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situācijas vērtējums

Iedzīvotāju skaita samazināšanās

Kultūras un informācijas iestāžu konkurence

Risinājums: Attīstīt bibliotekāro pakalpojumu klāstu un

kvalitāti, saglabājot savu vietu pilsētas kultūrvidē

LCB un tās filiāļu pamatrādītāju dinamika:

Lietotāju skaits – stabils (15 240 unikālie lietotāji);

Lietotāju % no iedzīvotāju skaita pašvaldībā – 16%;

Fiziskais apmeklējums – samazinās (-3,7%);

Izsniegums – samazinās (-7,3%)



risinājumi

Mērķtiecīgs un aktīvs darbs ar bērniem un pusaudžiem

ārējo apkalpošanas punktu atvēršana;

jauns pakalpojumu grozs pusaudžiem 14+

aktīva līdzdalība pilsētas mēroga pasākumos



risinājumi

Jaunās formas bibliotēkas publicitātē (aktīvs darbs 

sociālajos tīklos, lietotāju aptaujas, konkursi, vienotā 

korporatīva stila veidošana u.c.)

Aktīvs un neformāls darbs ar sadarbības partneriem



Jaunumi lietotāju apkalpošanā 

Vienotās Lietotāju apkalpošanas nodaļas izveide



Jaunumi lietotāju apkalpošanā 

Krājuma pārkārtošana:

• abonementa un lasītavas krājumu apvienošana;

• nozaru literatūras krājuma optimizācija un 

izvietošana vienuviet;

• krājuma marķēšana;

• jaunu tematisko kopu izveide



Jauninājumi lietotāju apkalpošanā

LCB 1.stāva telpu renovācija un grāmatu krātuves

izveide ar mobilo plauktu sistēmu



Sasniegumi

Licenzētas 5 apmācību programmas 

lietotājiem un 1 programma bibliotekāriem

Licences izsniedza LR Interešu izglītības un 

pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licenzēšanas komisija

Licences izsniegtas uz 3 gadiem



Sasniegumi
Veiksmīgs projektu darbs:

• Projektu cikls «Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī»

• Intereg V-A Latvija – Lietuva programmas 2014.-

2020. gadam projekts «Ģimenes digitālo

aktivitāšu centru tīkla izveide, dzīves kvalitātes

un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un

Dienvidlatgalē» / «Network DigiHubs»



Sasniegumi

Mācību lektoriju cikls Daugavpils reģiona 

kultūras darbiniekiem «Latgale ceļā uz 

Latvijas valsti»

• 4 mācību lektoriji;

• lektori J.Kursīte-Pakule, H.Soms, L.Leikuma, 

I.Šuplinska;

• vairāk nekā 200 dalībnieki



Novadpētniecības aktivitātes

Pilntekstu un metadatu pievienošana novadpētniecības 

mapēm EK              (mape «Daugavpils teātra vēsture»)



Novadpētniecības aktivitātes

LCB veidoto resursu satura aktualizācija (personālijas, 

iestādes, notikumu hronika u.c.)



Problēmas

• Latgales Centrālās bibliotēkas 

pastāvēšanas vīzija Vienības namā;

• Infrastruktūras sakārtošana;

• Filiāles nav pielāgotas cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām;

• Datoru lietotāji, desocializētie klienti;

• Profesionālo kadru trūkums/atalgojums.



Gada mirklis

Krāsas bibliotēkā



Gada mirklis

Pilsētas svētki



Paldies par uzmanību!


