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IESKATS 
LATGALES CENTRĀLĀS 

BIBLIOTĒKAS 
DARBĪBĀ 2009.GADĀ



LCB un tās filiāļu pašvaldības finansējums

2008.gads
456150 Ls, t.sk.:

atalgojums                    286112 Ls
VSAO iemaksas             71246 Ls

krājuma komplektēšana 38669 Ls
(0,36 Ls uz vienu pašvaldības 

iedzīvotāju)

2009.gads
336130 Ls, t.sk.:

atalgojums                       241786 Ls 
VSAO iemaksas                 46398 Ls

(samazinātas 7 štata vienības, netika 
izmaksātas prēmijas, pabalsti, t.sk. 
atvaļinājuma pabalsts)

krājuma komplektēšana      24660 Ls
(0,24 Ls uz vienu pašvaldības 

iedzīvotāju)

Attiecībā pret 2008.gadu pašvaldības
finansējums samazinājies par
par 26 %



LCB un tās filiāļu darba rādītāji 2008.-2009.gg.

2008.gads 2009.gads

Lasītāju skaits, t.sk.: 20435 18982

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 7558 6339

Apmeklējumu skaits, t.sk.: 239368 245639

Virtuālie apmeklējumi 41343 40977

Bērni  un jaunieši līdz 18 gadiem 72294 106471

Izsniegumu skaits, t.sk.: 407880 467522

Bērniem un jauniešiem līdz 18 
gadiem

132902 136342



LCB aktivitātes 2009.gadā 
vienotās lasītāju reģistrācijas ieviešana LCB un tās filiālēs



LCB aktivitātes 2009.gadā
LCB telpu rekonstrukcijas 2.kārtas realizācija

• Projekta 2.kārta paredzēja LCB kāpņu telpu rekonstrukciju un lifta

izbūvi.

• Projekts tika uzsākts 2008.gada nogalē, nodots ekspluatācijā

2009.gada jūnijā.

• Projekts tika finansēts no Valsts investīciju fonda, līdzfinansējumu

piešķīra Daugavpils pilsētas dome.

• Projekta izmaksas sastādīja ~ 140000 Ls





LCB aktivitātes 2009.gadā
LCB telpu rekonstrukcijas 3.kārtas realizācija

• 2009.gada augustā projekta “Daugavpils vēsturiskā centra 

dominantes – Vienības nama atjaunošana” ietvaros tika uzsākti 

Vienības nama fasādes renovācijas darbi, t.sk. bibliotēkas logu 

nomaiņa, pieguļošās teritorijas labiekārtošana. Projekts tiek 

finansēts no ES struktūrfondu līdzekļiem. 

• Objekta nodošana ekspluatācijā – 2010.gada maijs.





LCB aktivitātes 2009.gadā 
LCB filiālbibliotēku akreditācija

2009.gadā tika akreditētas 3 LCB filiāles:

• Bērnu bibliotēka “Zīlīte”;

• Piekrastes bibliotēka;

• Jaunbūves bibliotēka

Akreditācijas komisija atzinīgi novērtēja akreditēto bibliotēku 

darbu, augsti novērtēja šo bibliotēku vietu pilsētas kultūras 

un izglītības iestāžu kontekstā un atzīmēja, ka bibliotēkas 

attīstās kā klientorientētas, ieguldījumus 

attaisnojošas iestādes. 



LCB aktivitātes 2009.gadā
LCB filiālbibliotēku tīkla optimizācija

• Izanalizējot filiālbibliotēku tīkla izvietojumu atbilstoši 

Daugavpils mikrorajonu iedzīvotāju blīvumam, LCB 

sagatavoja un iesniedza pilsētas domē Daugavpils publisko 

bibliotēku tīkla optimizācijas plānu. 

• Projekts paredz budžeta līdzekļu racionālāku 

izmantošanu un vienlīdzīgu visu pilsētas mikrorajonu 

iedzīvotāju nodrošināšanu ar publisko bibliotēku 

pakalpojumiem. 

• Optimizācijas plāna realizācija paredzēta 2010.gadā.







LCB aktivitātes 2009.gadā
sadarbība ar Daugavpils skolu bibliotēkām 

BIS SKOLU ALISE ieviešanā

Veiktās aktivitātes:

• Skolu bibliotēku krājumu izvērtēšana, konsultāciju 

sniegšana;

• SKOLU ALISE apmācību kursa apgūšana;

• Parametru konfigurēšana (šablona izveide):

• Daugavpils krievu vidusskolu-licejam;

• DIP bibliotēkai.



LCB prioritātes darbā ar lietotājiem

• esošo lietotāju sastāva saglabāšana un jaunu lietotāju piesaistīšana;

• darbs ar dažādām lietotāju grupām (īpašu uzmanību pievēršot 

bērniem un jauniešiem, bezdarbniekiem, pensionāriem, invalīdu 

apkalpošana dzīvesvietā);

• informācijpratības stundu organizēšana lietotājiem;

• jauno pakalpojumu (lietotāju apmācība, Latvijas filmu skatīšanās e-

resursu u.c.) aktīva popularizēšana;

• e-pakalpojumu (grāmatu rezervēšana, pagarināšana, e-uzziņa u.c.) 

aktīva popularizēšana; 

• bibliotēkas automatizācijas procesu pilnveidošana, ar mērķi uzlabot 

lietotāju apkalpošanu;

• LCB veidoto datubāzu papildināšana un pilnveidošana u.c.



LCB aktivitātes 2009.gadā 
LCB jaunas mājas lapas izstrāde

http://www.lcb.dauginfo.lv

http://www.lcb.dauginfo.lv/
http://www.lcb.dauginfo.lv/


LCB aktivitātes 2009.gadā 
datubāzes “Daugavpils novadnieki” izveide

http://www.lcb.dauginfo.lv/lv/Daugavpils_novadnieki/Literati_valodnieki/33/ANNA_%20
RANCANE%20/2/

http://www.lcb.dauginfo.lv/lv/Daugavpils_novadnieki/Literati_valodnieki/33/ANNA_ RANCANE /2/
http://www.lcb.dauginfo.lv/lv/Daugavpils_novadnieki/Literati_valodnieki/33/ANNA_ RANCANE /2/
http://www.lcb.dauginfo.lv/lv/Daugavpils_novadnieki/Literati_valodnieki/33/ANNA_ RANCANE /2/


2009.gada LCB interaktīvie pasākumi :
tematisks pasākums “Kā svece deg…”



2009.gada LCB interaktīvie pasākumi :
izstāde “Rudens karalis - ābols”



2009.gada LCB interaktīvie pasākumi :
“Miniatūrgrāmatu izstāde “Mazs cinītis gāž lielu vezumu”



2009.gada LCB interaktīvie pasākumi :
mākslas darbu izstādes bibliotēkā



2009.gada LCB interaktīvie pasākumi :
3td ceļojošā izstāde “Pasaule klikšķa attālumā”



informatīvs pasākums 
“Tikšanās ar grāmatu pie strūklakas”



Paldies par uzmanību!

Uz tikšanos nākamgad!
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