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LCB un t ās fili āļu darba r ādītāji 2012.gad ā

Vienotaj ā LCB lietot āju datub āzē reģistr ēto 
lietot āju skaits, t.sk.:

15946 (+434)

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem  (32%) 5175 (+192)

Apmekl ējumu skaits, t.sk.: 278492 (+12640)

virtuālie apmeklējumi 64634 (+2520)

bērni  un jaunieši līdz 18 gadiem  (28%) 77793 (+4555)

Izsniegumu skaits, t.sk.: 486684 (+29516)

bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem (26%) 126996 (+16371)

Krājums 2012.gada beigās 194733 (-1229)



LCB veidoto resursu apmekl ējums 2011.-
2012.gados

Resurss 2012.gads 2011.gads

http://www.lcb.lv 52646 49985

http://www.lcb.lv/miniaturgra
matas

304 0

http://www.lcb.lv/berniem 1989 806

http://www.lcb.lv/dziesmotala 2806 461http://www.lcb.lv/dziesmotala
tgale

2806 461

http://www.lcb.lvasvinfo 1291 754

http://dinaburgascietoksnis.l
cb

2490 2754

Kopā: 61526 54760



Bibliot ēkas ieņēmumi

2011.gads (Ls) 2012.gads (Ls)

Ieņēmumi kopā 392351 450521

t.sk. pašvaldības budžets 355406 407901

Citi ieņēmumu veidi, t.sk.: 36945 42620

ziedojumi, dāvinājumi 17373 11030

VKKF piešķīrumi 240 2887VKKF piešķīrumi 240 2887

citu vietējo fondu piešķīrumi 860 890

ārvalstu finanšu palīdzība 7139

maksas pakalpojumi 18942

pārējie ienākumi 18472 1732



Bibliot ēkas izdevumi 

2011.gads (Ls) 2012.gads (Ls)

Izdevumi kopā 387103 437279

Kārtējie izdevumi 376050 424048

atalgojums 250306 261256

Krājuma komplektēšana, 
t.sk.:

30198 40168
t.sk.:

periodika 8500 7045

grāmatas 21265 31661

elektroniskie dokumenti 53 885

citi dokumenti 380 577

Pārējie kārtējie izdevumi 95546 122624

Kapitālie izdevumi 11053 13231



2012.gada LCB darba priorit ātes 

• LCB infrastrukt ūras sak ārtošana;
• LCB telpu rekonstrukciju projektu izstr āde;
• Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta «Las īšanas

veicin āšanas idejas caur inform ācijas tehnolo ģijām un kreat īvām aktivit ātēm
/Zarasi-Daugavpils/» ( īss nosaukums «Las īsana-IT-Rad īšana») aktivit āšu
īstenošana;

• Esošo lietotāju sastāva saglabāšana un jaunu lietotāju (it īpaši bērnu) piesaiste;
• Krājuma kvalitātes pilnveidošana• Krājuma kvalitātes pilnveidošana
• Jaunu pakalpojumu ieviešana, e-pakalpojumu attīstīšana LCB un tās filiālēs;
• LCB veidoto datubāzu papildināšana un pilnveidošana;
• LCB iesaistīšana pilsētas kultūras aktivitātēs; literāru pasākumu, mākslas darbu

izstāžu un literatūras izstāžu organizēšana;
• Sadarbības ar skolu bibliotēkām veicināšana;
• Sabiedriskās attiecības, bibliotēkas pozitīva tēla veidošana;
• Darba samaksas jautājumu risināšana;
• Darba procesu optimiz ācija (DBIS jaunās versijas izstrāde).



LCB infrastrukt ūras sak ārtošana

2012.gada aktivit ātes:

Izremont ēta LCB fili āle Ceriņu bibliot ēka
(izremontētas telpas, kā arī rekonstruēta bibliotēkas ieeja. Līguma summa
16172 Ls. Iegādātas jaunās mēbeles lasītavai un bērnu atpūtas zonai. Līguma
summa 1762 Ls)

Remontdarbi LCB fili ālē Jaunb ūves bibliot ēkāRemontdarbi LCB fili ālē Jaunb ūves bibliot ēkā
(tika izremontētas kāpnes un telpas 1.stāva foajē par kopējo summu
11994.54 Ls).

Veikta LCB ASV Inform ācijas centra telpu renov ācija
(lai uzlabotu centra darbību tika veikta telpu pārplānošana un kosmētiskie 
remontdarbi. Darbi tika veikti ASV vēstniecības Rīgā piešķirtā finansējuma 
ietvaros).



LCB fili āle Ceriņu bibliot ēka



LCB ASV Inform ācijas centrs p ēc renov ācijas



LCB infrastrukt ūras sak ārtošana

2012.gada aktivit ātes:

• LCB fili āles Piekrastes bibliot ēkas pārcelšana jaunaj ās telp ās
(2012.gada 11.oktobrī Daugavpils pilsētas dome pieņēma lēmumu par jauno telpu
piešķiršanu Piekrastes bibliotēkai Daugavpils 16.vidusskolā. Jauno telpu platība ir
240 m2 (137 m2 vietā). Veicot pašvaldības budžeta grozījumus LCB tika piešķirti
papildus līdzekļi, lai izstrādātu jauno telpu tehnisko un interjera projektu. Šobrīd
projekts ir izstrādāts (izpildītājs SIA «Arhitekta L.Šmita darbnīca»), attiecīgiprojekts ir izstrādāts (izpildītājs SIA «Arhitekta L.Šmita darbnīca»), attiecīgi
saskaņots, 2013.gada budžetā ir ieplānoti 30 000 Ls būvdarbu veikšanai).

• LCB daudzfunkcion ālā centra un gr āmatu kr ātuves (ar mobilo 
plauktu sist ēmu) tehnisk ā un interjera projektu izstr āde 
(Projekta 1.daļa paredz pilnībā rekonstruēt bibliotēkas 1.stāvu – iekārtot modernas
un funkcionālas telpas KAN, kā arī izveidot pasīvā krājuma (~60 tūks. eksemplāriem)
krātuvi ar mobilo plauktu sistēmu. Projekta 2.daļa paredz bibliotēkas 2.stāvā izveidot
daudzfunkcionālo centru bibliotēkas un citu pašvaldības iestāžu vajadzībām).



Krājuma kvalit ātes pilnveidošana, t ā att īst ība

Galvenie darba virzieni 2012.gad ā:
• Papildināti un grozīti LCB dokumenti, kuri reglamentē krājuma veidošanu un

organizāciju;
• Jaunieguvumu popularizēšana, (e-grāmatas, klausamgrāmatas, interaktīvas

grāmatas bērniem, filmas)
• Virtuālās izstādes «Miniatūrgrāmatas» un «Rakstniece Anita Liepa»
• Lai uzlabotu un korekti veiktu statistiku par bērnu literatūras jaunieguvumiem un• Lai uzlabotu un korekti veiktu statistiku par bērnu literatūras jaunieguvumiem un

izsniegumu bērniem līdz 18 gadiem no 2012.gada moduļa Kataloģizācija statistiskie
parametri tika papildināti ar četrām pozīcijām: pirmsskola, 1.-4.klase, 5.-7.klase un 8.-
12.klase. Ir veiktas izmaiņas bērnu klasifikācijas tabulās, izstrādāti metodiskie
pieņēmumi bērnu literatūras klasificēšanā un norādījumi grāmatu kārtojumam
plauktos;

• Uzsākts darbs pie LCB filiāļu lasītavu un abonementu krājumu apvienošanas un
marķēšanas;

• Nepārtraukta elektroniskā kataloga pilnveidošana u.c.



Virtu ālā izst āde «Miniat ūrgr āmatas»
http://www.lcb.lv/miniaturgramatas



Virtu ālā izst āde «Rakstniece Anita Liepa»
http://www.lcb.lv/anitaliepa



Daugavpils Bibliot ēku inform ācijas sist ēmas 
(DBIS) jauna versija

• Pārskata periodā bibliotēku darbinieku ērtībai tika izveidota Daugavpils bibliotēku
informācijas sistēmas (DBIS) jaunā versija. Ir izveidota atsevišķa administrēšanas
sistēma, kura ļauj pārvaldīt visus datu bāzu lietotājus. Katram lietotājam ir vienota
parole visiem iekšējiem resursiem un ir izveidota paroles sinhronizēšana ar Active
directory servisiem, izmantojot speciālu scriptu.

• DBIS nodrošina piekļuvi:
• LCB Komplektēšanas datubāzei;
• LCB e-pastam;• LCB e-pastam;
• BIS ALISE moduļiem;
• LCB iekšējiem dokumentiem.
• DBIS dod iespēju:
• Pasūtīt lasītāja karti lietotājiem un saņemt informāciju par kartes izgatavošanu;
• Sekot brīviem datoriem visās bibliotēkas nodaļās; veikt statistiku par datorlietotājiem
• Pieteikt problēmas;
• Rezervēt nepieciešamo tehniku (projektoru, ekrānu, planšetdatorus) u.c.



Daugavpils Bibliot ēku inform ācijas sist ēmas 
(DBIS) jauna versija



Daugavpils Bibliot ēku inform ācijas sist ēmas 
(DBIS) jauna versija



Daugavpils Bibliot ēku inform ācijas sist ēmas 
(DBIS) jauna versija



LatLit projekts «Las īšana-IT-Rad īšana»

Projekta kop ējais budžets 132 753 EUR
LCB budžets 54 756 EUR
Ir ieplānots: aktivitātes bērniem, bibliotekāriem, iepirkumi, 

apmācību semināri projekta darba grupai



Projekta atpaz īstam ība
www.lcb.lv //



Projekta «Las īšana-IT-Rad īšana» aktivit ātes 
bibliotek āriem

• divu dienu mācību seminārs Daugavpils un Zarasu bibliotēku
darbiniekiem „Elektronisko servisu att īst ība Latvijas bibliot ēkās:
tagadne un n ākotne ” Latgales Centrālajā bibliotēkā ar izbraukuma
sesiju Preiļu galvenajā bibliotēkā un Līvānu novada Centrālajā
bibliotēkā;

• divu dienu mācību seminārs „Jaunās inform ācijas tehnolo ģijas :• divu dienu mācību seminārs „Jaunās inform ācijas tehnolo ģijas :
publisko bibliot ēku loma sabiedr ībā” Zarasu bibliotēkā (Lietuva)
ar izbraukuma sesiju Ignalinas bibliotēkā;

• Apmācības darbam ar planšetdatoriem un e-grāmatām, apmācību
programmas bērniem «E-grāmatu pasaulē» izstrāde



Mācību seminārs DaugavpilīMācību seminārs Daugavpilī



Mācību seminārs Mācību seminārs ZarasosZarasos



Bibliotekāru apmācība darbam ar planšetdatoriemBibliotekāru apmācība darbam ar planšetdatoriem



Projekta 2013.gada aktivit ātes :

- Teātra mākslas nometne Daugavpils un Zarasu bērniem 
(sadarbībā ar Daugavpils Valsts teātri) Daugavpilī, 22.-24.martā;

- Literāri-muzikāli pasākumi bērniem ar jaunajiem Latvijas un 
Lietuvas autoriem Daugavpilī un Zarasos;

- Divi apmācību semināri un pieredzes apmaiņas braucieni 
bibliotekāriem;

- Grāmatu kolekcijas (par mākslu, modi, dizainu, fotomākslu, - Grāmatu kolekcijas (par mākslu, modi, dizainu, fotomākslu, 
arhitektūru u.c.) atlase un iegāde 



Paldies par uzman ību!


