis 28 179 24 666 124 3 389 24 934,53

Varavīksne 14 105 11 865 110 2 130 25 590,39

Libris 15 368 12 620 32 2 716 27 253,39

Kopā 358 149 273 457 10 853 73 839 306 320,28



• Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu kopējais 
bibliotēku krājums salīdzinot ar 2008. gadu 
ir samazinājies par 9 699 vienībām

• Gada laikā tika rekataloģizēti 2185
grāmatu eksemplāri, pārklasificēti no BBK 
uz UDK 1888 eksemplāri



Grāmatu iegāde Liepājas CZB 2007. – 2009.

Gads Eksemplāri Summa Ls

2007 3 165 12 758,00

2008 3 991 20 897,96

2009 2 621 13 626,58



• 2009.gadā Liepājas CZB saņēma 9 716
jaunieguvumus:
– obligātais eksemplārs – 4 774 eks.
– dāvinājumi – 1 825 eks.
– jaunu grāmatu iepirkums – 2 621 eks.
– aizvietotās – 138 eks.
– projekti – 358 eks. 



Informācijas pakalpojumu 
attīstība

• Elektroniskajā katalogā ir 78 639 LCZB 
eksemplāri, kas veido 164 545
eksemplārus

• Novadpētniecības datubāzē ir 119 990 
ieraksti. 2009.gadā ir izveidoti 6699 
ieraksti, Nacionālās bibliogrāfijas 
analītikai eksportēti – 2899 ieraksti



• 2009.gadā lietotājiem ir pieejams šādas 
tiešsaistes datu bāzes:

• NAIS
• LETONIKA
• EBSCO
• LURSOFT



• Nozīmīga vieta lietotāju apkalpošanā Liepājas 
CZB un tās filiālēs ir uzziņu darbam, lai lasītājs 
nepieciešamo informāciju saņemtu ātri, bez lieka 
laika patēriņa, tā būtu precīza un pietiekošā 
apjomā 

• Lietotājus interesējošie jautājumi - prostitūcijas 
vēsture, koģenerācijas iekārtas, akmeņu 
apstrāde, plastiskā ķirurģija, humānpedagoģija, 
skotu kultūra, traļu uzbūve, kompetenču teorija, 
keinisms ekonomikā, vizuālais apmāns, 
noliktavu darbība, skābais lietus, adaptācija 
uzņēmējdarbībā, kompetenču teorija, Ženēvas 
shēma algu aprēķināšanā, eirokodekss
būvniecībā



• 2009.gadā liels darbs tika veltīts lietotāju 
apmācībai bibliotēkas elektronisko pakalpojumu 
izmantošanā, tāpēc tika izstrādāts apmācību 
plāns „No atslēgvārda līdz informācijas 
pilnajam tekstam”. Nodarbību tēmas: 
– Informācijas meklēšana bibliotēkas elektroniskajā 

kopkatalogā un Novadpētniecības datubāzē
– Informācijas meklēšana datubāzēs „Letonika”, 

EBSCO. 
– Latvijas Nacionālā Digitālā bibliotēka
– Liepājas CZB krājuma izdevumu rezervēšana un 

pasūtīšana elektroniskajā kopkatalogā
• Šajās nodarbībās mērķauditorija galvenokārt ir 

vidusskolēni un pedagogi 



Novadpētniecības darbs

• Novadpētniecības darbu Liepājas CZB 
struktūrvienībās koordinē Bibliogrāfijas un 
uzziņu nodaļa, organizējot elektronisko 
datu bāzi „Novadpētniecība”, sastādot 
bibliogrāfiskos sarakstus un rādītājus, 
komplektējot bibliotēkas novadpētniecības 
krājumu un sniedzot metodiskās 
konsultācijas novadpētniecības darbā 
filiālbibliotēkām



• 2009.gada maijā Liepājas CZB Bibliogrāfijas 
nodaļa sagatavoja un izdeva rakstnieces 
Sandras Vensko biobibliogrāfisko rādītāju 
„Sandrai Vensko – 50”, kurā ietvertas 
rakstnieces sarakstītās grāmatas, daiļliteratūra 
krājumos un periodikā, publicistika un tulkojumi 
periodikā, kā arī literatūra par viņu no 1973.gada 
līdz 2009.gada maijam

• Sagatavotas bibliogrāfiskās norādes uz darbu 
pirmpublicējumiem un komentāriem rakstnieka 
Olafa Gūtmaņa „Raksti” 4.sējumam



• Novadpētniecības satura izstādes:
– „Liepājas jūrskola – Ainažu jūrskolas jaunākā māsa”
– „Liepājniekam, aktierim un estrādes māksliniekam 

Edgaram Zvejam – 85”
– „Liepājas Karosta – vienreizēja vieta Latvijas 

arhitektūrā un pilsētbūvniecībā”
– „Liepājas Metalurgs – Latvijas rūpniecības 

stūrakmens”
– „Liepāja – Latvijas galvaspilsēta. Pagaidu valdība 

Liepājā”, kuras centrā bija un īpašu lasītāju ievērību 
guva jaunā U.Ginteres un J.Gintera jaunā grāmata 
„Liepāja Latvijas sākotne”

– „Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas izaugsme 
2005-2009”



• Valtera bibliotēkā tika atjaunota ekspozīcija, 
veltīta Miķelim Valteram. Ekskursiju un 
bibliotēkpratības stundās pirmais stāstījums 
vienmēr ir par bibliotēkas patronu Latvijas 
patriotu un valstsvīru, liepājnieku Miķeli Valteru, 
kuram šogad aprit 135 gadi

• Liepājas CZB filiālbibliotēka „Libris” atrodas 
Mirdzas Ķempes ielā, tāpēc MS PowerPoint 
versijā izveidots materiāls par Mirdzas Ķempes 
spilgto, radošo personību



Projektizstrāde 2009

• Iesniegti 10 projekti
• Atbalstīti 3 projekti par summu 1932.28 Ls



Metodiskā un konsultatīvā darba 
un sadarbības raksturojums

• 2009.gadā metodiskā un konsultatīvā darba 
uzmanības centrā bija Liepājas CZB filiāļu un 
novadu bibliotēku sagatavošana sekmīgai 
akreditācijai

• Darba metodes:
– Bibliotēku apmeklējumi
– Ikmēneša metodiskās darba tikšanās ar pagastu 

bibliotekāriem
– Liepājas CZB nodaļu un filiāļu vadītāju sapulces



• Pieredzes apmaiņas brauciens uz 
jaunatvērto Tukuma bibliotēku



• LCZB darbinieki aktīvi iesaistījās 
„Liepājas kultūrpolitikas 
stratēģijas 2009 – 2014” 
apspriešanā un priekšlikumu 
izteikšanā



• Konkurss par Voldemāra Caunes balvu 
„Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un 
jauniešiem” trešo gadu

• Laureāti:
– Vilhelmīne Jakimova, Preiļu galvenās 

bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāju 
– Gunta Grandāne, Pļaviņu novada bērnu 

bibliotēkas vadītāju



• Kurzemes bibliotekāru konference „Bibliotēka 
mūsdienu vērtību sistēmā” 2009.gada 2.decembrī. 
Programma:
– „Pašreizējās sabiedrības vērtības un kultūras 

piedāvājums Latvijas mainīgajā situācijā”- Sarmīte 
Ēlerte, Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētāja

– „Bibliotēku tautsaimnieciskā nozīme” – Andris Vilks, 
LNB direktors

– „Sistemātiskuma pieeja bibliotēku attīstībai” - Silvija 
Tretjakova, LBB priekšsēdētāja

– „Stipras korporatīvās saites – bibliotēku attīstības 
veicinātājas” – Laima Mirdza Ostele, Kuldīgas 
galvenās bibliotēkas direktore

– „Bibliotēkas darba entuziasts un kultūras 
inspirators - Voldemārs Caune” – Aija Jansone, 
Liepājas CZB bibliotekāre



Darbs ar bērniem un jauniešiem

• 2009. gadā reģistrēti 6 304 bērni un 
jaunieši līdz 18 gadiem. Kopējais bērnu un 
jauniešu bibliotēku apmeklējums - 64 131, 
izsniegums - 97 110



LCZB Zaļās Birzs  Valtera
Vecliepājas 
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Varavīsne Libris

2008. 910 250 709 1386 776 419

2009. 1512 347 935 1478 1398 634

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

Lietotāju skaits



LCZB Zaļās Birzs Valtera
Vecliepājas 

Rūķis
Varavīksne Libris

2008. 21920 6154 10170 21568 12760 5370

2009. 17101 3474 10105 14010 13664 5777

0

5000

10000

15000

20000

25000

Apmeklējums



bērni un 
jaunieši līdz 
18 gadiem

43%

pārējie
57%
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Bibliotēkas materiālā un 
tehniskā stāvokļa vērtējums

• Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas un 
filiālbibliotēku kopplatība ir 2 858 m2 , t.sk.:
– Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Zivju iela 7 –

1 524 m2
– bērnu bibliotēka „Vecliepājas Rūķis”, Malkas ielā 4 –

503 m2
– „Varavīksne”, Brīvības ielā 39, Liepājas Olimpiskā 

centra 3.,4.stāvs – 220 m2
– Zaļās Birzs bibliotēka, Talsu ielā 39 – 320 m2
– Valtera bibliotēka, Krūmu ielā 41/43 – 147 m2
– „Libris”, Mirdzas Ķempes iela 11 – 144 m2



• Nomainīti 20 logi LCZB ēkas pagalma 
pusē par Ls 6 000

• Lai uzlabotu un kontrolētu bibliotēkas 
siltumapgādi, 2009.gadā veikta atsevišķa 
siltummezgla izbūve par Ls 1 758 
filiālbibliotēkā Libris



Publicitāte un darbs ar 
sabiedrību

• Galvenie sadarbības partneri sabiedrības informēšanā 
par bibliotēkas aktualitā piedāvātajiem pasākumiem un 
pakalpojumiem bija:
– Vietējie un valsts mēroga preses izdevumi – laikraksti 

„Kurzemes Vārds”, „Kursas Laiks”, „Diena”, „Lauku Avīze”, 
Dienas Mediji

– TV Dzintare, Radio Skonto, Rietumu radio
– Bibliotēku portāls, portāls Rekurzeme.lv
– Liepājas pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Krista 

Kalnarāja
– Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes speciālisti
– Liepājas Universitātes bibliotēkas direktore Aija Kairēna
– Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Liepājas filiāles
– Liepājas rajona Bibliotēku dienests
– Liepājas Izglītības pārvaldes speciālisti u.c.



• Nozīmīgs, aktuāls un vispusīgs publicitātes 
līdzeklis ir bibliotēkas mājas lapa

• Pasākumi, kuros bibliotēkas vārds izskanēja 
visplašāk:
– Dzejas dienas’2009;
– Voldemāra Caunes balvas „Gada bibliotekārs darbā 

ar bērniem un jauniešiem” pasniegšana
– Kurzemes bibliotekāru konference „Bibliotēka 

mūsdienu vērtību sistēmā”
– Liepājas dienas LNB „Es tevi izdzīvoju, Liepāja”

/Olafs Gūtmanis/
– Zivju ielas svētki „Zivju ielas dziļie ūdeņi”



• 2009.gada septembrī Liepājas CZB 
iesniedza UNESCO programmas 
„Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam 
reģistram savu nomināciju „Liepājas 
bibliotēkas dibināšanas plāns - 1777.”

• 2009.gadā par Liepājas bibliotēkām 
dažādos periodiskajos izdevumos kopā 
bijušas 62 publikācijas, t.sk. par Liepājas 
CZB – 51





Paldies!
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