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Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) un tās filiālbibliotēku  

darba ar bērniem un jauniešiem 

 2009. gada pārskats 
 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums RCB filiālbibliotēkas 

Tradicionāli Rīgas Centrālajā bibliotēkā (RCB) un tās filiālbibliotēkās bērni un jaunieši ir viena no prioritārajām 

lasītāju grupām. Arī 2009. gadā bibliotekārie pakalpojumi bērniem un jauniešiem bija pieejami visās Rīgas Centrālās 

bibliotēkas filiālbibliotēkās. RCB bibliotēku tīkla optimizācijas gaitā bērnu filiālbibliotēkas ”Vinnijs”, ”Zvirbulis” un 

Mārtiņa filiālbibliotēka tika reorganizētas, izveidojot filiālbibliotēkas, kas sniegs pakalpojumus ģimenēm, t.sk. bērniem un 

jauniešiem. Vairākās RCB filiālbibliotēkās veikti telpu labiekārtošanas un bērnu literatūras krājuma optimizēšanas 

pasākumi (Bolderājas, Imantas filiālbibliotēkas u.c.).  

2009.g. atsevišķās filiālbibliotēkās pieaudzis lasītāju – bērnu skaits : vairāk par 100 lasītājiem salīdzinājumā ar 

2008.g. - Grīziņkalna, Mežciema, Sarkandaugavas, Šampētera filiālbibliotēkas un filiālbibliotēkas ”Rēzna”, ”Zvirbulis”. 

Raksturīgi, ka palielinājies laiks, kuru bērni pavada bibliotēkā – lasa grāmatas, spēlē spēles, darbojas ar datoru, zīmē un 

satiek savus vienaudžus kopīgām sarunām un laika pavadīšanai (filiālbibliotēkas ”Avots”, ”Zemgale” u.c.). Statistisko 

rādītāju dinamika RCB filiālbibliotēkās ir dažāda, tomēr vērojams, ka vidēji no lasītāju kopskaita 30 % ir bērni un jaunieši 

līdz 18 gadiem. Lielākais bērnu un pusaudžu skaits ir filiālbibliotēkās, kas izvietotas skolu ēkās vai to tuvumā un 

filiālbibliotēkās, kurās darbam ar bērniem tiek veltīta pastiprināta uzmanība, piem., 50% no kopskaita Mežciema 

filiālbibliotēkā, 45,7 % - Bolderājas filiālbibliotēkā u.c.  

Īpaši aktīvi, radoši, produktīvi ar bērniem un pusaudžiem strādājuši vairāku RCB bibliotēku kolektīvi – RCB Bērnu 

literatūras nodaļa, RCB Izsniegšanas punkts Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, Čiekurkalna, Bolderājas, Daugavas, 

Imantas, Ķengaraga, Pļavnieku, Sarkandaugavas, Grīziņkalna filiālbibliotēkas un filiālbibliotēka ”Vidzeme”. 

 

Metodiskā un konsultatīvā darba raksturojums  

RCB metodisko un konsultatīvo darbu veic Bibliotēku dienests, ir speciālists, kas atbildīgs par darba ar lasītāju grupām 

(t.sk. bērniem un jauniešiem) pilnveidošanu. 
 

 Metodisku materiālu izstrāde 

-  ieteikumi bibliotēkas pasākumu organizēšanā bērniem vasaras brīvlaikā (idejas pasākumiem, 

darba lapas – krāsojamās lapas, mīklas, labirinti u.c.) 

- RCB Bibliotēku nedēļas ”Lepojamies ar paveikto!” izstrāde 

 

Konsultatīvais atbalsts RCB bibliotekāriem  

 Gada laikā apmeklētas 30 RCB filiālbibliotēkas, vizīšu laikā bibliotekāri konsultēti par 

bibliotekāro procesu uzlabošanas iespējām 
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 RCB bibliotekāriem Bibliotēku dienestā pieejamas mapes ”Ieteikumi, idejas darbā ar 

bērniem”, ”Pasākumu apraksti, scenāriji” 
 

 Individuālās RCB bibliotekāru konsultācijas darba ar bērniem pilnveidošanai  

Informēšana par pārmaiņām profesionālajos jautājumos Latvijā un pasaulē (publikācijas RCB izdevumā ”Jaunās Vēstis”)  

Lasīšanas veicināšanas programmu koordinācija, organizācija, vadība  

RCB krājuma veidošana  

Krājuma proporcionalitāte, salīdzinot pieaugušo un bērnu, jauniešu izdevumu krājumus  
Statistiskās ziņas, kuras bibliotēkas iesniedz atbilstoši ”Veidlapai Nr.1 – bibliotēkai : Pārskats par bibliotēkas darbību” nav 

pietiekamas, lai veiktu precīzu analīzi par izdevumu skaita atbilstību lietotāju (bērnu un pusaudžu) skaitam, jo netiek 

apkopotas ziņas par pusaudžu un jauniešu auditorijai veltīto izdevumu skaitu. Pārskatā tiek izdalīta tikai B un J literatūra, t.i 

vecuma grupas līdz 5.klasei, bet ziņas par lasītāju skaitu iekļauj visas vecuma grupas līdz 18 gadiem. 

 

Bērnu literatūras iepirkumā palielinājies viena izdevuma eksemplāru skaits. Iepriekšējos gados ar bērnu literatūru tika 

nodrošinātas vispirms bērnu bibliotēkas, pašreiz (pēc reorganizācijas) tiek paplašināts un veidots kvalitatīvs bērnu 

literatūras krājums bibliotēkās ģimenei. 
 

RCB pieejami visi bērnu un jauniešu auditorijai adresētie oriģinālliteratūras izdevumi, palielinājies populārākās tulkotās 

literatūras klāsts. 
 

RCB vienā eksemplārā iepirktas visas programmas ”Bērnu žūrija” grāmatas.  

 RCB 2009.g. RCB  

B un J literatūra 

Ienācis 109811 8885 

Izslēgts 153254 13529 

Krājumā gada beigās 895900 101708 
 

 

Uzziņu darbs  

Visbiežāk uzziņas ir pieprasījuši bērni un vecāko klašu skolēni Jaunciems 

Sniedzot uzziņas, visvairāk bibliotekāra palīdzība bija nepieciešama skolēniem un studentiem: skolēni bieži vien nespēj 

orientēties pat sava pieprasījuma tematikā, bet studentiem internetā pieejamā informācija daudzos gadījumos nespēj aizstāt 

literāros avotus. 

Pļavnieku 

Uzziņu sniegšanā tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi - krājums, RCB elektroniskais katalogs, citu Latvijas 

publisko bibliotēku elektroniskie katalogi, filiālbibliotēkā pieejamās datu bāzes un tematiskās mapes internets un datu 

bāzes.  

Zvirbulis 

Bolderāja 

Lielākais uzziņu skaits izpildīts skolu projektu nedēļas laikā, sniegta palīdzība, izveidot nelielus bibliogrāfiskos sarakstus 
Zvirbulis 

Čiekurkalns 
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 Bišumuižas 

Lasītāji tika informēti un iesaistīti konkursos ”Nāc uz bibliotēku un atrodi meklēto”(Lursoft datu bāzes iepazīšana), ”Meklē 

un atrodi datu bāzē Letonika.lv” 
Mežciema 

Individuālais darbs ar lasītāju, popularizējot bibliotekārās zināšanas - stāstījums par bērnu žurnāliem, enciklopēdijām, 

tematiskajām mapēm, interesantām web adresēm utt. 
Juglas 

 Vidēji dienā tika sniegtas 20-30 konsultācijas pie datora – elektroniskā kataloga. ”Vidzeme” 

Tematiski bibliogrāfiskie saraksti  

 ”Ineses Zanderes labie vārdiņi bērniem” 

 ”Feju un laumiņu zemē”  
”Vidzeme” 

 ”Viss nāk un aiziet tālumā” : raksti par latviešu modernās estrādes māksliniekiem Čiekurkalna 

 bibliogrāfiskie saraksti pedagogiem - ”Jaunākās grāmatas vidējā skolas vecuma bērniem”, 

„Jaunumi pedagoģijā u.c.” 
Jaunciema 

Tematiskās mapes   

 ”Bērns pieaugušo pasaulē”, ”Pirkstiņdarbi” ”Pūce” 

 ”Gadskārtu ierašas”, ”Izgatavo pats”, ”Dzejoļi svētkiem”, ”Hellovīns” u.c. Jaunciema  

Tematiskie interneta adrešu saraksti  

 par jauniešus interesējošām un noderīgām interneta vietnēm 

 „Ja tev vajadzīga palīdzība” par drošību internetā un iespējām sev palīdzēt problēmsituācijās 
”Vidzeme” 

 „Internets izglītībai” RCB 

Regulāri tiek papildināta mīklu kartotēka bērnu nodaļā ”Rēzna” 

Izveidotas darba lapas par Margaritu Stārasti un Jāni Baltvilku, kuras aizpildot bija jābūt zināšanām par autoriem un viņu 

darbiem, bet bija arī jāmeklē informāciju elektroniskajā katalogā un internetā. 
”Vidzeme” 

Bibliotekārās stundas  

 par grāmatām, rakstniecības un grāmatniecības vēsturi  

 ekskursija uz bibliotēku „Esi sveicināts alfabēts” 1.klase 

 „Ar enciklopēdiju izzināt pasauli” 2. klase 

 „Kur dzīvo grāmatas?” 3.klase 

 Klausāmgrāmatas bibliotēkā 4. klase 

Grīziņkalna 

 grāmatniecības vēsture (apskats, praktiskie uzdevumi, krustvārdu mīkla) 

 Daiļliteratūras žanri, veidi un paveidi  
Sarkandaugavas 
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 informācijas meklēšana bibliotēkā, internetā un elektroniskajā katalogā, datubāzēs 

 

Jaunciema 

”Rēzna” 

”Zvirbulis” 

Bišumuižas 

Bolderājas 

Sarkandaugavas 

 nodarbības: ”Prasme meklēt informāciju” (12 bibliotekārās stundas) 

 2 bibliogrāfiskās stundas vecāko klašu audzēkņiem – ”Datu bāzes, kuras tu vari izmantot 

visās Rīgas filiālbibliotēkās” 

Imantas 

 RCB Bērnu literatūras nodaļā datori ir nosaukti vārdos, piem., ,,Robins Huds” , ,,Aikāsāp”, 

,,Minhauzens”, ,,Riekstkodis”, ,,Īkstīte”. Šādā veidā bibliotekāru stāstījums par elektronisko 

katalogu bērniem kļūst aizraujošāks. 

RCB Bērnu lit. nod. 

 bibliotekāro stundu elementi tiek izmantoti skolēnu ekskursiju laikā uz bibliotēku, kā arī 

tematisko pasākumu ietvaros 
Sarkandaugava 

 projektā par pasaules valodu vēsturi tika izmantotas Encarta piedāvātā iespēja dzirdēt dažādu 

valstu valodas - ķīniešu, japāņu, albāņu u.c.  
Svešvalodu 

 bibliogrāfiskā stunda - spēle 3.-4. klašu skolēniem „Spēlēsim detektīvus”, kurā bērni mācījās 

orientēties bibliotēkā, meklējot grāmatās dažādus uzdevumus.  

Čiekurkalna 

Šampētera 

 iepazīstoties ar bibliotēku bērni plauktā atrada vēstuli no peles Sises, kura lūdza palīdzību 

sameklēt savas pazudušās draudzenes. Sekojot norādēm, bērniem vajadzēja atrast dažādus 

mēdijus, pie kuriem arī atradās pazudušās peles. 

Šampētera 

 spēle bērniem ”Es - bibliotekārs”  Pļavnieku 

 ekskursijas sākumskolas audzēkņiem ”Bibliotēka brīnumu valsts” bija tik populāras, ka uz 

tām pieteicās skolēnu grupas arī no citiem mikrorajoniem 
Imantas 

Interešu izpēte, grupu darbs  

Aptaujas  
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 ”Vai es esmu datorspēļu fans?”. Aptaujā 50 skolēni (5.-12. klase) sniedza atbildes uz anketas 

jautājumiem par datora spēlēm un to ietekmi, par komunikācijas veidiem, informācijas 

meklēšanu internetā, grāmatu lasīšanu. Aptaujas rezultāti atklāja, ka iecienītākās saziņas 

vietnes internetā ir www.draugiem.lv, www.face.lv, www.one.lv, skype un e-pasts; 

informācijas avoti internetā, kuros tiek biežāk meklēta ir portāli, kuros var nokopēt vai 

nopirkt darbus, t.i. www.atlants.lv, www.referati.lv, www.reffo.lv, www.gudrinieks.lv. 

Gandrīz puse respondentu (38%) atzina, ka grāmatas lasa labprāt, bet 12% apgalvoja, ka 

grāmatas nelasa. 

”Pūce” 

 Mikrorajona skolu pedagogu aptauja ”Grāmata, kā līdzeklis skolēnu mācību procesā” veikta 

Imantas filiālbibliotēkā, tajā piedalījās 93 pedagogi. Aptaujas rezultātu analīze apliecināja, ka 

mācību stundu sagatavošanai pedagogiem ir nepieciešami palīglīdzekļi, to izmantošana 

nodrošina interesantāku stundu norisi, bet bibliotēka var aktīvi piedalīties mācību procesā, 

organizējot informācijas dienas, tematiskos grāmatu apskatus un citas aktivitātes. 

 

 ”Manu interešu tops”  Daugava 

 ”Kādas grāmatas tu ieteiktu izlasīt saviem vecākiem” Daugava 

 ”Stereotipi par grāmatu pavēlniecēm” 

 ”Mana mīļākā grāmata’’ 

 ”Mana mīļākā multene” 

  ”Neaizmirstamās dzejas rindas” 

RCB Bērnu lit. nod. 

 anketēšana par interneta izmantošanu (vispopulārākais interneta izmantošanas veids ir saziņa 

savā starpā) 
Jaunciema 

 lasītāju interešu izpēte – piedalās RCB vasaras lasīšanas akcijas dalībnieki Juglas 

 Bibliotēkas lietotāju - bērnu sadalījums pa mācību iestādēm 
Čiekurkalna 

”Strazds” 

 Bibliotēkas pakalpojumi bērniem (kāpēc izvēlējās konkrēto bibliotēku? kāpēc apmeklē 

bibliotēku? cik bieži tu apmeklē bibliotēku? Secinājums – 3. klases skolēni bez 

pamudinājuma aktīvi nenāk uz bibliotēku. Bibliotekāriem ir jāveltī daudz darba reklamējot 

bibliotēkas pakalpojumus  

Grīziņkalna 

Interešu klubi  

RCB BLN Bērnu žūrijas ekspertu klubs (regulāri tematiski pasākumi., piem. sacensības ar Pļavnieku filiālbibliotēkas 

ekspertiem) 
RCB BLN  

Bērnu žūrijas ekspertu grupa (regulāras tematiskas tikšanās) Pļavnieku 



 7 

”Mūsu sētas bērni” (18 bērni) 3 bibliotekārās stundas – konkursi (tematiskā bērnu zīmējumu izstāde, projekts „Mana 

smieklīgākā anekdote”, dalība Net-Safe organizētajā anketēšanā  
”Zvirbulis” 

Pusaudžu klubs ”Mans ceļot prieks” - tikšanās, viktorīnas, pasākumi, piem., ”Ceļojums pa seno druīdu takām” Imantas 

Mazo bibliotekāru skola  Imantas 

Interešu klubs jauniešiem ”Japāņu galda spēle Go ”, kurā piedalījās aptuveni 13 jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem Avots 

Jaunrades darbnīcā ”Aicinām grāmatot!” (11 dalībnieki)  Šampētera 

”Ziņkārīgo kāpēcīšu” lasītāju klubs. Nodarbības apmeklēja 18 pirmsskolas vecuma bērni un viņu vecāki. Nodarbības vadīja 

filiālbibliotēkas lasītāja – pedagoģe Lilija Kļevicka. 
Bolderājas 

Sadarbības tīkls, vērtējums  

RCB sekmīgi sadarbojas ar LNB Bērnu literatūras centra darbiniekiem. Paldies par organizētajiem interesantajiem un darbā 

ar bērniem ļoti noderīgajiem pasākumiem, lasīšanas veicināšanas programmu vadību un koordināciju, informēšanu par 

programmām bērniem un aktualitātēm. Paldies par vienmēr atsaucīgo attieksmi. 

 

RCB nav izveidota sekmīga sadarbība ar skolu metodisko apvienību vadītājiem, jo pārmaiņu laikā nav iegūta informācija 

par Rīgas skolu bibliotēku metodiskā darba vadību.  
 

Notika 2 konsultāciju dienas Vidzemes un Latgales priekšpilsētu skolu bibliotekāriem, kurās līdzās informatīviem jaunumu 

apskatiem bija arī konsultācijas par IIS ALISE un elektronisko katalogu un datu bāzu iespējām. Katru pasākumu apmeklēja 

20-30 dalībnieki. 

Vidzeme 

Visās RCB filiālbibliotēkās aktīvi tiek veidota sadarbība ar bibliotēkas apkalpes rajona iestādēm: 

 izglītības iestādēm (pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, koledžas, universitātes, speciālās 

skolas u.c.); 

 sociālās aprūpes iestādēm (dienas centri, rehabilitācijas centri, bērnu nami u.c.); 

 organizācijām ( Bērnu tiesību aizsardzības centrs, Bērnu un jauniešu centri, Narkomānijas 

profilakses centrs u.c.); 

 profesionālajām institūcijām (LNB, LNB BLC, augstskolu un zinātniskajām bibliotēkām u.c.) 

 

Sadarbība ar bērnu namiem 
Čiekurkalns 

Šampētera 

Lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
(pārskata daļā iekļauti nozīmīgākie, raksturīgākie un interesantākie piemēri) 

 

Starptautiskās un nacionālās programmas  
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LNB lasīšanas veicināšanas programma ”Bērnu žūrija” 

”Avots”(7) 

Daugavas (48)  

”Zemgale” (10) 

”Zvirbulis” (14) 

Ziemeļblāzmas (10) 

RCB Bērnu lit. nod. 

”Burtnieks” 

”Mārtiņa” 

Pļavnieku 

 

Sarkandaugavas 

Šampētera 

Torņakalna 

”Vinnijs” 

Vienā RCB filiālbibliotēkā ”Bērnu žūrijas” programmā vidēji iesaistās 20 bērni, no kuriem tikai puse izpilda visus 

programmas nosacījumus.  
 

Lielāks ”Bērnu žūrijas” dalībnieku skaits ir filiālbibliotēkās, kuras ekspertu pulkam piesaistījušas klašu grupas. Skolas 

arvien aktīvāk pašas piesakās dalībai programmā, bet parasti tiek izmantotas RCB filiālbibliotēku izsniegtās grāmatas. 
 

Lai gan RCB savlaicīgi tika iepirktas visas programmas ”Bērnu žūrija” kolekcijas grāmatas, to skaits bija nepietiekams – ja 

filiālbibliotēkā izdevums ir 1 eksemplārā, to vidēji var izlasīt 6 lasītāji (nodošanas termiņš 2 nedēļas).  
 

 ”Bērnu žūrijas” ekspertu klubiņi (skat. nod. ”Interešu klubi”)  

 ”Bērnu žūrijas” grāmatu izstādes 

 

Visās RCB 

filiālbibliotēkās 

(programmas 

dalībnieki) 

 Tikšanās ar rakstniekiem (skat. nodaļu ”Darbs jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem”)  

 ”Bērnu žūrijas” noslēguma pasākumi :  

- ”Bērnu žūrijas” noslēguma balle ”Zvirbulis” 

- Pasākums ar devīzi ”Mēs nākam no grāmatām”, kura dalībniekiem bija jāiejūtas kādā tēlā un 

jāierodas atbilstoši ģērbtiem. Pasākumā piedalījās trīs Pepijas Garzeķes, Doktore Aikāsāp, 

austrumu princese Jasmīna, mazā raganiņa, trešais tēva dēls, Sarkangalvīte, Lāčplēsis u.c. 

Pasākumā piedalījās arī Pļavnieku filiālbibliotēkas ekspertu grupa.  

RCB BLN un 

Pļavnieku 

- Noslēguma pasākums skolā, kuras dalību programmā nodrošināja grāmatas no 

filiālbibliotēkas krājuma 
Šampētera 
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”Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa” 

Daugavas 

RCB BLN 

”Rēzna” 

”Zvirbulis” 

Grīziņkalna 

Šampētera 

Sarkankalna 

Iļģuciema 

”Avots” 

 Tematiskās izstādes 

Visas RCB 

filiālbibliotēkas 

(projekta dalībnieki) 

 ”Rīta stundas” lasījumi bērniem 

Daugavas 

Šampētera 

”Rēzna” 

”Zvirbulis” 

Iļģuciema 

 

UNESCO projekts ”Stāstu bibliotēka” 

Bišumuiža 

Čiekurkalna 

Grīziņkalna 

Šampētera 

RCB grāmatu 

izsniegšanas punkts 

BKUS 

Imantas 

Sarkankalna 

”Vinnijs” 

Jugla 

Akcija ”Dāvini no sirds”  
Daugavas 

Bišumuižas 

RCB lasīšanas veicināšanas pasākumi   

RCB mājaslapas ”Bērnu un pusaudžu” sadaļas satura izveidošana  
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Vasaras lasīšanas akcija 

 

”Avots” 

Grīziņkalna 

Mežaparka 

Daugavas  

RCB Bērnu lit. nod. 

”Zemgale” 

 Čiekurkalna 

Juglas 

Ziemeļblāzmas 

 Vasaras lasīšanas akcijas dalībnieku tikšanās ar izdevniecības ”Zvaigzne ABC” pārstāvjiem 

RCB Bērnu literatūras nodaļā 

RCB Bērnu lit. nod. 

Daugavas 

”Avots” 

”Zemgale” 

Torņakalna 

Pļavnieku 

RCB lasīšanas veicināšanas akcija ”Rīga lasa”  

 Katru mēnesi bibliotēkas apmeklētāji tika aicināti iepazīt kādu no literatūras žanriem. Divi no 

žanriem tika veltīti tieši bērnu izdevumu popularizēšanai ”Bērnu grāmata” ( jūnijs), ”Pasaka” 

(novembris).  

 

 Katra mēneša tēmai (Detektīvs, Romantiskais romāns, Fantāzija, Ceļojumu apraksts, Trilleris, 

Vēsturiskais romāns, Dzeja u.c.) arī bērnu literatūras nodaļās tika veidotas izstādes un 

pasākumi. Piemēri :   

 

- „Pasaka”, tika noorganizēta skaļā lasīšana „Ciemos pie lēdijas pasakas,” kur tika popularizēts 

portāls www.pasaka.lv 
Grīziņkalna 

- Akcija ”Dzejas stunda” bibliotēkā septembrī – dzejas mēnesī. Ja bērns atnāk uz bibliotēku no 

16.00 -17.00 un noskaita dzejolīti, tad saņem balvu. Bibliotekāres bija pārsteigtas par bērnu 

lielo atsaucību, daži speciāli mācījās dzejoli, lai varētu to noskaitīt bibliotēkā 

Čiekurkalna 

- Viktorīna „Fantāzijas pasaulē” – materiālu izveidoja Čiekurkalna filiālbibliotēka, tas tika 

piedāvāts izmantošanai visās RCB filiālbibliotēkās 
Čiekurkalns 

- pasākums pusaudžiem ”Visu laiku slavenākais detektīvs Šerloks Holms, jeb reiz Londonā, 

Beikerstrītā 221b…” – apskats par detektīva žanru, par Artūra Konana Doila grāmatām un 

Šerloku Holmsu, krustvārdu mīkla, mākslas filmas fragmentu noskatīšanās  

Sarkandaugavas 

- Pasākums bērniem „Noslēpumainā aploksne” (saceram turpinājumu detektīvam) Vidzemes 

http://www.pasaka.lv/
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RCB flashmob akcija Rātslaukumā ”Ideju makšķerēšana lasot” (27.08.2009) 

Visu RCB 

filiālbibliotēku 

lasītāji 

Darbs ar pirmsskolas vecuma bērniem  

Regulāras attīstošas un izglītojošas programmas mazuļiem 

 

Bolderājas 

Ķengaraga 

Imantas 

Čiekurkalna 

Pļavnieku 

Sarkandaugavas 

(21.nodarbība) 

Bišumuižas 

 ”Kāpēcīšu skola” darbojas 17 gadus, to ”beiguši” 2500 kāpēcīši. 

 2009.g. samazinājās nodarbību skaits programmā ”Mazs bērns bibliotēkā”, jo telpas 

bibliotēkā ir avārijas stāvoklī un darbinieku trūkums. 

 Programmā ”Saulstariņš” nodarbības notika vienu reizi mēnesī. Novadītas 13 nodarbības. 

Imantas 

Bērnu rīti 

Jaunciema 

Mežciema (32 

pasākumi) 

RCB Bērnu lit. nod. (9 

pasākumi) 

Ekskursijas pirmsskolas bērnu iestādēm + tematiskie grāmatu apskati (1- 2 x mēnesī) Ķengaraga 

Skaļās lasīšanas stundas / lasījumi 
Daugavas 

Ķengaraga 

Bērnu rokdarbu izstādes 
Daugava 

”Strazds” 

Akcija ”Nāc pēc bērna uz bibliotēku”, kuras mērķis - vecākus iepazīstināt ar bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem. 

Pēcpusdienā, pirms došanās mājās bērnu grupiņa tika atvesta uz bibliotēku, kur mazuļi sagaidīja savus vecākus. Akcijas 

laikā bibliotēkā pieteicās 10 jauni lasītāji.  

Jaunciema 

Darbs ar vecākiem un ģimenēm  

RCB bukleta ”Ar mazuli uz bibliotēku” izveidošana un izplatīšana  

Pasākumi ģimenēm (bērniem kopā ar vecākiem, vecvecākiem) – skat. arī ” Regulāras attīstošas un izglītojošas programmas 

mazuļiem” 
 



 12 

 Romantiskā pēcpusdiena bibliotēkas literāri muzikālajā kafejnīcā „Tūkstoš rindu par 

mīlestību” (akcijas „Rīga lasa: romantiskais romāns” ietvaros), kurā bibliotēkas darbinieki un 

pasākuma apmeklētāji sveču gaismā un mūzikas pavadījumā lasīja fragmentus no savām 

mīļākajām grāmatām par mīlestību. 

Sarkandaugavas 

”Vecāku stūrītis” bērnu nodaļā ”Pārdaugava” 

Izstāžu cikls „Vecāku stūrītis” bērnu literatūras nodaļā (14 grāmatu izstādes) Imantas 

Vecāku uzmanību piesaistīja izstāžu cikls ”Lai mūsu bērniem gudri vecāki”, īpaši izstādes – ”Rūdīšanās likumi mazajiem”, 

”Agrīnās attīstības skola”, ”Labu apetīti no pirmās karotītes: gatavojam mazulim”, ”Bērni ir no debesīm” 
Sarkandaugavas 

Bibliogrāfisks saraksts vecākiem ”Kā sevi aizstāvēt? Kā bērnu pasargāt no nelaimes?” SBA 

Tematiska izstāde Hanzas filiālbibliotēkā, izmantojot SBA materiālus ”Vai tavs bērns ir laimīgs?” SBA 

Pasākums skolēnu vecākiem par bibliotēkas pakalpojumiem ”Pūce” 

Darbs ar jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem  

Akcijas  

”Atved draugu, te ir interesanti!” – uz bibliotēku jānāk kopā ar draugu - ja viņš pierakstās bibliotēkā, abi saņem balvas. 

Šādā veidā izdevās piesaistīt 15 jaunus lasītājus. 
Čiekurkalna 

”Tikšanās ar nezināmo” 
Mežciems 

Čiekurkalna 

”Slēdzam draudzības līgumu ar bibliotēku!” ”Vidzeme” 

Visi bērni, kuri apmeklēja bibliotēku laikā no 21. decembra līdz 9. janvārim, varēja noskaitīt dzejoli bibliotēkas rūķītim un 

saņemt saldo dāvanu. 
Sarkandaugavas 

Interesantākie un nozīmīgākie pasākumi  

Pasākumi bibliotēkas pagalmā  Čiekurkalna 

Bibliotēkas pagalmā - balonu pūšana, mešana un ķeršana, burbuļu pūšanas sacensības, tikšanās ar rakstniekiem pagalmā, 

vasaras dienas pikniks 
Vidzeme 

”Retro foto un fotografēšana šodien” 4.klases skolēniem Daugavas 

Jāņu svinēšana sadarbībā ar Ziemeļu rajona ugunsdzēsēju dienesta komandu Sarkandaugavas 

Pasākumu cikls par tautām, kas dzīvo Latvijā - čigāni, ukraiņi, ebreji, uzbeki Pļavnieku 

”Vasaras lasīšanas maratons” – tiek izgatavotas čaklāko lasītāju fotogrāfijas, tajās viņi demonstrē grāmatu, ko iesaka izlasīt 

citiem. 
Sarkandaugavas 

Klausāmgrāmatu popularizēšana 
Pļavnieku 

Sarkandaugavas 
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Viktorīnas, konkursi 
Jaunciema 

”Rēzna” 

Zīmējumu konkurss sākumskolas bērniem „Mani pienākumi skolā” Imantas 

Viktorīna-anketa, pasakas tēlu konkurss Pļavnieku 

Ekskursijas  

Vecrīgas filiālbibliotēkas piedāvājums Latvijas skolēniem ”Pastaigas pa Vecrīgu” - ”Pirmā pastaiga pa Vecrīgu” 

visaptverošs 3 stundu ilgs maršruts, stāstījums par dzīvniekiem un putniem Vecrīgas arhitektūrā; ”Otrā pastaiga pa 

Vecrīgu” 1,5-2 stundas ilga vēsturiski tematiska ekskursija jaunāko klašu skolēniem, kuras laikā bērnus iepazīstina ar 

pazīstamākajiem Vecrīgas vēstures un arhitektūras pieminekļiem; ”Trešā pastaiga pa Vecrīgu” tematiska 1,5 stundu ilga 

ekskursija, kurā ietverti ar Latvijas bibliotēku zinātni un grāmatniecību saistīti objekti. 

 

Ekskursijas Vecrīgā 

Daugavas 

RCB Bērnu lit. nod. 

Pļavnieku 

”Zvirbulis” 

Ekskursijas pa Čiekurkalnu, Mežaparku, Rīgu un Latviju Čiekurkalna 

Radošas aktivitātes  

Izglītojošas rotaļas, teatralizēti uzvedumi, skaļā lasīšana, veidošana un zīmēšana Sarkandaugavas 

Radošo aktivitāšu programma ”Bērni - bērniem” RCB Bērnu lit. nod. 

”Lasīšanas darbnīca” RCB Bērnu lit. nod. 

Radošās darbnīcas - dekupāžu gleznojumiem uz zīda skaistas rotas, apgleznoti sienas dekori sirsnīgas un mīļas dāvanas 

vecākiem, brāļiem, māsām, draugiem, ārstiem 
BKUS 

Iestudējumi, kurā kā aktieri tika iesaistīti bērni un pusaudži. Sarkandaugavas 

Prezentācija ”Esi radošs!” - padomi kā var iedot vecai grāmatai otru mūžu, izmantoti interneta resursi, ieskenēti attēli no 

grāmatām, lai radītu ierosmi bērnu radošai darbībai.  
Šampetera 

Koncerti  

Indiešu tautas mūzikas koncerts. Igaunijas mūzikas grupas „Nirananda” koncerts. Sagadža Jogas meditācija. Stāstījums par 

indiešu mūziku un tās instrumentiem. Klasiskās mūzikas festivāls koklētāju ansambļa „Kokļu klubs” koncerts-kompozicija 
RCB BLN 

Tematiskās izstādes 
Visās RCB 

filiālbibliotēkās 

Tikšanās ar bērnu rakstniekiem, populārām personām   

M. Cielēna ”Rēzna” 
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M. Rungulis 

Zvirbulis 

RCB Bērnu lit. nod. 

Pļavnieku 

M. Bērziņš 
RCB Bērnu lit. nod. 

Pļavnieku 

Lasītāju grupas ciemošanās pie M. Kļavas Čiekurkalna 

Bibliotēkas pasākums skolā ar V.Rūju Juglas 

Viks Vidzemes 

A. Jundze 
Vidzemes 

Sarkandaugavas 

I. Zandere Vidzemes 

V. Novikovs Ķengaraga 

Bērnu grāmatas "Sise" autors A. Riekstiņš Sarkandaugavas 

TV šova „Latvijas Princese” uzvarētāja K. Puriņa, mūziķis A. Kivičs, aktrise, tulkotāja A.Uzulēna u.c. BKUS 

Darbs ar pusaudžiem  

Interešu klubs jauniešiem ”Japāņu galda spēle Go”, kurā piedalījās aptuveni 13 jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem ”Avots” 

Tīņu plaukti pieaugušo nodaļā  
Šampētera 

Juglas u.c. 

Pastāvīgā izstāde „Something for Everyone” svešvalodās ir ļoti populāra, ar lielu izsniegumu skaitu Grīziņkalna 

Pasākumi  

 sadarbībā ar žurnālu ”Ātrāk un Skaļāk” tikšanās ar populārām personām - mūziķi Johnny 

Salamander, hennas, pīrsinga un tetovēšanas mākslinieku Ojāru Dernovu. mūziķi Gvido 

Lingu, jogas pasniedzēju un horeogrāfu Arni Siliņu 

”Kurzeme” 

 grupas ”TRIĀNAS PARKS” koncerts ”Kurzeme” 

 ”Senatnes sudrabs” par latviešu valodas izloksnēm, lektore LU asociētā profesore L. Leikuma ”Avots” 

 ”21. gadsimta jaunie latviešu dzejnieki” 9. klases skolēniem – dzejas lasījums, prezentācija, 

grāmatu izstāde. 
Daugavas 

 pasākumi pusaudžu klubam ”Mans ceļotprieks”  Imantas 

 ”Gatavojamies svētkiem!” – ideju ”makšķerēšana” bibliotēkas grāmatās par frizūrām, grimu, 

tērpiem, ko izmantot tušiņos, literatūrā atrasto ideju izmēģinājums bibliotēkā. Rezultāti - 

lieliski, pasākums – jautrs. 

Bišumuižas 
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 programma pusaudžiem ”Rīgas sargi : četri zelta gaiļi” – viktorīnas, spēles, rotaļas un saldumi Imantas 

 ”Supermeitenes” - veiklāko, čaklāko un gudrāko meiteņu konkurss, kurā pusaudži paši 

sagatavoja pasākuma scenāriju, novadīja konkursu bērniem un piedalījās tajā kā žūrija 
Sarkandaugavas 

 šaha un novusa turnīri Sarkandaugavas 

 pasākums jauniešiem, kurā jaunie autori lasa savus stāstus un esejas ”Vidzeme” 

 tradicionālais pasākums pusaudžiem ”Dzejas diena”, kurā piedalījās dzejnieces Daiga Lapāne 

un Sarma Upesleja, koklētājas no P. Jurjāna bērnu mūzikas skolas. 10.klases skolēni, kuri bija 

uzaicināti uz pasākumu, lasīja savus mīļākos dzejoļus, nobeigumā - interesanta diskusija par 

dzejas rakstīšanu 

Imantas 

 ”Iepazīsim Rīgu!”- fotoviktorīna un izstāde pusaudžiem ”Rēzna” 

 Biznesa un vadības privātvidusskolas, RTU, SPPI, LU Moderno valodu fakultātes studentu 

ekskursijas uz bibliotēku 
Svešvalodu 

Bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām  

bibliotekārais apkalpošanas darbs 

RCB Bērnu lit. nod. 

Daugavas 

Pļavnieku 

Sarkandaugavas 

”Strazds” 

”Vidzeme” 

Sadarbība ar biedrību ”Rūpju bērns” un dienas centru ”Cerību māja”, kuru apmeklētāji ir bērni un jaunieši ar īpašām 

vajadzībām. Regulāri ir pasākumi bibliotēkā, piem., tikšanās ar dzejnieku Sergeju Saveļjevu (dienas centrs ”Cerību ligzda”) 

un mūziķi Arni Miltiņu, kuru kopdarbā ir izdots mūzikas disks. 

Ķengaraga 

Sadarbība ar Rīgas Speciālo internātpamatskolu – regulāri pasākumi (9), bērnu iesaistīšana lasīšanas veicināšanas 

programmā „Bērnu žūrija” ar atvieglotiem nosacījumiem (bērni lasa trīs grāmatas piecu vietā). 
Daugavas 

Pasākumi speciālo mācību iestāžu audzēkņiem, bērnu sociālās aprūpes un dienas centru apmeklētājiem  

RCB Bērnu lit. nod.(3 

pasākumi) 

Juglas (4 pasākumi) 

”Rezna” 

Čiekurkalna 

”Zvirbulis” (2 

pasākumi) 

Vājredzīgo bērnu no ”Strazdmuižas” internātskolas darbu izstādes - latviešu tautas rakstu zīmes, būrīši, krelles un roku 

sprādzes, kas darinātas no tekstilijas un papīra u.c. 
”Strazds” 
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Sadarbība ar skolotājiem, kuri ar bērniem strādā mājas apmācībā. Pēc skolotāju lūguma viena bērna ar īpašām vajadzībām 

apmācība pastāvīgi notiek bibliotēkā, jo mājās tam ir nepiemēroti apstākļi 
Sarkandaugavas 

Tālākizglītības vērtējums  

Tālākizglītība, dalība semināros, konferencēs  

Projekta Net-Safe Latvia bibliotekāru- multiplikatoru apmācības (Rīga, LNB BLC, 24.11.)  

 Pēc Net-Safe materiāliem izveidots materiāls ”Drošs internets”  

 Izveidotais materiāls nosūtīts bibliotēkām, bibliotekāri patstāvīgi iepazinās ar to, sūtīja 

atsauksmes. Saņemtās atsauksmes bija apliecinājums temata iepazīšanai. 
 

Starptautiskā Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 9.konference ”Bērni savu nākotni zina, viņi izaugs” 

(Cēsis, 21.10.2009.) – publikācija RCB izdevumā ”Jaunās Vēstis”  
 

LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra organizētajā reģionu galveno bibliotēku metodiķu un 

skolu bibliotekāru metodisko apvienību vadītāju seminārā (Rīga, 16.04.2009.) 
 

Starptautiskā bērnu literatūras un bibliotēku darbinieku konference „Pāri pār tiltu” (Rīga, 15.05.2009.)  

Vērtējums  

Bibliotēku darbā ar bērniem nozīmīgas ir jebkuras zināšanas. Visas apmācības, semināri, konferences bija ļoti profesionāli 

augstvērtīgas un interesantas. Paldies organizētājiem par izcilo darbu! 
 

Problēmas  

Bibliotekāru skaita samazināšanās, darba slodzes palielināšanās. 

 nepieciešams organizēt darbu produktīvāk - bibliotēku sadarbība, veidojot pasākumus; 

centralizēti veidoto pasākumu, izstāžu rīkošana; darba procesu optimizēšana u.c. Jārod jaunus 

risinājumus darbinieku motivēšanai – atzinība (finansiāla par labāk veikto darbu, emocionāla) 

 

Jāveicina lasīšanu, jārod risinājumu tendencei – bibliotēka ir tikai piekļuves vieta interneta pakalpojumiem.  

Programmas ”Bērnu žūrija” nepietiekamais viena izdevuma eksemplāru skaits kavēja vairāku bērnu savlaicīgu iepazīšanos 

ar grāmatām. Pateicība organizatoriem par ”Bērnu žūrijas” lasīšanas termiņa pagarinājumu (janvāra beigas) – vēlams 

pozitīvo pieredzi izmantot arī 2010.g. Tas īpaši svarīgi ir Rīgas skolēniem, kuri ir iesaistīti ārpusskolas nodarbībās un 

kuriem ir pieejamas daudzveidīgas izklaides iespējas.  

 

Vēl joprojām atsevišķās bibliotēkās bija jāsaskaras ar lasītāju neētisku rīcību – pornogrāfiju saturošu interneta adrešu 

lietošana. 

 Pateicība Net-Safe projekta un LNB BLC darbiniekiem par semināra organizēšanu. 

 

Ik gadu vasaras brīvlaikā bibliotēkās jāsaskaras ar ieteicamās literatūras nepietiekamu eksemplāru skaitu.   

Kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu veikšanai nepieciešami finansiālie līdzekļi.  
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Pārskatu sagatavoja:      

I.Stranga 

RCB Bibliotēku dienests 

galv. bibliotekāre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


