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ATZIŅAS. SECINĀJUMI.

 Depopulācija.  Liepājā 2017.g.  - 69 443 iedzīvotāji.

 21,2% liepājnieku ir kādas publiskās bibliotēkas lasītāji. Lietotāju skaits(-

0,76%), izsniegums (-6,49%) nedaudz samazinājies. Apmeklējums -fiziskais (-

1,66); Sociālo tīku apmeklējums (+14,92).

 Atbalstām visa veida radošumu. Piepildām savus sapņus.

 Emocionāla inteliģence – bibliotekāra profesijas pamatvajadzība.

 Darbojamies aktīvi, neuztraucoties par to, ko teiks citi.

 Priecājamies par to, kas mums ir.



JAUNINĀJUMI.

 Fonda izkārtojuma reorganizācija. Maksimāli iespējama krājuma atvēršana 

brīvpieejā – LCZB galvenajā ēkā gan Lasītavā, gan Abonementā. 

 Grīdas seguma nomaiņa lielākajā daļā LCZB  Lasītavas  un Abonementa 

telpās.

 Pakāpeniska apgaismojuma uzlabošana.

 Jaunas datortehnikas iegāde – portatīvie datori 10 komplekti, čeku printeri –

6 gab., skeneris – 1 gab., nepārtrauktās barošanas bloki  - 20 gab., tīkla 

slēdži – 5 gab., krāsainās multifunkcionālās iekārtas – 2 gab., melnbaltās 

multifunkcionālās iekārtas – 3 gab., melnbalti printeri – 2 gab., monitori – 3 

gab., plastikāta karšu printeris – 1 gab., 9 Lenovo sistēmbloki dāvinājumā.

 Iegādāts jauns transportlīdzeklis Škoda Yeti, piemērots  Latvijas laika 

apstākļiem un ceļa seguma veidiem.



SASNIEGUMI.

 Iesaistīšanās Starptautiskā pārrobežu projektā INTERREG Latvija – Lietuva LLI-110

«Inovatīvu risinājumu attīstība dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā.»

Vadošais partneris – Jelgavas Centrālā bibliotēka. Sadarbības partneris – Šauļu

(Lietuva) Centrālā bibliotēka. Projekta kopējās izmaksas ir 585 262.94 EUR, no tām

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas projekta izmaksas – 99 169.34 EUR. Projekta

īstenošanas laiks - 2017. gada 1.maijs līdz 2019. gada 28. februāris.

 Veiksmīga piedalīšanas projektā «Ražots Liepājā» - LCZB, bērnu bibliotēka

«Vecliepājas rūķis», bibliotēka «Varavīksne» popularizēja savus pakalpojumus.

 Liels interesentu pieplūdums, piedaloties Muzeju nakts pasākumos. Atraktīva

pakalpojumu popularizēšana. Radošās darbnīcas.



SASNIEGUMI.

 Aktīva 4 Lasītāju klubiņu darbība – LCZB filiālbibliotēkās «Valtera bibliotēka», 
bērnu bibliotēkā «Vecliepājas rūķis», bibliotēkā «Libris», bibliotēka 
«Varavīksne».

 Filiālbibliotēkā «Libris» ikmēneša radošajās tikšānās atgriezušies krievu literāti.

 Emīla Melngaiļa Mūzikas vidusskola filiālbibliotēku «Libris» izmanto kā 
bezmaksas koncertu sniegšanas platformu.

 Populāras kļūst galda spēles.

 Dzejas dienas – 2017 Liepājā. «Īsts filozofs nav pesimists, bet dzīvi jautri 
bauda»  (Ed. Veidenbaums) veiksmīga norise pilsētā. Plaša programma.

 14 LCZB darbinieku saņēma Liepājas pilsētas domes PATEICĪBAS rakstus par 
pašaizliedzīgu un radošu bibliotekāro darbu.

 Darbinieku darba samaksa palielinājās no 3% līdz 9%.

 LCZB RMC pieejama Liepājas nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma 
digitālā datu bāze. 12 kolekcijas. Tapusi sadarbībā ar neatkarīgo 
producentu Verneru Bokumu, Liepājas Universitāti, Izglītības pārvaldi un 
Kultūras pārvaldi.



GADA MIRKĻI.

 Pozitīvs un iedvesmojošs Kurzemes bibliotekāru vasaras seminārs «Kas zin, ko
grib – spēj, visu, ko grib” (Rainis). Aizputes novada Kazdangas pagastā.

 LCZB 240.gadskārtas Kurzemes bibliotekāru konference “Laiks. Cilvēki.
Bibliotēka”.

 Voldemāra Caunes balvas «Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un
jauniešiem» pasniegšana 2017. gadā. Balvu saņēma – Latgales Centrālās
bibliotēkas filiāles – bērnu bibliotēkas «Zīlīte» vadītājai Annai Pakarei un Talsu
pilsētas bērnu bibliotēkas vadītājai – Ilzei Jaunbērziņai.

 Ziemeļvalstu dienas Liepājā. Četru tematisku izstāžu atklāšana. Tikšanās ar
autoriem. Ziemeļvalstu vēstnieku vizīte LCZB un bērnu bibliotēkā
«Vecliepājas Rūķis»



PROBLĒMAS. RISINĀJUMI.

 Nepietiekams Interneta ātrums: – papildus 4G abonēšana LCZB RMC.

 Rast atbalstu LCZB galvenās ēkas paplašināšanas un rekonstrukcijas 

tehniskā projekta izstrādei vai jauna projekta izstrādei – iezīmēts Liepājas 

pilsētas attīstības stratēģijas Rīcības plānā līdz 2020. gadam.

 LCZB filiāles «Zaļās birzs» bibliotēkas remonts, pārplānošana, apgaismojuma 

uzlabošana - iezīmēts Liepājas pilsētas attīstības stratēģijas Rīcības plānā 

līdz 2020. gadam.

 Mūžīgs darbs ar «parādniekiem».

 Lifta neesamība LCZB galvenajā ēkā. Filiāles pieejamas cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. Ir lasītāji, ko apkalpojam mājās.



PRIORITĀTES.

 Bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas pasākumi. Mainoties paaudzēm, 

jāmaina metodes darbā ar bērniem un pusaudžiem.

 Lietotāju apkalpošanas kvalitātes un darba vides uzlabošana.

 Darbinieku profesionālā pilnveide.

 Novadpētniecība.

 Mūžizglītības veicināšana.

 Viss, ko mēs darām, ir saskaņā ar ANO izvirzītajiem mērķiem gan izglītojošā 

darbībā, gan strādājot ar dažādām mērķauditorijām, gan iesaistoties 

dažādos projektos. 

 Izaicinājums – veiksmīgi realizēt Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu 

projektu "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu 

apmeklētājiem pierobežas reģionā"/"Development of innovative library

solutions for diffrent generations in the border region".



GADA MIRKĻI.



GADA MIRKĻI.



GADA MIRKĻI.



GADA MIRKLIS KAZDANGĀ.


