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Rīgas Centrālās bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 

Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB) ir lielākā pašvaldību publiskā bibliotēka Latvijā, nozīmīgs pilsētas 

kultūras, informācijas un zināšanu centrs, būtiska kultūras iestāde pārējo Rīgas pilsētas kultūras 

iestāžu kontekstā.  

RCB ir Rīgas domes iestāde, kas darbojas Rīgas domes Kultūras departamenta pakļautībā. 

 
Rīgas Centrālās bibliotēkas administrācija: direktore Dzidra Šmita, direktora vietnieks saimnieciskajā 

darbā Jānis Plaudis, direktora vietniece bibliotekārajā darbā Doloresa Veilande  

un direktora vietniece automatizācijas darbā Andra Vīta 

Bibliotēkas pakalpojumus rīdziniekiem, kā arī citiem Latvijas iedzīvotājiem, 2006.gadā sniedza RCB 

un tās 44 filiālbibliotēkas (26. maijā tika pabeigta RCB Ziemeļvalstu filiālbibliotēkas reorganizācija, 

pievienojot šīs filiālbibliotēkas krājumu RCB Svešvalodu filiālbibliotēkas krājumam), kā arī Bērnu 

klīniskās universitātes slimnīcas RCB grāmatu izsniegšanas punkts, kas izveidots laikraksta 

„Diena” organizētās labdarības akcijas „Saulainas dienas mūsu bērniem” rīkotāju un RCB sadarbības 

rezultātā un durvis vēra 19.decembrī. 

RCB dibināta 1906. gadā, un 2006. gads bija bibliotēkas simtgades gads. Par godu šim notikumam 

tika organizēta starptautiska konference, sagatavota un izdota „Rīgas Centrālās bibliotēkas simtgades 

grāmata”, notika svinīgs pasākums bibliotēkas bijušajiem un esošajiem darbiniekiem, tika iestādīts 

simtgades ozols, tika rīkotas izstādes un dažādi pasākumi filiālbibliotēkās. 

  

RCB simtgades pasākumi 
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Rīgas Centrālās bibliotēkas simtgades pasākumi 

2006.gadā bibliotēkas un bibliotekāru darbs tika augstu novērtēts, saņemot dažādus apbalvojumus: 

 Rīgas Dome apbalvoja RCB ar goda rakstu par nozīmīgu ieguldījumu kultūras mantojuma 

saglabāšanā un popularizēšanā, kā arī sakarā ar RCB 100 gadu jubileju. Goda rakstu parakstījis Rīgas 

Domes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks.  

 6. janvārī RCB direktore Dzidra Šmita saņēma Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības balvu 

„Sadarbības partneris 2005”. 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības balvu saņēma tie uzņēmumu, valsts un pašvaldību organizāciju 

vadītāji un speciālisti un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kuri 2005.gadā bija veiksmīgi sadarbojušies ar 

arodbiedrībām un nodrošinājuši darba apstākļu būtisku uzlabojumu saviem darbiniekiem.  

 13. janvārī RCB direktore Dzidra Šmita saņēma Rīgas domes Kultūras departamenta gada  balvu 

„Baltais zvirbulis” nominācijā „2005. gada bibliotēkas darbinieks”. 

Dzidra Šmita balvu „Baltais zvirbulis” saņēma par profesionālu darbu – IFLA (Starptautiskās 

bibliotēku asociācijas un institūciju federācijas) Metropoļu bibliotēku sekcijas konferences 

organizēšanu Rīgā 2005.gada rudenī.  

 RCB Projektu vadības nodaļas vadītājai Ilizanai Rudenei piešķirta Latvijas Republikas Kultūras 

ministrijas prēmija par nozīmīgu ieguldījumu bibliotēku nozares attīstībā.  

 21.jūnijā RCB direktore Dzidrai Šmita pasniedza RCB administrācijas Atzinības rakstus 12 

bibliotekāriem par izciliem panākumiem, veicot darba pienākumus. 

   

RDKD 2005. gada balvas laureāte Dzidra Šmita un KM prēmijas laureāte Ilizana Rudene 
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2006.gadā tika uzsākts RCB filiālbibliotēku akreditācijas process. No 23. līdz 26. oktobrim notika 18 

RCB filiālbibliotēku akreditācija. Latvijas Bibliotēku padomes apstiprinātā Bibliotēku akreditācijas 

komisija apmeklēja Annas, Čiekurkalna, Daugavas, Grīvas, Grīziņkalna, Iļģuciema, Juglas, 

Mežaparka, Nordeķu, Sarkankalna, Sarkandaugavas, Svešvalodu, Torņakalna, Ziemeļblāzmas 

filiālbibliotēku, kā arī filiālbibliotēku „Pūce”, „Strazds”, „Tilts” un „Zemgale”, lai iepazītos ar šo 

bibliotēku darbu un dotu savu slēdzienu par to atbilsmi vietējās nozīmes bibliotēkas statusam. Visas 

18 filiālbibliotēkas tika vērtētas pozitīvi, gada nogalē tām tika piešķirtas LR Kultūras ministrijas 

Bibliotēkas akreditācijas apliecības.  

RCB filiālbibliotēka „Tilts” piedalījās LNB un AKKA/LAA pētījumā „Autoru darbu izmantošana 

Latvijas bibliotēkās: 2003-2005”, apkopojot datus par fonogrammu, filmu kopiju un nošizdevumu 

izsniegšanu filiālbibliotēkā „Tilts” 2003., 2004. un 2005.gadā. 

Nodrošinot pieeju RCB elektroniskajam kopkatalogam un pabeidzot filiālbibliotēkas krājuma 

rekataloģizēšanu, no 2006.gada 16.maija RCB Mūzikas filiālbibliotēkā „Tilts” tika slēgts alfabētiskais 

un sistemātiskais kartīšu katalogs, kā arī nosaukumu kartotēka. 

RCB tiek realizēta darbinieku rotācija, kuras laikā RCB vai kādas filiālbibliotēkas darbinieks veic 

darba pienākumus galvenajā bibliotēkā vai citā filiālbibliotēkā. 2006.gadā darbinieku rotācijā 

piedalījās 53 bibliotekārie darbinieki. 

Joprojām aktuāls ir telpu un to remontu jautājums RCB un tās filiālbibliotēkās. Pēc veiktās 

renovācijas paplašinātās telpās Graudu ielā tika izvietota Bibliotēku dienesta Metodiskā nodaļa, 

mācību klases, kā arī RCB arhīvs. Daļējs remonts tika veikts RCB Vecrīgas filiālbibliotēkas telpās. 

2006.gadā uzsākts kapitālais remonts ar pārbūvi RCB filiālbibliotēkas „Vidzeme” telpās, ēkā, kas ir 

arhitektūras piemineklis (skat. 4. pielikumu). Filiālbibliotēkas krājums pārvietots uz RCB Svešvalodas 

filiālbibliotēkas telpām; bibliotekāri veic grāmatu un citu dokumentu izsniegšanu/saņemšanu 

lasītājiem). 

29. decembrī RCB Mangaļu filiālbibliotēkas iekonservēšanas dēļ tika pabeigta tās grāmatu krājuma 

pārvietošana uz RCB Sarkankalna filiālbibliotēku (RCB direktores Dz.Šmitas rīkojums Nr.230-d; 

22.12.2006.). 

RCB Pieaugušo literatūras nodaļā izvietots Eiropas Savienības informācijas punkts. 

21. un 22. februārī notika RCB struktūrvienību un filiālbibliotēku darbinieku sapulces. Sapulcēs bija 

iekļauti šādi jautājumi: RCB stratēģiskais plāns 2005 – 2009; RCB un tās filiālbibliotēku tīkla 

optimizācijas koncepcija; RCB simtgades pasākumi; RCB filiālbibliotēku akreditācija; individuālā 

atbildība kvalitatīva darba veikšanai; personāla aktualitātes; RCB darbinieku medicīniskā 

apdrošināšana; RCB VVBIS koncepcijas kontekstā; aktualitātes saimnieciskajos jautājumos. 

Darbiniekiem, kuri RCB nostrādājuši vismaz divus gadus un kuriem kārtējā redzes pārbaudē ir minēts, 

ka darbam ar datoru ir nepieciešami speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi (brilles), 

RCB reizi divos gados apmaksā divdesmit latus no briļļu cenas. 
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Septembrī RCB un filiālbibliotēku darbinieki, kuri 2006. gadā atzīmēja nozīmīgu dzīves vai darba 

jubileju, devās ekskursijā uz Cēsīm un Ungurmuižu. 

  

21. jūnijā RCB un filiālbibliotēku darbinieki piedalījās kopīgā Jāņu ielīgošanā, bet 20.decembrī – 

Ziemassvētku pasākumā, ko organizēja RCB administrācija un arodbiedrība.  
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Iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana 

Atskaites gadā RCB pakalpojumus izmantoja 81 221 reģistrēts informācijas lietotājs (2005.gadā – 

89 672).  

Bibliotēkas atrašanās vieta, iedzīvotāju sastāvs, piedāvāto pakalpojumu klāsts ietekmē un veido 

bibliotēkas lietotāju sastāvu. 2006. gadā RCB nodaļās un gandrīz visās RCB filiālbibliotēkās nedaudz 

samazinājies kopējais lietotāju skaits – šis process ir jāpēta, noskaidrojot objektīvos un subjektīvos 

faktorus. Visvairāk bibliotēkas izmantojuši bērni un studenti, mazāk – strādājošie un vecākā 

gadagājuma cilvēki. Specializētajās filiālbibliotēkās (Mākslas literatūras, Svešvalodu, Vecrīgas, 

Mūzikas literatūras filiālbibliotēkā „Tilts”), atbilstoši publiskās bibliotēkas statusam, pieaudzis 

nespeciālistu - interesentu skaits, kuri izdevumus izvēlas pašizglītībai vai atbilstoši interesēm. 

   

Kopumā RCB un tās filiālbibliotēkās bijuši 1 225 863 bibliotēku apmeklējumi (tajā skaitā – 15 007 

virtuālie apmeklējumi, kad lietotāji izmantojuši RCB mājaslapas pakalpojumus), 3 356 297 dažādu 

informācijas nesēju izsniegumi.  

2006. gadā RCB lietotājiem bija pieejami dažādi informācijas nesēji, t.sk., 894 746 grāmatas, 9 249 

audiovizuālie dokumenti, 96 447 seriālizdevumi, 499 kartogrāfiskie izdevumi, 3 160 nošu izdevumi, 

45 attēlizdevumi, 2 025 elektroniskie izdevumi, kā arī 49 808 citi dokumenti. 

RCB filiālbibliotēkas veikušas darba kvantitatīvo – statistisko rādītāju analīzi. Dažas filiālbibliotēkas 

vēlējušās uzzināt izsniegumu un apmeklējumu pa mēnešiem (filiālbibliotēka „Pūce”), noskaidrot 

lasītāju sastāvu pa vecuma grupām (Zasulauka, Čiekurkalna filiālbibliotēka), analizēt bibliotēkas 

lasītāju nodarbošanās jomas (Čiekurkalna, Bišumuižas filiālbibliotēka). Lietotāju formulāru analīzi 

veikusi ”Laimas” filiālbibliotēka. Vairākās filiālbibliotēkās veiktas aptaujas, lai noskaidrotu 

bibliotēkas optimālo darba laiku, lai uzzinātu lasītāju vēlmes krājuma komplektēšanai (periodisko 

izdevumu iegādei). Veiktas arī aptaujas par lasītāju interesēm un mērķiem, apmeklējot bibliotēku 

(Annas filiālbibliotēka), par to, kādiem mērķiem tiek izmantota uz mājām izsniegtā literatūra (Grīvas 

filiālbibliotēka), par to, ko vēlas lasīt cilvēki ar īpašām vajadzībām (Zemgales filiālbibliotēka). 

Interesanta aptauja bērnu vecākiem ”Vai tu pazīsti savu bērnu?” veikta Imantas filiālbibliotēkā. 

Savu viedokli par izlasītajām grāmatām tika aicināti paust Daugavas filiālbibliotēkas lasītāji aptaujā 

”Lasi un vērtē!”, bet par bibliotekāru darbu - RCB Bērnu literatūras nodaļas lasītāji aptaujā ”Sekmju 

grāmatiņa”. 
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Vairākās filiālbibliotēkās (Torņakalna, Nordeķu, Annas filiālbibliotēkā, filiālbibliotēkā „Avots”) tiek 

strādāts ar lasītāju interešu grupām, apzinot tematus, par kuriem lasītājs vēlas saņemt grāmatas, un 

piedāvājot atbilstošo literatūru. Cilvēki tiek informēti par jaunieguvumiem attiecīgajā nozarē, kā arī 

viņiem tiek rezervētas grāmatas, kas varētu lasītāju interesēt. Ar grāmatām var iepazīties uz vietas 

bibliotēkā bibliotēkas apmeklējuma reizēs un jaunieguvumu dienās, vai, arī, saņemot informāciju īsas 

anotācijas veidā pa tālruni, e-pastu vai ar SMS ziņas starpniecību, izšķirties par vēlmi to saņemt 

lasīšanai. 

Bibliotēkas lasītāji – bērni – daudzās RCB filiālbibliotēkās bija prioritārā grupa.  

Gada laikā RCB filiālibliotēkās notikuši daudzi pasākumi bērniem, pielietojot gan tradicionālas 

darba metodes un formas, gan ieviešot arī jauninājumus. Tika organizētas izstādes un apskati par 

slaveniem cilvēkiem, par latviešu gadskārtu svētkiem; ekskursijas uz bibliotēku; čaklāko lasītāju 

apbalvošana; bērnu darbu un zīmējumu izstādes (Bolderājas, Čiekurkalna filiālbibliotēka); dažādi 

konkursi: lasīšanas konkursi (Mārtiņa, Sarkandaugavas filiālbibliotēka), eseju konkurss 

(filiālbibliotēka ”Rēzna”), pašsacerētu dzejoļu daiļlasīšanas konkurss (Sarkandaugavas filiālbibliotēka, 

filiālbibliotēka „Strazds”); teātra uzvedumi (Sarkandaugavas, Pļavnieku filiālbibliotēka); ”Pop–iela; 

moderno deju konkurss (Sarkandaugavas filiālbibliotēka), ekskursijas uz muzejiem (Čiekurkalna, 

Hanzas, Sarkandaugavas filiālbibliotēka), ”Vasaras lasītava” bērnu rotaļu laukumā (Hanzas 

filiālbibliotēka), lasīšanas ekspertu „kari” (Hanzas filiālbibliotēka); literārā tiesa par grāmatu (Hanzas 

filiālbibliotēka), tematiskas ekskursijas (Imantas filiālbibliotēka, Bolderājas filiālbibliotēka), pasākumi 

bibliotēkas pagalmā (Pļavnieku filiālbibliotēka, Sarkandaugavas filiālbibliotēka); tika veidota grāmata 

no bērnu darbiem (Torņakalna filiālbibliotēka); veidoti grāmatu apskati skolotājiem (filiālbibliotēka 

”Rēzna”, ”Strazds” ) u.c. 

Raksturīga iezīme – palielinās to filiālbibliotēku skaits, kas veido pasākumu ciklus: pasākumu cikls 

gada garumā par vienas grāmatas personāžiem (filiālbibliotēka ”Vinnijs”, svinot A.Milna grāmatas 

„Vinnijs Pūks un viņa draugi” jubileju, Grīziņkalna, Imantas, Mežaparka, Čiekurkalna 

filiālbibliotēka).  

2005.gadā RCB uzsāka dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētās mērķprogrammas "Lasīšanas 

veicināšana un bibliotēkas pakalpojumu bērniem attīstīšana" projektā "Bērnu žūrija". „Bērnu 

žūrijas” dalībnieces - Bolderājas, Hanzas, Grīvas, Iļģuciema, Mārtiņa, Zasulauka filiālbibliotēka un 

filiālbibliotēka ”Vinnijs” - 2006.gada sākumā žūrijas ekspertiem rīkoja noslēguma pasākumus 

filiālbibliotēkās.  

   

„Bērnu žūrijas” noslēguma pasākumi RCB Bolderājas, Grīvas un Hanzas filiālbibliotēkā 
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Atskaites gadā dalība programmā tika turpināta sešās filiālbibliotēkās: Bolderājas, Daugavas, Grīvas, 

Iļģuciema, Mārtiņa filiālbibliotēka un filiālbibliotēka ”Vinnijs”. Lasītāji - 183 bērni - vērtēja 24 

izdevumus, kuri bija sadalīti četrās vecuma grupās. Atzinīgi jāvērtē šo filiālbibliotēku ieguldītais 

individuālais darbs ar programmas dalībniekiem, mudinot lasīt, skaidrojot, veicot pārrunas par 

grāmatām, aicinot tās novērtēt. 

Atzinību bibliotekāru un lasītāju vidū guvusi jauna darba forma – bibliotēku sadarbība: Hanzas un 

Daugavas filiālbibliotēkas veidotais sadraudzības pasākums, kura dalībnieki - abu filiālbibliotēku 

lasītāji; Torņakalna filiālbibliotēkas projekts ”Iepazīsim un salīdzināsim bibliotēkas”, kurā bibliotēku 

apciemo viesi - Skultes pamatskolas skolēni, vairāku publisko bibliotēku apmeklēšana un salīdzinoša 

novērtēšana tika realizēta Juglas filiālbibliotēkas un speciālās Meža skolas audzēkņu kopprojektā. 

Darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem vērību veltījušas gandrīz visas filiālbibliotēkas, 

sadarbojoties ar pirmsskolas izglītības iestādēm, izplatot RCB veidotās atgādnes vecākiem 

”Palasīsim?”, popularizējot lasīšanu bērnu vecākiem. Imantas filiālbibliotēka izstrādājusi metodisko 

materiālu, kurā apkopota daudzu gadu pieredze, strādājot ar vismazākajiem bērniem. Tajā apkopotais 

teorētiskais materiāls un ieteikumi praktiskām nodarbībām būs palīgs citiem bibliotekāriem. 

   

   

Vairākās filiālbibliotēkās veikti pasākumi, lai veicinātu ģimenes bibliotēkas apmeklējumu: 

 izveidoti - bērnu stūrītis (Zemgales filiālbibliotēka), bērnu plaukts (filiālbibliotēkā ”Laima”, 

Zemitānu filiālbibliotēka), plaukts bērnu vecākiem pieaugušo nodaļā (Hanzas filiālbibliotēka), plaukts 

ar dziesmām un nošu izdevumiem bērniem (Mūzikas filiālbibliotēka „Tilts”), tematiska kartotēka 

”Informācija vecākiem” (Imantas filiālbibliotēka); 

 notikuši pasākumi - vecākiem, vecvecākiem ar bērniem (Sarkandaugavas, Berģu filiālbibliotēka), 

”Prāta banka”, kurā sacenšas bērnu un pieaugušo komandas (Iļģuciema filiālbibliotēka), informācijas 

diena vecākiem (Imantas filiālbibliotēka), vecāku sapulces par lasīšanu kopā ar psihologu (Ķengaraga 

filiālbibliotēka), akcija ”Lasi kopā ar bērnu!” (RCB Bērnu literatūras nodaļa). 
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Filiālbibliotēkās pievērsta uzmanība pusaudžu lasīšanas veicināšanai (Juglas, Iļģuciema, Mākslas, 

Zemitānu filiālbibliotēka). Imantas filiālbibliotēkas lasītāji paši tika iesaistīti pasākumu organizēšanā 

un vadīšanā (”Iepazīsim klasiskās mūzikas korifejus!” u.c.). 

Vairākās filiālbibliotēkās veikti pasākumi, lai palīdzētu citu tautību bērniem ātrāk apgūt latviešu 

valodu – izstrādāts buklets bērniem ”Ieteicam izlasīt!” (Daugavas filiālbibliotēka), lasīšanas 

programmā ”Bērnu žūrija” tika iesaistīti bērni, kuru dzimtā valoda ir krievu (Grīvas filiālbibliotēka, 

filiālbibliotēka ”Vinnijs”). 

Pieaugušajiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem RCB un tās filiālbibliotēkās 2006.gadā tika 

piedāvāts piedalīties dažādos tematiskos pasākumos – starptautiskā lasīšanas veicināšanas programmā 

(pasākums Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros Svešvalodu filiālbibliotēkā), tikšanās reizēs ar 

sabiedrībā populāriem cilvēkiem (Mākslas, Juglas filiālbibliotēka u.c.), interešu klubu pasākumos 

(filiālbibliotēka „Zemgale”); lasītāji varēja aplūkot interesantas izstādes; iepazīties ar materiālu 

mapēm par pieprasītiem, aktuāliem tematiem (likumdošana, veselība, izklaide u.c.); apmeklēt 

datorapmācības kursus (RCB Pieaugušo literatūras nodaļa, Daugavas, Pārdaugavas, Torņakalna 

filiālbibliotēka u.c.). 

2006.gada 19.decembrī tika atklāts bibliotekārās apkalpošanas punkts Bērnu klīniskajā universitātes 

slimnīcā. Šobrīd tas ir viens no skaistākajiem Rīgā: krāsas telpās rada gaišu un dzīvespriecīgu 

noskaņu, iekārtojums - ērts un mūsdienīgs. Krājumā plašā klāstā ir daiļliteratūra un nozaru literatūra 

visām bērnu vecuma grupām, gandrīz 200 audiovizuālo materiālu, vairāk nekā 40 nosaukumu 

periodisko izdevumu. Slimnīcas bibliotekārā apkalpošanas punkta vadīšana uzticēta galvenajai 

bibliotekārei Ilzei Margai. ”Saulaino dienu bibliotēka” (tā tiek dēvēts bibliotekārais apkalpošanas 

punkts) ir jauns projekts, kurā bibliotekāro apkalpošanas darbu jāveic specifiskos apstākļos, tāpēc 

vairāku bibliotekāro procesu organizēšana tika pārveidota vai pielāgota jaunajai situācijai. 

   

RCB bibliotekārās apkalpošanas punkts Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā 

Vairākas RCB filiālbibliotēkas piedāvājušas izmantot izdevumus no krājuma arī ārpus bibliotēkas 

telpām – bibliotekārajos apkalpošanas punktos. 2006.gadā lasītāju apkalpošana tika nodrošināta 

vairākās iestādēs, kurās ilgstoši vai īslaicīgi atrodas cilvēki, kuri paši nevar apmeklēt bibliotēku: 

mācību iestādēs – pirmskolas izglītības iestādē ”Viršu dārzs”, 5.speciālajā pamatskolā, Mežaparka 

specializētajā pirmsskolas izglītības iestādē (Mežaparka filiālbibliotēka); bērnu rehabilitācijas centrā 

”Mēs esam līdzās” (Čiekurkalna filiālbibliotēka); sociālajā mājā Rēznas 10/2 (Annas filiālbibliotēka). 
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Bibliotēkas pakalpojumus darba vietā varēja izmantot rūpniecisko un sabiedrisko uzņēmumu 

darbinieki, telpas atvēlot bibliotekāro apkalpošanas punktu darbībai: SIA ”Baltā aptieka” 

(filiālbibliotēka ”Laima”), A/S ”Piena kombināts”, SIA ”Troja” (Bišumuižas filiālbibliotēka).  

2006. gadā aktualizēts tāds darba virziens kā cilvēku ar īpašām vajadzībām pieejamības bibliotēku 

krājumam un pakalpojumiem nodrošināšana. Nodrošinot ērtāku lasīšanu cilvēkiem ar redzes 

traucējumiem, visās RCB filiālbibliotēkās tika iegādātas lupas, palielinātā drukā tika izveidoti RCB un 

tās filiālbibliotēku lietošanas noteikumi, kas pieejami visās filiālbibliotēkās. 

No 2006.gada septembra RCB uzsāka jaunu pakalpojuma formu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Bibliotēkās tika ierīkota īpaša „ābolu plauktu” zona – speciāli plaukti ar īpašu marķējumu – ābolu. 

”Ābolu plaukti” tika iekārtoti ar mērķi vienkopus novietot izdevumus, kas varētu sekmēt cilvēku ar 

īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošanu. ”Ābolu plauktiem” tika nokomplektēti informācijas 

nesēji, izveidots vienota stila noformējums un dokumentu marķējums, izstrādāts un lasītājiem 

pieejams buklets par dokumentiem, kuri izvietoti „ābolu plauktos”, izveidotas reģistra mapes ar 

informāciju par cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalsta organizācijām. 

   

„Ābolu plaukti” 

Pašreiz tikai sešās bibliotēkās var iekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem (Centrālā bibliotēka, 

Svešvalodu, Sarkandaugavas un Čiekurkalna filiālbibliotēka (abās - 1.stāvā), filiālbibliotēka ”Tilts” un 

„Zemgale”), tomēr vairāku filiālbibliotēku darbinieki meklēja iespējas, kā bibliotēkas pakalpojumus 

nodrošināt šai lasītāju grupai: bibliotekāra pieaicināšana (Mežaparka filiālbibliotēka), informācijas 

izvietošana 1.stāvā (Daugavas, Iļģuciema filiālbibliotēka u.c. ), izdevumu piegāde dzīvesvietā, ko veic 

bibliotekārs (Berģu, Juglas, Mežciema, Nordeķu, Pārdaugavas, Torņakalna filiālbibliotēka). Lai darbu 

uzlabotu, RCB Bibliotēku dienestā tika izstrādātas dokumentu formas - ”Pieteikums bibliotekāro 

pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā” un ”Pilnvara” (par dokumentu piegādi, ko veiktu uzticības 

persona). 

Bibliotekāri, kas aktīvi iesaistījušies un veic cilvēku ar īpašām vajadzībām bibliotekārās apkalpošanas 

darbu, uzsver – tas ir individuāls darbs, kas prasa lielākus laika resursus, jo katram šādam 

apmeklētājam jāveltī īpaša uzmanība (CB Bērnu literatūras nodaļa, Zemitānu, Mākslas filiālbibliotēka, 

filiālbibliotēka ”Strazds” u.c.).  

Filiālbibliotēkām sadarbojoties ar sociālajām institūcijām (iestādēm, organizācijām), veikta iedzīvotāju 

informēšana par bibliotekāro pakalpojumu pieejamību (Sarkankalna, Čiekurkalna, Hanzas, Daugavas, 

Mežciema, Nordeķu, Ķengaraga filiālbibliotēka, filiālbibliotēka ”Vinnijs”), organizēti tematiski 

pasākumi (Annas filiālbibliotēka – Dienas aprūpes centrs ”Cerību ligzda”, 2.specializētā 
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internātpamatskola; Zasulauka filiālbibliotēka – Dienas centrs ”Cerību tilts”; Čiekurkalna 

filiālbibliotēka – bērnu invalīdu centrs ”Mēs esam līdzās”; Grīziņkalna filiālbibliotēka – Latvijas 

Sieviešu invalīdu biedrība; Daugavas filiālbibliotēka – Rīgas Speciālā internātpamatskola; Juglas 

filiālbibliotēka – Strazdumuižas Neredzīgo un vājredzīgo skola; Ķengaraga filiālbibliotēka - Rīgas 

patversme; filiālbibliotēka ”Strazds” – sociālais aprūpes centrs ”Gaiļezers”; filiālbibliotēka ”Zemgale” 

– VELKO fonda grupa), veidotas informējošas, izglītojošas izstādes (Hanzas, Pļavnieku 

filiālbibliotēka). 
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Krājumu komplektēšanas un organizācijas politika 2006. gadā 

RCB un filiālbibliotēku kopējais krājums uz 01.01.2007. ir 1 055 979 (skat. pielikumu Nr.2) 

eksemplāri par summu Ls 1 628 717, 90 (bilancē esošie izdevumi). 

Dokumentu nodrošinājums uz vienu lietotāju – 13 eksemplāri. 

Dokumentu nodrošinājums uz vienu deklarēto Rīgas iedzīvotāju ir 1, 44 eksemplāri. 

Jaunieguvumu skaits gadā uz vienu lietotāju – 1, 25 (tai skaitā grāmatu – 0,77). 

Krājuma vidējā apgrozība - 3,18.        

RCB un tās filiālbibliotēkas kopējais krājums 2006.gadā papildināts par 101 321 eksemplāriem (tai 

skaitā 30 654 žurnālu eksemplāru). 

Lai gan vairākās filiālbibliotēkās vērojama pozitīva tendence, kopumā rekomplektēto eksemplāru 

skaits pārsniedz jaunieguvumu skaitu, tāpēc RCB un tās filiālbibliotēku kopējais krājums samazinājies 

par 31 280 eksemplāriem. (skat. pielikumu Nr.2.) 

RCB un tās filiālbibliotēku kopējais iespieddarbu krājums uz 2007. gada 1.janvāri : 

   Gads               Kopējais krājums        Ienācis          Izslēgts         Izmaiņas 

(1. janvāris)       (eks.)                          (eks.)             (eks.) 

=========================================================== 

 2007.                  1 055 979 

 2006.    1 087 259          101 321         132 601       -  31 280 

                         

RCB kopkrājumu veido dokumenti latviešu valodā (62,09 %), krievu valodā (29,46 %), angļu valodā 

(4,93 %), vācu valodā (2,93 %) un 0,59 % citās svešvalodās. 

Rīgas Centrālās bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļas un Bērnu literatūras nodaļas krājums ir 86 

219 (gada laikā krājums palielinājies par 5 376 eks.).  

RCB un tās nodaļu krājums uz 01.01.07. 

           RCB struktūrvienība                   Ienācis 2006.                  Krājums kopā 

                                                             Eks.            %                  Eks.                   % 

           Centrālā bibliotēka                11 432           75,02 %        86 219             92,95 % 

           Repoz. Aktīvais f.                    3 583           23,52 %          4 987             5,83 % 

           Bibliotēku dienests                     222             1,46 %          1 553             1,67 % 

                                Kopā:                15 237                                92 759      

RCB krājuma komplektēšana tiek balstīta uz Bibliotēku likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 

355 un Nr. 415, Valsts Vienotās bibliotēku informācijas sistēmas koncepciju, Valsts programmām 

“Informātika” un “Kultūra”, Rīgas Domes kultūrpolitikas koncepciju, IFLA vadlīnijām publisko 

bibliotēku darbā, “Kopenhāgenas deklarāciju” un “UNESCO Publisko bibliotēku manifestu”, kā arī uz 

Rīgas Centrālās bibliotēkas nolikumu un RCB Komplektēšanas krājuma attīstības un komplektēšanas 

koncepciju (2006 – 2010). 

Pie papildinātās komplektēšanas koncepcijas strādāja RCB Komplektēšanas padome, iesaistot arī RCB 

filiālbibliotēkas. Paralēli koncepcijas izstrādei RCB un filiālbibliotēkās tika veikta lasītāju aptauja. 
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Aptaujā piedalījās 2 141 lasītājs, kas ir 2,4 % no to kopskaita. Aptaujas rezultātu analīze palīdzēja 

izstrādāt un precizēt krājumu komplektēšanas struktūru un stratēģiju. Galvenie secinājumi, veicot 

aptaujas rezultātu analīzi ir:  

 vairāk eksemplāru komplektēt pieprasītai, aktuālai nozaru literatūrai (lai varētu izmantot ne tikai 

lasītavās, bet arī līdzņemšanai),  

 vairāk eksemplāros komplektēt pieprasīto daiļliteratūru, 

 lielāku autoru un nosaukumu spektru komplektēt literatūrai krievu un citās svešvalodās, 

 plašākas datoru tehnoloģiju izmantošanas iespējas bibliotēkās.  

Darbs pie pamatteksta tika pabeigts 2006. gada pirmajā pusgadā. Līdz ar koncepcijas ieviešanu 

praktiskajā darbā pavērsies iespējas nodrošināt mērķtiecīgāku dokumentu izvēli. Papildinātajā 

komplektēšanas koncepcijā tika iestrādāts arī turpmākais Repozitārija Aktīvā fonda darbības modelis: 

komplektēt pieprasīto literatūru vairākos eksemplāros, lai nodrošinātu pieprasījumus filiālbibliotēkām 

ar nelieliem krājumiem un lokālu lasītāju sastāvu. 

2006. gadā RCB KAN veikusi 70 667 eksemplāru jaunieguvumu (grāmatu, audiovizuālu izdevumu, 

elektronisko informācijas nesēju) iegādāti un apstrādi. RCB elektroniskajā kopkatalogā ievadīti 

apraksti 13 620 nosaukumu jaunieguvumiem. 

   

Galvenais informācijas nesēju finansējuma avots bija RCB budžeta līdzekļi. Elektroniskajā 

kopkatalogā ievadīta informācija par 61 929 iegādātajām vienībām (8269 nosaukumi par Ls 255 786), 

no kurām 54 887 ir grāmatas (5 398 nosaukumi) par Ls226 676, 3 689 audiovizuālie un elektroniskie 

dokumenti (2 546 nosaukumi) par Ls23 769,80, pārējie dokumenti – 3353 eksemplāri par Ls5 339,93.  

Periodisko izdevumu abonēšanai 2007. gadam izlietoti – Ls 49 162,16. 

Gada laikā kopkrājumā ienākušo informācijas nesēju sadalījums pa valodām: latviešu valodā – 68,47 

%, krievu valodā – 20,78 % angļu valodā – 7,27 %, pārējās svešvalodās – 3,48 %. Gada laikā 

bagātinājies profesionālās literatūras klāsts: saņemti žurnālu “Bibliotēku Pasaule” un “Valences” 

izdotās Izglītības iestādes bibliotekāra rokasgrāmatas jaunākie numuri, iepirktas LU Akadēmiskā 

apgāda izdotās grāmatas (E. Ozoliņa. Retrospektīvā konversija; S. Ranka. Analītisko bibliogrāfisko 

ierakstu izveidē un standartizācija.), ,,Latvijas standarta” izdevumi.  
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RCB krājumu papildināja arī dāvinājumi no Norčēpingas pilsētas bibliotēkas, no Linčēpingas 

apgabala bibliotēkas, no Stokholmas pilsētas bibliotēkas (Zviedrija), no Ščecinas (Polija) un 

Kirovogradas apgabala bibliotēkas (Ukraina), kas, savukārt, saņēma dāvinājumu no RCB. 

Tuvojoties LR 8.saeimas vēlēšanām, no apvienības ,,Jaunais laiks” dāvinājumu saņēma Mežaparka 

filiālbibliotēka (251 grāmata par Ls 900), grāmatas par Latvijas vēsturi dāvināja politiķis Aleksandrs 

Kiršteins (90 eksemplāru). 

Saņemti dāvinājumi no Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centra, Valsts Darba inspekcijas, Latvijas 

Ornitoloģijas biedrības, sabiedriskās politikas centra ,,Providus”, Invalīdu un viņu draugu apvienības 

,,Apeirons” (282 eksemplāri), Latvijas Vides aizsardzības fonda, Profesionālās izglītības attīstības 

aģentūras, Latvijas Valsts kancelejas (40 eksemplāri), Rīgas Brīvostas, LR Satiksmes ministrijas, 

CSDD, Naturalizācijas pārvaldes Informācijas centra, Rīgas domes Finanšu departamenta. 

Visciešākā sadarbība izveidojusies ar grāmatu apgādiem SIA ,,Jumava” un ,,J.L.V.”. No šīm 

izdevniecībām papildus iepirkumiem saņemts apjomīgs iepriekšējos gados izdoto grāmatu dāvinājums 

– 2 070 eksemplāru par kopējo summu Ls 3 541,20. Daļa no dāvinājuma papildināja krājumu, bet daļu 

bibliotēkas izmantoja pasākuma rīkošanai bibliotēkās. Izdevniecības dāvināja savus izdevumus arī 

izsniegšanas punktam Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (64 eksemplārus, 32 nosaukumus 

jaunāko grāmatu par Ls 90,59)  

RCB krājumi papildināti ar grāmatām angļu valodā no sērijas Quick Reads. Angļu valodā tika 

komplektēta arī literatūra par biznesa, menedžmenta, psiholoģijas u.c. jautājumiem. 

Gada nogalē no SIA „Globuss” tika saņemts apjomīgs iepirkto informācijas nesēju daudzums: 

pasakas, stāsti un Ziemassvētku dziesmas kopā ar kompaktdiskiem. 

SIA „Astlandia un Grenader Ltd” piegādāja nopirkto literatūru igauņu valodā. Sūtījumi aptvēra 

ceļvežus 12 valodās, daiļliteratūru un grāmatas bērniem. Savukārt no „Baltu lanku knygynas” tika 

nopirktas mācību grāmatas lietuviešu valodā. 

Liels skaits daiļliteratūras grāmatu tika saņemts dāvinājumā no „Andrew Nurnberg Associates Baltic”. 

ASV Informācijas Resursu centrs uzdāvināja Encyclopedia Americana 30 sējumos. Tika turpināta 

sadarbība ar Šveices vēstniecību, no kuras tika saņemti audiovizuālie un elektroniskie dokumenti. 

Filiālbibliotēkās tika iegādātas arī audiogrāmatas un muzikālie ieraksti bērniem. 

Tāpat kā iepriekšējos gados, tika turpināta līdzdalība Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā 

,,Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajās bibliotēkās”:  

1. kārta – 186 eksemplāri par Ls 745, 06                              307 nosaukumi  

2.kārta – 131 eksemplārs par Ls 689,98                                 77 nosaukumi 

3.kārta – 124 eksemplāri par Ls 563,92                                  55 nosaukum 

Kopā:       441 eksemplārs par 1 998,96                                 439 nosaukumi. 

Projekta pēdējā kārtā saņemto grāmatu apstrāde tiks pabeigta 2007. gada janvārī. 

Projekta – lasīšanas veicināšanas programmas ,,Bērnu žūrija” ietvaros tika saņemtas 144 grāmatas par 

Ls 343,68. Taču, lai nodrošinātu lielāku interesi par programmu, filiālbibliotēkām, kuras bija 

iesaistījušās projekta realizācijā, papildus eksemplāri tika iepirkti par RCB budžeta līdzekļiem. 
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Lai izveidotu krājumu RCB izsniegšanas punktam Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, tika iepirkti 

1703 eksemplāri (1625 nosaukumi) par Ls 4520,06.  

Lai arī krājumi kopumā sāk stabilizēties, arī 2006. gadā rekomplektēto eksemplāru skaits ir lielāks 

par jaunieguvumu skaitu. 2006. gadā rekomplektēts 132 601 eksemplārs. Krājumu attīrīšana no 

novecojušas un mazizmantotas literatūras arī 2006. gadā bija viena no prioritātēm. Intensīvi pie 

krājuma attīrīšanas atskaites gadā strādāja Hanzas, Ķengaraga, Pārdaugavas, Šampētera, Annas, 

Grīziņkalna, Daugavas filiālbibliotēka, taču tas jāturpina arī 2007.gadā. Darbs pie krājuma 

rekomplektēšanas jāveic arī filiālbibliotēkā ,,Kurzeme”, ,,Zemgale”, Nordeķu, Zasulauka un Juglas 

filiālbibliotēkā.  

RCB filiālbibliotēku krājumu uzskaites precizēšanai krājumu pārbaudes veiktas Grīziņkalna un 

Mākslas literatūras filiālbibliotēkā. Sagatavošanās process krājumu pārbaudei sākts Mežciema 

filiālbibliotēkā un filiālbibliotēkā „Laima”. Tiek plānots krājumu pārbaudes veikt paralēli 

rekataloģizējamās fonda daļas ievadīšanai RCB elektroniskajā katalogā. Elektroniskajā katalogā 

esošās fonda daļas pārbaude tiks veikta, izmantojot IT ALISE inventarizācijas moduli. Tā kā nav 

pieredzes šādam krājumu pārbaudes variantam, tiek strādāts pie metodikas, kas noteiktu šī 

tehnoloģiskā procesa veikšanu.  

RCB Repozitārija Aktīvā fonda krājums uz 2007.gada 1.janvāri ir 4987 eksemplāri. Pārskata 

periodā no Aktīvā fonda izslēgti 7765 eksemplāri par summu Ls 1545,31, krājumā ienācis 3585 

eksemplāri par summu Ls 12172,34. Tai skaitā: 3076 grāmatas, 273 audiovizuālie dokumenti un 81 

elektroniskais dokuments. Repozitārija Aktīvajā fondā 2006.gadā tika komplektēts, uzskaitīts un 

nodots RCB izsniegšanas punktam Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā tā krājums, ko veido 

grāmatas, audiovizuālie materiāli un elektroniskie dokumenti (30,8 % no Aktīvā fonda krājuma).  

2006.gadā no Aktīvā fonda RCB un filiālbibliotēkām izsniegti 5963 eksemplāri. Visintensīvāk šo 

fondu izmantoja filiālbibliotēkas ar skaitliski nelielu krājumu un nelielu lasītāju skaitu, atbilstoši RCB 

komplektēšanas koncepcijas modelim:  

Berģu filiālbibliotēka – 200 grāmatas, 30 audiovizuālie materiāli, 

Bišumuižas filiālbibliotēka – 309 grāmatas, 26 audiovizuālie materiāli, 

filiālbibliotēka „Burtnieks” – 154 grāmatas, 17 audiovizuālie materiāli, 

Jaunciema filiālbibliotēka – 405 grāmatas, 48 audiovizuālie materiāli, 

RCB filiālbibliotēka „Laima” – 194 grāmatas, 10 audiovizuālo materiālu. 

Aktīvi šo krājumu izmantoja arī citas bibliotēkas. Līdz ar to ir pieaugusi apgrozība tai krājuma daļai, 

kas paredzēta izsniegšanai filiālbibliotēkām. 2006. gadā tā ir 1,7 (2005. gadā 0,53). 

Jaunais Aktīvā fonda darba modelis ir sevi attaisnojis. 

RCB Repozitārija Pasīvā fonda krājums ir 16 145 eksemplāri (01.01.2007). Krājums papildināts ar 

419 vienībām, izslēgtas - 2 210 vienības (1 268 grāmatas un 939 nošu izdevumu, kuri tika nodoti 

Latvijas mūzikas skolām).  
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2006. gadā no Pasīvā fonda 19 RCB filiālbibliotēkām izsniegti 217 iespieddarbi. (Pasīvā fonda 

iespieddarbi izsniegti zinātnisku darbu veikšanai, kā arī izstāžu organizēšanai (RCB filiālbibliotēka 

„Zemgale”, Juglas filiālbibliotēka u.c.)). 

Uz 01.01.2007. RCB Repozitārija Apmaiņas fondā ir 18 568 iespieddarbu.  

2006.gadā Apmaiņas fondā ir sabalansēta ienākošo un izslēgto iespieddarbu attiecība: ienākušas 8218 

vienības, izslēgtas – 8214. Papildinot Apmaiņas fondu, tiek ievērotas šādas prasības: dokumenti izdoti 

pēc 1990.gada, 2-3 dubleti.  

Strādājot pie Apmaiņas fonda popularizēšanas filiālbibliotēku vidū, - 2006.gadā sagatavotas un 

nolasītas divas lekcijas par Apmaiņas fonda izmantošanu, izplatītās mākslinieku sagatavotās 

informācijas lapas - uzlabojusies sadarbība ar RCB un filiālbibliotēkām. Atskaites gadā RCB un 

filiālbibliotēkām nodoti 2214 iespieddarbi. Visvairāk no Apmaiņas fonda iespieddarbus saņēmušas 

šādas struktūrvienības: Bišumuižas filiālbibliotēka – 432, RCB Pieaugušo lit. nodaļa – 304, Daugavas 

filiālbibliotēka – 186, filiālbibliotēka „Avots” – 150, Torņakalna filiālbibliotēka – 131, filiālbibliotēka 

„Zvirbulis” – 118, Šampētera filiālbibliotēka – 75, Mežaparka filiālbibliotēka – 67, Jaunciema 

filiālbibliotēka – 65, kā arī 108 vienības nodotas Pasīvajam fondam. 

Galvenokārt izdevumi no Apmaiņas fonda tika ņemti nolietoto iespieddarbu nomaiņai, tomēr 136 

iespieddarbi tika nodoti filiālbibliotēkām, veicot to apstrādi RCB KAN. 2006. gadā arvien populārāks 

kļuva dokumentu izsniegums uz laiku. To izmantojušas 34 RCB struktūrvienības, izsniegti 335 

iespieddarbi.  

Apmaiņas fonds apkalpo RCB un filiālbibliotēkas, taču mazāk izmantotie dubleti tiek piedāvāti 

sadarbības partneriem, kā arī iestādēm un organizācijām kā bezmaksas dāvinājumi. Atskaites gadā 

5914 eksemplāri nodoti šādām iestādēm:  

Baltijas Renovācijas Medicīnas asociācijai – 81 eks., Sociālās aprūpes centram ,,Stella Maris” – 325 

eks., RSAC pansionātam ,,Gaiļezers” – 349 eks., Nordistikas centram – 751 eks., Sociālās aprūpes 

centram ,,Ezerkrasti” – 489 eks., Rakstnieku Savienības Dzejas dienu pasākumam ,,Grāmatu maiņas 

punkts” – 440 eks., Rīgas Nakts patversmei – 217 eks., „Latvijas Avīzes” akcijai ,,No rokas rokā” - 

253 eks., Tukuma rajona Centrālajai bibliotēkai – 260 eks., Rucavas bibliotēkai – 166 eks., Jelgavas 

skolai ,,Punktiņš” – 169 eks., Sociālajai mājai Garozes ielā – 253 eks., Evanģēliski luteriskās Jēzus 

baznīcas draudzes bibliotēkai – 35 eks., Liepājas Centrālajai bibliotēkai – 73 eks., Ventspils 

bibliotēkai – 7 eks. u.c. 

2006. gadā publicitāti veicināja e-pasta veidā izplatītais uzaicinājums visām Latvijas pilsētu un rajonu 

galvenajām bibliotēkām piekomplektēt iespieddarbus no Apmaiņas fonda, kā rezultātā 572 eksemplāri 

tika nodoti rajonu bibliotēkām kā bezmaksas dāvinājums. 

2006. gadā Apmaiņas fondu papildināja 720 iespieddarbi, kurus bija dāvinājušas astoņas 

privātpersonas un piecas juridiskās personas. 
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Uzziņu un informācijas darbs 

Uzziņu informācijas darba galvenais virziens 2006. gadā – kvalitatīvas un pilnīgas informācijas 

pieejamības nodrošinājums. Tiek pilnveidoti automatizētie darba procesi, attīstās virtuālās bibliotēkas 

iespējas, elektronisko resursu izmantojamība, paaugstinās personāla kvalifikācija. 

Uzziņu informācijas darbs tika veikts, izmantojot gan tradicionālos, gan elektroniskos informācijas 

avotus. Filiālbibliotēku lokālie datu pārraides tīkli ir pieslēgti kopējam Rīgas Domes datu pārraides 

tīklam un lietotājiem pieejami bezmaksas interneta pakalpojumi. Uzziņu darbā plaši tiek 

izmantotas datubāzes: Lursoft, NAIS, Letonika, Nozare.lv, LNB Bibliogrāfijas institūta analītikas 

datubāze, RUBRICON, EBSCO, LETA arhīvs, kā arī dažādas datubāzes CD formātā. Pārskata gadā 

notikuši izmēģinājumi jaunu datubāžu piedāvājumiem – LETA arhīvs un www.likumi.lid.lv, Lursoft 

laikrakstu bibliotēka, „Britannica Online”, kā arī vairākām EBSCO datubāzēm. 

   

2006. gadā RCB turpināts darbs pie virtuālās bibliotēkas pilnveidošanas, lai informāciju varētu iegūt 

arī attālinātie lietotāji. Informāciju par grāmatām, kas atrodas RCB un filiālbibliotēku krājumos, var 

iegūt elektroniskajā kopkatalogā, regulāri iespējams iepazīties arī ar jaunieguvumiem. Tiek turpināts 

darbs pie novadpētniecības elektroniskās datubāzes izstrādes.  

Uzziņu informācijas darbā bez elektroniskajiem informācijas resursiem tiek izmantots uzziņu 

literatūras fonds, kas regulāri tiek papildināts ar jaunākajiem izdevumiem, alfabētiskais katalogs, 

sistemātiskā rakstu kartotēka ar nozīmīgāko materiālu aprakstiem, tematiskās kartotēkas, tematiskās 

avīžu un žurnālu klipu mapes. Mākslas literatūras filiālbibliotēkā joprojām tiek papildināta Lugu 

kartotēka, kas aktīvi izmantota Dramaturģijas lasītavā. Imantas filiālbibliotēkas darbinieki izveidojuši 

kartotēku „Latviešu dzejnieku veltījumi sievietei un mātei”, kā arī dzejas un mīklu kartotēku 

„Gadalaiki”. Grīziņkalna filiālbibliotēkā un filiālbibliotēkā „Vidzeme” atrodamas kartotēkas, kurās 

apkopoti materiāli par latviešu tradīcijām. 

2006. gadā uzsākta prasmju pārbaude – konkurss par multiplikatoru darba efektivitāti katrā 

bibliotēkā elektronisko datubāzu izmantošanā „Gaismas tīklā iekļaujoties”. Galvenais mērķis – katras 

filiālbibliotēkas darbinieku prasmju pārbaude ātri orientēties un vispusīgi un precīzi meklēt 

informāciju RCB kopkatalogā, tās veidotajās datubāzēs un interneta resursos.  
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Atskaites gadā izveidots bibliogrāfiskā rādītāja „Tavos pulksteņos zvanu, tavos akmeņos skanu” 

papildināts un precizēts izdevums, kurā apkopota literatūra par Rīgu latviešu daiļliteratūrā, kas izdota 

līdz 2005. gadam, vienā izdevumā apkopojot gan 2000.gadā izdotā bibliogrāfiskā rādītāja materiālus, 

gan datubāzes „Rīga latviešu daiļliteratūrā” informāciju.  

Lai bērniem un jauniešiem būtu vieglāk orientēties bibliotēkas uzziņu aparātā, tiek rīkotas 

bibliotekārās stundas, ekskursijas, mācību spēles. Tiek apgūtas iemaņas meklēt informāciju 

elektroniskajā katalogā, internetā, uzziņu literatūrā, pielietojot arī PowerPoint formā izveidoto 

mājaslapu adrešu tematisko sarakstu „e-plaukts”, nolasīti apskati par enciklopēdijām. Bibliotekārās 

stundas ir notikušas Sarkandaugavas, Iļģuciema, Grīziņkalna, Daugavas, Torņakalna filiālbibliotēkā, 

kā arī RCB Bērnu literatūras nodaļā, filiālbibliotēkā „Burtnieks” u.c. Mākslas literatūras 

filiālbibliotēka organizējusi 9 bibliotekārās stundas Praktiskās Psiholoģijas augstskolas Datordizaina 

un Interjerdizaina nodaļas 1.kursa studentiem, kas guvušas lielu atsaucību. Imantas filiālbibliotēkā 

sagatavota elektroniska prezentācija vecākiem, kurā apkopota informācija par bibliotēkā pieejamajiem 

pakalpojumiem gan bērniem, gan viņu vecākiem. 

Ar RCB saņemtajiem jaunieguvumiem iepazīstina elektroniskā kataloga sadaļa „Jaunumi”, tiek 

rīkotas Jaunumu dienas, jaunieguvumu izstādes, jaunieguvumu saraksti un apskati. RCB Pieaugušo 

literatūras nodaļā ar jaunākajām enciklopēdijām, vārdnīcām un ceļvežiem iepazīstināja izstāde 

„Labākā uzziņu literatūra 2005”. Hanzas filiālbibliotēka savus grāmatu apskatus papildina ar vizuālu 

elektronisku informāciju. 

Vairākās filiālbibliotēkās tiek sastādīti bibliogrāfiskie rādītāji un saraksti. Piemēram, Grīziņkalna 

filiālbibliotēka pēc Rīgas Latgales priekšpilsētas Izpilddirekcijas pieprasījuma turpina sastādīt 

bibliogrāfiskos sarakstus „Grīziņkalna skices”, 2006. gadā apkopota literatūra par Vārnu ielas vēsturi. 

Imantas filiālbibliotēkas darbinieki sastādījuši sarakstu „Kā palīdzēt bērniem mācību procesā”. Hanzas 

filiālbibliotēkā izveidoti literatūras saraksti, kas veltīti ievērojamiem jubilāriem: P.Stradiņam, 

J.Rozentālam, M.Vētram. Bišumuižas, Vidzemes, Jaunciema u.c. filiālbibliotēkas veido 

bibliogrāfiskos sarakstus par tematiem, ko pieprasa skolas. Vairākās filiālbibliotēkās tapuši 

novadpētnieciska satura bibliogrāfiskie saraksti, elektroniskā formā izveidoti novada ievērojamāko 

personu saraksti (Pārdaugavas filiālbibliotēka). 

Vairākas filiālbibliotēkas sagatavojušas interesantus elektroniskus informācijas resursus. Imantas 

filiālbibliotēka CD izveidojusi virtuālu ceļojumu „Pārdaugavas vēsture”, kas guvis lielu atsaucību 

lasītāju vidū. Hanzas filiālbibliotēkā pasākumus, kas veltīti J.Rozentāla 140.gadadienai, papildinājis 

prezentācijas materiāls ar gleznotāja darbu reprodukcijām. 

Uzziņu informācijas darbā arī tiek izmantotas iespējas, ko piedāvā RCB Starpbibliotēku abonements 

(skat. pārskata sadaļu „Starpbibliotēku abonements”), Repozitārija Aktīvais fonds, kā arī bieži vien 

literatūra tiek meklēta tuvāko filiālbibliotēku krājumā, izmantojot vienoto RCB krājumu. 

Lai atvieglotu bibliotekāru uzziņu darbu, veidojot izstādes un organizējot pasākumus, Bibliotēku 

dienests sagatavojis „Kalendāru bibliotēkām, 2007”, kurš ievietots RCB izdevuma „Jaunās Vēstis” 

2006. gada novembra numurā un pieejams arī RCB mājaslapā.  
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RCB Bibliotēku dienesta galvenais bibliogrāfs veido jaunākās profesionālās literatūras apskatus, 

kas tiek publicēti izdevumā „Jaunās Vēstis”. Regulāri tiek papildināta mape „Publikācijas par RCB 

un filiālbibliotēkām”. Sastādīts bibliogrāfiskais saraksts „Publikācijas par RCB 2006. gadā”, kurā 

ietvertas grāmatas, apkopotas publikācijas presē un elektroniskās publikācijas. Bibliogrāfiskais 

saraksts tiks publicēts izdevumā „Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata, 2006”.  
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Starpbibliotēku abonements 

RCB Starpbibliotēku abonementa (SBA) galvenā funkcija ir nodrošināt lasītājam viņa pieprasīto 

grāmatu vai cita veida informāciju gadījumos, kad dokuments nav RCB krājumā.  

Pārskata periodā SBA pakalpojumus izmantoja Centrālā bibliotēka un 38 no 44 filiālbibliotēkām. 

Izpildīti 1 818 pieprasījumu no 1 906.  

Visaktīvāk SBA pakalpojumus izmantojusi Centrālā bibliotēka (393 pieprasījumi, uzskaitīti visu 

nodaļu pieprasījumi), Juglas filiālbibliotēka (176 pieprasījumi), Mežciema filiālbibliotēka (174 

pieprasījumi), filiālbibliotēka “Rēzna” (95 pieprasījumi) un filiālbibliotēka „Strazds” (94 

pieprasījumi). 

 

Filiālbibliotēka 

 

 

 

Piepr./attei

kumu 

skaits 

 

Filiālbibliotēka 

 

 

Piepr./attei

kumu 

skaits 

Centrālā    bibliotēka 393/ 7 Mežciema filiālbibliotēka 174 /7 

Annas filiālbibliotēka   Nav izm. Nordeķu filiālbibliotēka 12 / 1 

Filiālbibliotēka “Avots” 8 / 1 Pārdaugavas filiālbibliotēka 36 / 1 

Berģu filiālbibliotēka 27 / 2 Pļavnieku filiālbibliotēka 18 / 7 

Bišumuižas filiālbibliotēka 58 / 3 Filiālbibliotēka “Pūce” Nav izm. 

Bolderājas filiālbibliotēka  3 / - Filiālbibliotēka “Rēzna” 95 / 5 

Filiālbibliotēka “Burtnieks” 16 / 1 Sarkandaugavas filiālbibliotēka 5 / - 

Čiekurkalna filiālbibliotēka 52 / 5 Sarkankalna filiālbibliotēka 29 / 3 

Daugavas filiālbibliotēka 13 / 1 Svešvalodu bibliotēka 45 / 3 

Grīvas filiālbibliotēka Nav izm. Filiālbibliotēka “Strazds” 94 / 4 

Grīziņkalna filiālbibliotēka 6 /- Šampētera filiālbibliotēka 75 / - 

Hanzas filiālbibliotēka 21 / 1 Mūzikas filiālbibliotēka “Tilts” Nav izm. 

Iļģuciema filiālbibliotēka 11 / - Torņakalna filiālbibliotēka 18 / 5 

Imantas filiālbibliotēka  23 / - Vecrīgas filiālbibliotēka Nav izm. 

Jaunciema filiālbibliotēka 28 / - Filiālbibliotēka “Vidzeme” 69 / 7 

Juglas filiālbibliotēka 176 / 7 Filiālbibliotēka “Vinnijs” Nav izm. 

Filiālbibliotēka “Kurzeme” 50 / 2 Zasulauka filiālbibliotēka 26 / - 

Ķengaraga filiālbibliotēka 83 / 6 Zemitānu filiālbibliotēka 31 / 1 

Filiālbibliotēka “Laima” 19 / - Filiālbibliotēka “Zemgale” 37 / - 

Mangaļu filiālbibliotēka 4 / - Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka 4 / 1 

Mākslas literatūras 

filiālbibliotēka 

Nav izm. Ziemeļvalstu literatūras filiālbibliotēka Nav 

Mārtiņa filiālbibliotēka 8 / 1 Zolitūdes filiālbibliotēka 66 / 1 

Mežaparka filiālbibliotēka 32 / 1 Filiālbibliotēka “Zvirbulis” 41 / 4 

 

Pieprasījumu sadalījums pa valodām: latviešu valodā – 1190, angļu valodā – 302, krievu valodā – 269, 

vācu valodā – 126, spāņu valodā – 6, citās svešvalodās – 13. 

Atteikti 88 pieprasījumi, no kuriem 15 gadījumos dokuments bija aizņemts, 6 – nebija krājumos, 7 – 

attiecīgais fonds bija slēgts, bet 60 – pieejams tikai lasītavā. 

Aktīvi SBA pakalpojumus izmantoja arī SBA sadarbības partneri: Rīgas Dome un Rīgas domes 

Kultūras departaments, Rīgas Latviešu biedrība, Stradiņa Medicīnas universitāte, Dizaina un lietišķās 
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mākslas koledža, Latvijas Nacionālo karavīru biedrība, Rīgas Biznesa koledža, Lietišķās psiholoģijas 

institūts, Juridiskā augstskola. Izpildīti visi 452 pieprasījumi. 

Kopumā 2006.gadā RCB SBA nodaļā izpildīti 2 232 pieprasījumi no 2 320. 

Tā kā trīskāršojušās Starptautiskā SBA pakalpojuma cenas, ievērojami samazinājies pieprasījumu 

skaits. No ārvalstu bibliotēkām SSBA kārtā saņemtas septiņas grāmatas: no ASV, Dānijas, Norvēģijas 

pa viena grāmatai, no Zviedrijas un Vācijas – pa divām. 

Pieprasījumu izpildē tiek pielietotas kā tradicionālās metodes, tā arī mūsdienīgas interneta un 

elektroniskās meklēšanas sistēmas. SBA darbā arvien lielāku apjomu ieņem elektroniskā informācija 

un informacionāli - bibliogrāfiskā filiālbibliotēku lietotāju apkalpošana. Tematisku un konkrētu 

dokumentu meklējumos sekmīgi tika izmantotas dažāda veida uzziņas: datoruzziņas, enciklopēdiskās, 

telefoniskās, e- pasta, mutiskās. 

Sastādīti šādi bibliogrāfiskie saraksti: 

 Psiholoģiskais terors, 

 Bērni no nelabvēlīgām ģimenēm 

 Bērna sodīšanas „zemūdens akmeņi” 

 Reliģijas racionālisms un mūsdienu vērtības 

 Sveču diena - sena latviešu tautas tradīcija  

RCB un tās filiālbibliotēkām sniegtas 103 vienkāršās un sarežģītās uzziņas, daži piemēri: komponista 

Jēkaba Graubiņa dzīve un darbs, Davids Ben-Gurions (1886 – 1973) – cionistu - sociālistu vadonis, 

Latviešu Leģions atgriežas mājās, Ojāra Vācieša estētiskie un filozofiskie uzskati. 

SBA kārtā pasūtinātie materiāli kuplinājuši 24 izstādes, kas rīkotas Centrālajā bibliotēkā un Juglas, 

Hanzas, Mežaparka un Mežciema filiālbibliotēkā; novadpētniecības darbā SBA palīdzēja, izsūtot retās 

grāmatas vai izlases kopijas. 

Darba gadā tika sniegtas tiešās un netiešās informācijas, mutvārdu uzziņas un konsultācijas, kā arī 

veikta bibliotekāru apmācība RCB tālākizglītības pasākumu ietvaros. 

SBA pieprasījumu izpildi atvieglo centralizēta dokumentu piegāde, divas reizes nedēļā to veicot ar 

RCB transportu. 
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Novadpētniecības darbs 

Atskaites gadā novadpētniecības darbs noritēja, akcentējot bibliotēku vēstures izpēti un atzīmējot RCB 

simtgadi, kā arī atbilstoši bibliotēku 2006.gada darba plāniem visos galvenajos bibliotēku 

novadpētniecības darba virzienos (par novadpētniecības datubāzēm, bibliogrāfisko uzziņu un 

informācijas darbu skat. pārskata sadaļā „ Bibliogrāfiskais uzziņu un informācijas darbs”). 

Bibliotēku vēstures izpēte. Sagatavota un izdota ”Rīgas Centrālās bibliotēkas simtgades grāmata”. 

RCB darbinieki - Ilizana Rudene, Daiga Bērziņa, Inta Sallinene - piedalījās ar ziņojumiem RCB 

simtgades konferencē. RCB filiālbibliotēkas turpina darbu savas bibliotēkas vēstures izpētē. 

   

Sagatavoti un „Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmatā, 2005” publicēti novadpētnieciskā darba 

pieredzes un teorijas jautājumiem pilnīgi vai daļēji veltīti raksti (Margita Zemīte, Ingrīda Rasa, Sandra 

Broka ”Bibliotekāru, vēsturnieku un Bišumuižas novadpētnieku Aleksandru Jansonu (1916-1991) 

atceroties”, Ruta Šenberga „Mutvārdu vēstures avotu vākšanas metodika publiskajās bibliotēkās” u.c.). 

Tradicionāli turpinās RCB un filiālbibliotēku novadpētniecības semināri kādā no RCB 

filiālbibliotēkām. Pārskata periodā novadpētniecības semināri notika Svešvalodu, Juglas 

filiālbibliotēkā un filiālbibliotēkā „Zvirbulis”. 

Atskaites gadā regulāri tika papildināts novadpētniecības krājums, akcentējot jaunu 

novadpētniecības avotu apzināšanas un izpētes darbu, kā arī krājuma sakārtošanu un sistematizāciju. 

Novadpētniecības krājuma papildināšanā tika iesaistīti novada iedzīvotāji, arī bibliotekāri, kuri kādreiz 

strādājuši bibliotēkā, aptaujājot par notikumiem novadā, pierakstot atmiņas, vācot fotogrāfijas un citus 

dokumentus, piemēram, Grīvas filiālbibliotēkā veikta ilggadējās mikrorajona iedzīvotājas atmiņu 

pierakstīšana. Bibliotekāri pievēršas apkārtnes fotografēšanai, īpaši, ja tajā paredzamas izmaiņas.  

Krājuma komplektēšanā arvien lielāka nozīme tiek pievērsta sīkiespieddarbiem, attēlizdevumiem, 

rokrakstiem, video un audio ierakstiem. 

Tiek veidotas jaunas, papildinātas un rediģētas esošās novadpētniecības materiālu tematiskās mapes. 

Novadpētniecības krājums tiek īpaši izcelts, gan kārtojot to atsevišķos plauktos vai marķējot 

(Torņakalna filiālbibliotēkā, veicot bibliotēkas krājuma rekataloģizēšanu, tika apzinātas un, grāmatu 

formulāros veicot atzīmes, nomarķētas tās grāmatas, kurās ir materiāli par novadu. Jaunieguvumu 
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saņemšanas brīdī caurskatīti marķēti ar novadpētniecību saistītie jaunieguvumi), gan izvietojot 

atsevišķā novadpētniecības lasītavā (Sarkankalna filiālbibliotēkā).  

Novadpētniecības krājums tiek aktīvi izmantots, rīkojot dažādus pasākumus, ekskursijas, digitālos 

ceļojumus, izstādes, palīdzot novadpētniekiem novada izpētes darbā, mācībās un mūžizglītībā.   

Novadpētniecības izstādes, veltītas novadam un novadniekiem, tiek rīkotas regulāri gan bibliotēkā, 

gan ārpus tās, atbilstoši citu organizatoru rīkoto pasākumu tematikai (novadpētniecības stundas Berģu 

skolā, pasākumā „Grīziņkalna Vasarsvētki” u.c.). Populāras ir izstādes, veltītas novadniekiem, kā arī 

novada mākslinieku darbu izstādes. 

   

Novadpētniecības materiālu izstādes RCB filiālbibliotēkās 

Vairākās bibliotēkās darbojas lasītāju klubiņi, kuru interešu lokā ir arī novadpētniecība. Pārskata 

periodā tika nodibināts jauns klubiņš „Juglas aicinājums” Juglas filiālbibliotēkā. Pirmais klubiņa 

pasākums tika veltīts novadpētniecības un patriotisma tēmai – barikāžu atceres 15. gadadienai. 

Gada pārskatos norādīts, ka novadpētniecības darbu pilnvērtīgi veikt reizēm ierobežo laika trūkums, 

kā arī noslogotība citos bibliotēkas darba virzienos, arī pieredzes trūkums. Toties to veicina lasītāju 

interese un atzinīgs paveiktā novērtējums. Tiek atzīta, ka novadpētniecība veido pozitīvu bibliotēkas 

tēlu un piesaista bibliotēkai jaunus lasītājus. 
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Automatizācija 

2006. gads RCB automatizācijas vēsturē ir pārmaiņu gads: tika veikta pilna tīkla restrukturizācija ar 

atdalīšanos no Rīgas Domes tīkla, vienotu IP adrešu izmantošana un RCB datortīklu kontrole. Šādas 

izmaiņas ļauj Automatizācijas nodaļai pilnīgi kontrolēt tīkla resursus, kas daudzkārt atvieglo jauno 

programmu, datubāžu, web lappušu pieslēgšanu. Tas arī uzlabo tīkla stabilitāti, un ļauj lietot savu 

PROXY serveri (ātrāka piekļuve internetam, tiešo pieeja tā lietošanas statistikai un iespēja kontrolēt šo 

resursu izmantošanu). 

Lai palielinātu bibliotēkas sniegto pakalpojumu klāstu, apjomu, kvalitāti, konkurētspēju, V/A 

„Kultūras informācijas sistēmas” saskaņā ar projekta „Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēmas” 

realizācijas plānu funkciju nodrošināšanai 2006.gadā nodeva RCB bezatlīdzības lietošanā serveri un 

programmatūru bibliotēku informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai (IBIS ALISE darbu 

nodrošina jaudīgāks serveris (IBM e-Server), turklāt tiek saņemts TietoEnator IIS ALISE tehniskais 

atbalsts. Šādas izmaiņas ļāva iepriekšējo serveri izmantot citām vajadzībām (kā terminālu serveri un 

jaunajai mājaslapai). 

Tīkla savienojuma lēnās darbības dēļ ir sarežģīti veikt nepieciešamās darba operācijas IS ALISE (tīkla 

savienojuma lēnās darbības dēļ rekataloģizācijas procesu nav iespējams veikt pietiekamā ātrumā). Šī 

problēma tika risināta 5 filiālbibliotēkās, datorus pie servera pieslēdzot izmantojot terminālu 

pieslēgumu. 

Par RCB budžeta līdzekļiem 2006.gadā iegādāta šāda tehnika: 

 

Bibliotēka Datori Monitori Printeri 
Digitālā 

fotokamera 

Videonovērošanas 

kameras 

RCB 

administrācija 
  

drukas iekārta 

Canon PIXMA 

IP4200 

  

RCB Bibliotēku 

dienests 
 1  Canon A 630  

RCB Pieaugušo 

literatūras nodaļa 
    9 

Juglas 

filiālbibliotēka 
  

drukas iekārta 

Canon PIXMA 

IP4200 

  

Nordeķu 

filiālbibliotēka 
 2    

Filiālbibliotēka 

“Vinnijs” 
2 2    

Rīgas domes Informācijas Tehnoloģiju Centrs (RD ITC) atbalsta RCB infrastruktūras un bibliotēku 

procesu automatizācijas attīstību un piešķir lietošanai RCB filiālbibliotēkās 50 printerus HP LaserJet 

1020.  

Tā kā RCB ir nepieciešams aizsargāt informācijas nesēju krājumu, uzraudzīt tehnikas izmantošanu, 

nodrošināt apmeklētāju un darbinieku personisko drošību, 2006.gadā RCB Pieaugušo literatūras telpās 



 

Rīgas Centrālās bibliotēkas 2006. gada darba pārskats 

26 

tika ierīkota videonovērošanas sistēma. Uzstādītās videokameras ir pieslēgtas pie RD ITC esošā 

video servera, izveidojot videonovērošanas sistēmu. 

Pateicoties ciešai sadarbībai ar RD ITC, visās RCB filiālbibliotēkās ir nodrošināts pastāvīgs interneta 

pieslēgums – lokālie datu pārraides tīkli ir pieslēgti pie kopējā Rīgas domes datu pārraides tīkla. 

Izņēmums ir 2 RCB filiālbibliotēkas, kurās darbi pie lokālo datu pārraides tīklu pieslēgšanas kopējam 

Rīgas domes datu pārraides tīkla vēl turpinās. 

2006.gadā tika intensīvi strādāts pie RCB un tās filiālbibliotēku jaunās mājaslapas izveides. RCB un 

tās filiālbibliotēku jaunajā mājaslapā tika izveidota sadaļa bērniem un pusaudžiem saskaņā ar projektu 

„RCB mājas lapa – draudzīga bērniem un pusaudžiem”. 2007.gadā RCB un tās filiālbibliotēku jaunās 

mājaslapas versija būs pieejama internetā. Testa versijas jau tagad atvērtas lietošanai. 

2006.gadā tika iegādāti šādi moduļi: 

 ALISE 3i modulis - lasītāju apkalpošanai interneta vidē, kas nodrošina pilnīgāku sistēmas 

izmantošanu, jo iekļauti tajā galvenie bibliotekārie procesi 

 inventarizācijas modulis, ko V/A „KIS” saskaņā ar VVBIS projektu nodeva lietošanā RCB. 

2006. gada 2. maijā Mūzikas filiālbibliotēkā “Tilts” tika uzsākta bibliotēkas lietotāju automatizēta 

apkalpošana – automatizēta izdevumu izsniegšana un saņemšana, izmantojot ALISE 3i moduli. Šo 

versiju automatizētai izsniegšanai izmantoja arī RCB Pieaugušo literatūras nodaļā. 

2006.gadā tika turpināts darbs pie RCB datubāžu veidošanas. RCB elektroniskais kopkatalogs tiek 

veidots kopš 1997.gada un tajā ir vairāk nekā 112 800 ierakstu (dati uz 01.02.2007.). 2006. gadā ar 

jauniem ierakstiem tika papildināta datubāze „Rīga latviešu daiļliteratūrā”. Uz 2007. gada 1. janvāri 

šajā datubāzē ir 3234 ieraksti. Filiālbibliotēkās, kurās rekataloģizācijas process tuvojas beigām, liela 

uzmanība tika pievērsta novadpētniecības datubāzei „Rīgas pilsētas novadpētniecība”. Tā kā 

vairums periodisko izdevumu analītiskie ieraksti ir pieejami Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 

analītiskas datubāzē, tad RCB novadpētniecības datubāzē tika ievadīti tikai tie ieraksti, kuri nav 

iekļauti LNB datubāzē. Līdz ar to pārskata gadā novadpētniecības datubāze tika papildināta tikai ar 

558 ierakstiem. 

Rekataloģizācijas darbu 2006.gadā turpināja vairākas filiālbibliotēkas: Imantas, Torņakalna, 

Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka, filiālbibliotēka “Zemgale”. 

Rekataloģizācijas procesu uzsāka vēl 15 filiālbibliotēkas ar atšķirīgiem rekataloģizējamo krājumu 

apjomiem un darbinieku skaitu, kas ietekmē rekataloģizācijas procesa ilgumu.  

Izmantojot IS ALISE komplektēšanas moduli, RCB elektroniskā kopkataloga veidošanā un 

papildināšanā piedalījās Torņakalna un Svešvalodu literatūras filiālbibliotēkas darbinieki, kuri 

elektroniskajā katalogā ievadīja informāciju par jaunieguvumiem (lasītāju dāvinājumus un 

dokumentus, kurus viena filiālbibliotēka nodod otrai).  
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Kopumā RCB vēl jāveic 422 077 eksemplāru rekataloģizācija, ieskaitot to filiālbibliotēku krājumus, 

kuras šobrīd vēl nav datorizētas (filiālbibliotēka “Kurzeme”, Mangaļu filiālbibliotēka).  

Lai varētu uzsākt automatizētu dokumentu saņemšanu un izsniegšanu, paralēli krājuma 

rekataloģizācijai un jaunieguvumu kataloģizācijai, tiek veidota arī lasītāju reģistrācijas datubāze. Uz 

2007. gada 1. janvāri lasītāju reģistrācijas datubāzē bija ievadīti dati par 87 792 lasītājiem. Tā kā 

aktīvo lasītāju skaits ir mainīgs un datubāzes ietilpība nav neierobežota, tad datus par tiem lasītājiem, 

kuri neapmeklē bibliotēku vairāk nekā piecus gadus, būtu vēlams dzēst no datubāzes.  

2006.gadā tika izveidotas divas lokālas datubāzes RCB darbiniekiem: 

 

 Komplektēšanas datubāze. Lai pilnveidotu informācijas nesēju komplektēšanas procesu, RCB 

Automatizācijas nodaļā tika izstrādāta lokāla komplektēšanas datubāze. Tā kļuva par galveno 

instrumentu, kā filiālbibliotēkām informēt RCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļu (KAN) par 

piekomplektējamiem dokumentiem. Pārskata periodā vienoto datubāzi izmantojušas visas RCB 

filiālbibliotēkas. 

 Mācību kursu datubāze, kas izstrādāta RCB Bibliotēku dienesta vajadzībām. Datubāzē tiks 

apkopota informācija par darbinieku apmācību. 

Informācijas meklēšanas prasmes tika apgūtas vairākos informatīvos semināros: 

 EBSCO datubāzes apmācību seminārā publiskajām bibliotēkām; 

 SIA „Lietišķās Informācijas dienesta” rīkotajā informatīvajā seminārā par elektronisko normatīvo 

aktu datubāzes www.likumi.lid.lv lietošanu (2 grupas);  

 Lursoft IT rīkotajā informatīvajā seminārā par „Lursoft Laikrakstu bibliotēkas” lietošanu  

RCB darbiniekiem ir iespēja apmeklēt kursus RCB datorklasē. Bibliotēku dienesta speciālisti 

organizēja un vadīja vairākus nepieciešamos datorkursus. 2006. gadā RCB datorklasē notika kursi, 

kas bija paredzēti gan iesācējiem, kuri varēja apgūt datorlietošanas pamatprasmes, gan arī 

darbiniekiem, kuri papildināja savas zināšanas. 

Kursu nosaukums Dalībnieku skaits 

Informācijas meklēšana RCB Elektroniskajā kopkatalogā un datubāzēs  36 

Izdevumu izsniegšana un saņemšana ALISE 3.0 versijā 7 

Ievads sistēmā ALISE. Kataloģizācija 29 

Analītiskā bibliogrāfiskā apraksta veidošana 12 

Informācijas meklēšana interneta resursos 7 

Ievads administrēšanā 5 

Lasītāju automatizētā reģistrācija 7 

3i modulis: tā izmantošana lasītāju reģistrācijā 7 

 

VVBIS projekta ietvaros notika datorzinību apmācība bibliotekāriem bez priekšzināšanām darbā ar 

datoriem. Baltijas Datoru Akadēmija (BDA) sadarbībā ar KIS no 2006.gada februāra līdz maijam 

http://www.likumi.lid.lv/


 

Rīgas Centrālās bibliotēkas 2006. gada darba pārskats 

28 

organizēja un nodrošināja datorzinību pamatkursu 19 RCB un tās filiālbibliotēku darbiniekiem, bet 

padziļināto kursu – 29 darbiniekiem.  

RCB ir viena no tām institūcijām, kas piedalās informācijas sabiedrības veidošanā un projekta e-Rīga 

īstenošanā, tāpēc ikvienam iedzīvotājam ir iespēja RCB apgūt datorlietošanas pamatprasmes – 

bezmaksas apmācības e-pasta, interneta un RCB elektroniskā kataloga lietošanā tiem, kam pāri 

piecdesmit. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā RCB datortelpā. 

Lasītāju apmācība un konsultēšana tiek organizēta arī vairākās RCB filiālbibliotēkās (Torņakalna, 

Hanzas, Šampētera, Iļģuciema, Juglas, Imantas, Daugavas, Pārdaugavas filiālbibliotēkā u.c.) 
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Konsultatīvais darbs 

Gatavojoties filiālbibliotēku akreditācijai, tika apmeklētas attiecīgās filiālbibliotēkas, veikta 

konsultēšana par bibliotekārās dokumentācijas kārtošanu un akreditācijas dokumentu izstrādāšanu. 

Konsultatīvo darbu krājumu komplektēšanas un organizācijas jautājumos atskaites gadā veica 

RCB Bibliotēku dienesta speciālisti gan pēc filiālbibliotēku vadītāju iniciatīvas, gan Bibliotēku 

dienesta plānotā darba ietvaros. Sniegtas konsultācijas un praktiska palīdzība: bibliotēku krājumu 

analīze un izvērtēšana, gatavojoties rekataloģizācijai, konsultācijas, gatavojoties krājuma pārbaudēm 

filiālbibliotēkās, lasītāju aptaujas anketas izstrāde, rezultātu apkopošana un analīze, Ziemeļvalstu 

literatūras filiālbibliotēkas krājuma izvērtēšana. 

Par repozitārās glabāšanas darba pieredzi RCB pārstāvjus no Ventspils bibliotēkas konsultēja RCB 

Repozitārija speciālisti. 

RCB bibliotēku dienesta galvenā bibliogrāfe koordinē uzziņu informācijas darbu, sniedz 

konsultācijas pa tālruni, e-pastu un uz vietas filiālbibliotēkās. Tiek konsultēti filiālbibliotēku 

darbinieki, kas veido datubāzes. Tiek veikta šo datubāžu rediģēšana. Tiek lasītas lekcijas par 

bibliogrāfiskā uzziņu darba teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Tika organizēti datorkursi 

„Informācijas meklēšana LNB analītikas datubāzē un internetā”. 

Novadpētniecības darba jautājumos apmeklētas filiālbibliotēkas, kurās tika rīkoti semināri RCB 

bibliotekāriem, kā arī individuāla darbinieku konsultēšana un apmācības.  

Automatizācijas darbā gada laikā tika sniegtas konsultācijas par IBIS ALISE izmantošanu 

(rekataloģizācija un komplektēšanas procesi, analītisko ierakstu veidošana, cirkulācijas moduļa 

izmantošana, lasītāju datubāzes veidošana un izmantošana), par informācijas izguvi, izmantojot 

dažādas datubāzes (Letonika, EBSCO, NAIS, Lursoft un Nozare.lv), kā arī RCB elektronisko 

kopkatalogu un datubāzes.  

Gada laikā divas reizes pilnībā tika caurskatīta un rediģēta RCB vienotā elektroniskā lasītāju 

reģistrācijas datubāze (veica galvenā bibliotekāre Lelde Puriņa). 

Lai izlabotu ieviesušās kļūdas, kā arī nepieļautu tās atkārtoti, tika rīkotas konsultācijas un praktiskas 

nodarbības tiem darbiniekiem, kuri piedalās elektroniskā kopkataloga un datubāžu veidošanā, veic 

lasītāju elektronisku reģistrēšanu un automatizētu dokumentu izsniegšanu un saņemšanu.  

2006.gadā bibliotekāriem tika rīkotas papildus nodarbības, lai saskaņotu bibliogrāfisko aprakstu 

atbilsmi standartiem.  

Gada nogalē tika izstrādāta metodiska vēstule par automatizētu apkalpošanu, lai 2007.gadā bez 

procesu dublēšanas apkalpošanu uzsāktu RCB Pieaugušo literatūras un Bērnu literatūras nodaļā.  

Martā RCB apmeklēja Jūrmalas bibliotēku apvienības speciālisti, lai iepazītos ar automatizācijas 

procesu organizāciju un norisi RCB. 

Bibliotēku telpu projektēšanas un iekārtošanas jautājumos 2006.gadā veikta telpu funkcionālā 

plānojuma izstrāde RCB Bibliotēku dienestam Graudu ielā un filiālbibliotēkai „Kurzeme”, kā arī 
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sniegtas individuālas konsultācijas, ierodoties filiālbibliotēkās. Atskaites gadā pabeigts darbs pie RCB 

struktūrvienību telpu plānojuma elektroniskās datubāzes veidošanas un evakuācijas plānu 

izstrādāšanas. 

Konsultants bibliotēku darbā ar lasītāju grupām pārskata gadā apmeklēja 24 filiālbibliotēkas, 

sniedza metodiskus ieteikumus par bērniem un jauniešiem paredzētā krājuma organizēšanu, konsultēja 

un praktiski palīdzēja, iekārtojot RCB izsniegšanas punktu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, 

apkopoja labāko pieredzi un nosūtīja filiālbibliotēkām informāciju par darbu ar lasītāju grupām, 

izstrādāja metodisku vēstuli par „ābolu plauktu” izveidi RCB un tās filiālbibliotēkās. 

RCB un tās filiālbibliotēkas saņēma RCB noformēšanas mākslinieces elektroniskā formā izveidotos 

bibliotēkas lietošanas noteikumus. 

RCB Bibliotēku dienests vāc un apkopo RCB un filiālbibliotēku skaitliskos rādītājus un darba 

pārskatus. Šie materiāli tiek kārtoti mapēs par katru filiālbibliotēku. Pieredzes apmaiņai tos izmantoja 

RCB darbinieki, savu zinātnisko darbu izstrādē ar tiem labprāt iepazinās studenti no Latvijas 

Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas un Latvijas Kultūras koledžas.  

Gada garumā Bibliotēku dienesta speciālisti sniedza konsultācijas par bibliotekārā darba uzskaiti, kā 

arī konsultēja statistikas veidlapas “1-bibliotēka. Pārskats par bibliotēkas darbību 2005.gadā” 

aizpildīšanā. 

RCB Bibliotēku dienests komplektē profesionālās literatūras krājumu (uz 2007.gada 1.janvāri – 1 

553 eksemplāri), apkopo un sistematizē dažādus informatīvos bukletus un citus materiālus par 

bibliotēkām Latvijā un pasaulē, kā arī nepublicētus semināru un konferenču materiālus, referātus. 

Profesionālās literatūras krājums un apkopotie materiāli ir pieejami visiem RCB un filiālbibliotēku 

darbiniekiem, kā arī tiek piedāvāti citu bibliotēku darbiniekiem izmantošanai uz vietas Bibliotēku 

dienestā. Materiāli par Latvijas un citu valstu bibliotēkām, kā arī informatīvie bukleti par citiem ar 

bibliotekāro darbību saistītiem jautājumiem (informācijas sistēmas, datu bāzes, bibliotēku telpu 

iekārtojums un aprīkojums u.c.) atvesti no dažādiem pieredzes braucieniem vai konferencēm. 

2006.gadā iegūti jauni materiāli par Čehijas, Austrijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas un citu valstu 

bibliotēkām.  

29. martā RCB apmeklēja Ogres Centrālās bibliotēkas darbinieki, iepazīstoties ar KAN, Bibliotēku 

dienesta Repozitārija un Metodiskās nodaļas darbu. 
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Darbinieku tālākizglītības, kvalifikācijas paaugstināšana 

RCB darbinieku tālākizglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi notiek 

saskaņā ar mācību plānu, kas tiek sastādīts periodam no septembra līdz maijam (RCB mācību plānu 

skat. pielikumā Nr. 3). 

Pārskata gadā viena no mērķgrupām bija jaunie darbinieki (14 bibliotekāri) ar darba stāžu RCB 0-1 

gads, kas noklausījās lekciju kursu „Bibliotēku darba pamati”, apgūstot praktiskas zināšanas par 

bibliotekārā darba procesu organizāciju RCB. Pēc apmācību kursa tā dalībnieki kārtoja ieskaites testu 

apliecības saņemšanai. 

Talākizglītības nodarbības vadīja gan RCB speciālisti, gan vieslektori: 

 dzejnieks un tulkotājs Kārlis Vērdiņš nolasīja lekciju „Jaunākā latviešu dzeja” 

 LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas lektore Vineta Gerkena 

nolasīja lekciju „Aktualitātes lasītāju grupu apkalpošanā” un „Informācijas lietotāju apkalpošanas 

kvalitātes novērtēšana publiskajā bibliotēkā”; 

 mākslas zinātniece Sarmīte Sīle nolasīja lekciju „Jaunākā latviešu māksla”; 

 LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas profesore Baiba Sporāne 

nolasīja lekciju „Bibliotekārā ētika”. 

Starptautisko sadarbības līgumu ietvaros RCB apmeklējuši vairāki ārvalstu bibliotēku speciālisti, 

novadot seminārus RCB un filiālbibliotēku darbiniekiem: 

 13.martā - „Biblioterapija – teorija un prakse”. Semināru vadīja Viļņas Centrālās bibliotēkas 

(Lietuva) direktora vietniece Simona Žiliene un Naujosios Vilnios filiālbibliotēkas vadītāja Rita 

Venskuniene; 

 31.maijā RCB Bibliotēku dienesta un Komplektēšanas un apstrādes nodaļas darbinieki piedalījās 

Čehijas Nacionālās bibliotēkas speciālistes Svetlanas Knollovas vadītajā seminārā „Komplektēšanas 

darba aspekti”; 

 28.septembrī - „Senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām apkalpošana Norčēpingas pilsētas 

bibliotēkā”. Semināru vadīja Ingela Karlsone, Norčēpingas pilsētas bibliotēkas speciāliste. 

   

Ārvalstu bibliotēku speciālistu semināri RCB un filiālbibliotēku darbiniekiem 
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Vairāki RCB darbinieki nolasīja lekcijas citu Latvijas publisko bibliotēku bibliotekāriem: 

 Rēzeknes rajona publisko bibliotēku darbiniekiem – „Krājuma komplektēšanas politika: RCB 

pieredze”, „Darba izpildes rādītāji (Performance indicators)” un „Bibliotekārā darba ētika: RCB 

pieredze”; 

 Seminārā Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā – „RCB mūžizglītībai un darbinieku 

tālākizglītībai”; 

 Jelgavas rajona publisko bibliotēku darbiniekiem - „Lietišķa pieeja elektronisko resursu 

pārvaldībā. RCB pieredze” un „Jaunu klientu piesaistīšana bibliotēkai. RCB pieredze”; 

 Kuldīgas rajona publisko bibliotēku darbiniekiem – „RCB pieredze bibliotekārās dokumentācijas 

sagatavošanā bibliotēkas akreditācijai”; 

 Balvu rajona bibliotēku darbiniekiem - „Informācijas resursu veidošanas un izmantošanas 

pieredze RCB”, „RCB pieredze lasītāju interešu pētīšanā. Darbs ar lasītāju grupām" un „RCB 

rekataloģizācijas darba pieredze”; 

 10. Latvijas bibliotēku novadpētniecības konferences „Novadpētniecība arhīvos, muzejos, 

bibliotēkās: no A līdz @” dalībnieki tika iepazīstināti ar RCB digitalizācijas projektiem 

novadpētniecībā. 

Lai iepazītos ar citu Latvijas publisko bibliotēku darba pieredzi, idejām un iecerēm, 2006. gadā 

noorganizēti mācību braucieni uz Cēsu Centrālo bibliotēku (maijā) un Alūksnes pilsētas bibliotēku 

(septembrī, mācību braucienu organizēja RCB darbinieku arodbiedrība). Pieredzes braucienu uz 

Limbažu Centrālo bibliotēku un Limbažu bērnu bibliotēku saviem darbiniekiem maijā organizēja 

Pļavnieku filiālbibliotēka.  

Pārskata gadā RCB darbinieki savas profesionālās zināšanas papildināja dažādos apmācību 

kursos, semināros un konferencēs: apmeklēja „Baltijas datoru akadēmijas” rīkotos datorkursus, LNB 

Mācību centra un LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas tālākizglītības centra nodarbības, 

piedalījās valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” semināros, SIA “TietoEnator Alise” 

organizētajos kursos un semināros, LNB rīkotajos semināros, konferencēs un darba grupās, Latvijas 

Bibliotekāru biedrības konferencē un vasaras seminārā, apmeklēja AKKA/LAA semināru, kā arī 

piedalījās citu Latvijas bibliotēku un institūciju organizētajos tālākizglītības pasākumos u.c. 

Tāpat kā iepriekšējos gados, RCB direktore Dzidra Šmita oktobrī piedalījās IFLA (Starptautiskās 

bibliotēku asociāciju un institūciju federācija) Metropoļu bibliotēku sekcijas gadskārtējā konferencē 

Parīzē (Francija), bet RCB direktores vietniece Doloresa Veilande augustā piedalījās IFLA 72. 

ģenerālkonferencē “Bibliotēkas – dinamisks dzinējspēks zināšanu un informācijas sabiedrībai” Seulā 

(Dienvidkoreja). Par starptautiskiem pieredzes braucieniem skat. arī sadaļu „Starptautiskie sakari, 

pieredzes braucieni”. 

RCB darbinieki ne tikai apgūst ārvalstu bibliotēku pieredzi, bet turpina ar RCB bibliotekārā darba 

pieredzi iepazīstināt kolēģus ārvalstīs. Tā oktobrī Kirovogradas apgabala universālajā zinātniskajā 

bibliotēkā (Ukraina) tika novadīti semināri šīs bibliotēkas darbiniekiem: RCB direktore Dzidra Šmita 
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– „Tālākizglītība un mūžizglītība Rīgas Centrālajā bibliotēkā”, RCB direktores vietniece Doloresa 

Veilande – „Personāla attīstība Rīgas Centrālajā bibliotēkā”. 

   

Seminārs Kirovogradas apgabala universālajā zinātniskajā bibliotēkā 

Visa gada garumā vienu reizi nedēļā notika profesionālās angļu valodas kursi 2 grupām. Līdz 

maijam notika arī profesionālās vācu valodas kursi 2 grupām. 

Par darbinieku datorprasmju un automatizācijas procesu apmācību skat. sadaļā „Automatizācija”. 
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Bibliotēku publicitāte 

Atsaucoties sabiedrības informacionālajām vajadzībām un interesēm, RCB nepārtraukti attīstīta un 

pilnveido piedāvātos pakalpojumus. Pieaug nepieciešamība informēt sabiedrību par pakalpojumiem, 

bibliotēkas aktualitātēm un organizētajiem pasākumiem, līdz ar to nozīmīga bibliotēkas darbības joma 

ir publicitāte.  

Lai informētu savus lasītājus un mikrorajona iedzīvotājus, RCB un tās filiālbibliotēkas organizē 

daudzveidīgus pasākumus: izstādes, tematiskus pasākumus, pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu 

audzēkņu ekskursijas uz bibliotēku u.c. Pasākumi ir viena no lasītāju apkalpošanas metodēm. Taču 

pasākumu organizēšana ir arī viens no bibliotēkas sabiedrisko attiecību elementiem. 2006. gadā RCB 

kopumā izveidotas 3 550 izstādes, kā arī notikuši 1620 pasākumi, ko apmeklējuši 31 214 interesenti.  

Arvien lielāku popularitāti iegūst dažādas publicitātes formas: bibliotēku vizītkartes, informācijas 

lapiņas, bukleti, grāmatzīmes, apsveikumi, ielūgumi, kā arī suvenīri. 

2006. gads bija RCB simtgades gads, tāpēc daudzi pasākumi bija saistīti ar šo nozīmīgo jubileju.  

1906. gadā Fridriha Kaufmaņa privātmājā Akas ielā 6 par Rīgas rātskunga, Rīgas valdes locekļa 

Džona Milna ziedotajiem 5000 rubļiem tika noīrēts piecistabu dzīvoklis, kurā 1906. gada 10. (23.) 

oktobrī durvis vēra sabiedrībai brīvi pieejama bibliotēka, kas tika nosaukta par 1. publisko lasītavu un 

bibliotēku. 

Lai gan bibliotēkas dzimšanas diena ir oktobrī, galvenie jubilejas pasākumi notika tradicionālās 

ikgadējās Bibliotēku nedēļas laikā no 17. līdz 22. aprīlim: 

 bibliotēkas simtgadei veltītā izstāde „RCB vēstures mirkļi 100 gadu garumā” RCB Pieaugušo 

literatūras nodaļā tika atklāta 18. aprīlī. Izstādi papildināja RCB darbinieku sagatavota bibliotēkas 

vēstures fotogrāfiju prezentācija; 

 20. aprīlī Kongresu namā notika RCB simtgadei veltīta starptautiska zinātniska konference, 

kuras uzmanības centrā bija bibliotēkas vēstures jautājumi visplašākajā vēsturiskajā kontekstā. 

Konferences dalībniekiem bija iespēja noklausīties pazīstamu Latvijas bibliotēku speciālistu referātus 

par Rīgas pirmās publiskās bibliotēkas attīstību dažādos Latvijas vēstures posmos, kā arī aktuālām 

bibliotēkas šodienas problēmām. Par RCB sadarbību ar Eiropas publiskajām bibliotēkām atjaunotās 

Latvijas Republikas gados stāstīja RCB sadarbības partneri no Nīderlandes, Somijas un Lietuvas; 

 konferences laikā tika prezentēta „Rīgas Centrālās bibliotēkas simtgades grāmata” – jubilejas 

izdevums, kurā Latvijas bibliotēku teorētiķi un praktiķi atskatās uz aizvadīto laiku, notikumiem, 

pārmaiņām un personībām, kas visus šos simts gadus veidojušas bibliotēkas vēsturi. Grāmatā sniegts 

neliels ieskats arī bibliotēkas šodienas aktualitātēs. Darba tapšanas gaitā izmantotais vēstures avotu 

klāsts ir plašs un daudzveidīgs, un, veidojot grāmatu, autori ir apzinājuši Latvijas lielāko bibliotēku un 

arhīvu krājumus. „Rīgas Centrālās bibliotēkas simtgades grāmata” ir nopietns ieguldījums Latvijas 

bibliotēku, kultūras un sociālās vēstures izpētē; 
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RCB simtgades konference 

 21. aprīlī RCB administrācija rīkoja svinīgu pasākumu – svētkus visiem saviem bijušajiem un 

esošajiem darbiniekiem. Ilggadējie darbinieki saņēma RCB administrācijas pateicības rakstus un 

dāvanas; 

 Bibliotēku nedēļas laikā RCB simtgade tika plaši atzīmēta arī filiālbibliotēkās, kurās par godu šim 

notikumam tika veidotas izstādes, rīkoti apskati un prezentācijas. 

10. maijā Graudu ielā 59, pagalmā, tika iestādīts RCB simtgades ozols. Ozola stādīšanas pasākumā 

piedalījās Rīgas domes Kultūras departamenta (RDKD) direktore Diāna Čivle, RDKD direktores 

vietnieks Ģirts Auškāps, RDKD saimnieciskās pārvaldes vadītājs Andris Rībenis, RDKD Bibliotēku 

programmas vadītāja Kristīne Krūze, RDKD Mūzikas un mākslas skolu programmas vadītāja Inese 

Rone, „Rīgas dārzu un parku” darbinieki, kā arī RCB un filiālbibliotēku darbinieki. 

2006. gadā bibliotēkās populārākais un visbiežāk izmantotais literatūras popularizēšanas veids 

bija izstādes (3550 izstādes). Visvairāk tika organizētas tematiskās izstādes, veidotas arī cikla izstādes 

un jaunieguvuma izstādes, kā arī literatūras skates. Attiecīgam tematam veltītas izstādes bieži 

papildināja bibliotēku organizētos pasākumus. Lielāko un nozīmīgāko izstāžu grupu veido dažādas 

tematiskās izstādes, kas veltītas galvenokārt ievērojamu cilvēku jubilejām, gadskārtu svētkiem, citām 

atzīmējamām dienām, kā arī aktualitātēm Latvijā un pasaulē. 

RCB 2006. gadā organizēja vairākas plaša mēroga izstādes: 

 7. martā RCB Pieaugušo literatūras nodaļā notika konkursa par skaistāko grāmatu „Zelta ābele 

2005” nominēto grāmatu izstādes atklāšana. Izstāde tika rīkota sadarbībā ar Latvijas Grāmatizdevēju 

asociāciju. Pasākumā piedalījās Grāmatizdevēju asociācijas valdes priekšsēdētāja I.Vāverniece un 

valdes locekle D.Pugača, arī apgādu „Nordic” un „Tapals” sabiedrisko attiecību vadītāja I.Jākobsone 

un grāmatu izdevēju pārstāvji. Grāmatu izstāde „Zelta ābele 2005” līdz pat decembrim bija 
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aplūkojama dažādās RCB filiālbibliotēkās – Daugavas, Sarkankalna, Ziemeļblāzmas, Šampētera, 

Pļavnieku filiālbibliotēkā, filiālbibliotēkā „Avots”; 

 no 23. līdz 25. aprīlim Lietuvas Bibliotēku nedēļas laikā ar fotoizstādi „Takas” (Ceļš) Viļņas 

Centrālās bibliotēkas Antakalna filiālbibliotēkā viesojās RCB Publicitātes nodaļas vadītāja Daina 

Ģeibaka. Izstāde tika organizēta projekta „Bibliotēka Plus” ietvaros. Projekts ir viena no RCB un 

Viļņas Centrālās bibliotēkas sadarbības līguma formām. Projekta „Bibliotēka Plus” idejas autore ir 

Viļņas Centrālās bibliotēkas Antakalna filiālbibliotēkas bibliotekāre Tatjana Tarnagurska. „Bibliotēka 

Plus” paredz piedāvāt bibliotēkas telpu dažādu kultūru un dažādu cilvēciskās darbības sfēru pārstāvju 

radošo izpausmju demonstrācijai; 

 jau trešo gadu Latvijas Republikas proklamēšanas dienu RCB atzīmēja ar izstādi „Rīgas 

gadsimtu silueti”. Izstāde tradicionāli tiek veidota kādā no tām Eiropas pilsētām, kuru publiskās 

bibliotēkas ir RCB sadarbības partneres. 17.novembrī RCB darbinieku veidotā izstāde tika atklāta 

Norčēpingas pilsētas bibliotēkā Zviedrijā. Izstādē bija aplūkojamas grāmatas, litogrāfijas un kartes, 

fotomateriāli un elektroniskie informācijas nesēji par Rīgas vēsturi, kultūrvidi, arhitektūru, mākslas un 

izglītības iestādēm, Rīgas parkiem u.c. Izstādē izliktie materiāli bija no RCB, kā arī specializētās 

Vecrīgas filiālbibliotēkas un Mūzikas filiālbibliotēkas „Tilts” krājumiem. Nozīmīga izstādes daļa ar 

nosaukumu „Rīgas Centrālā bibliotēkai – 100” atspoguļoja bibliotēkas vēsturi fotodokumentos. Šo 

materiālu uzdevums bija iepazīstināt Norčēpingas iedzīvotājus ar nozīmīgu Rīgas kultūras, izglītības 

un informācijas iestādi – RCB. 

   

   

RCB un filiālbibliotēku organizētās izstādes 

Līdztekus tradicionālajiem bibliotekārajiem pasākumiem un literatūras izstādēm, RCB filiālbibliotēkas 

sadarbībā ar māksliniekiem, kultūras un mākslas centriem u.c. sadarbības partneriem apmeklētājiem 

piedāvā aplūkot mākslas un radošo darbu izstādes. RCB un filiālbibliotēku apmeklētāji varēja 

aplūkot Arkādija Ignatjeva, Jurģa Skulmes, Gunta Rukmaņa, Valda Kaprāļa, Ilzes Dilānes, Nataļjas 
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Tihonovas, Pētera Šetohina, Pāvila Šēnhofa, Nadeždas Bērziņas, Jāņa Anmaņa gleznas, Roberta 

Elekša un Marijas Brodeles akvareļus, Elitas Viliamas ekslibrus, Pjotra Luņeva, Igora Vārpas, Mihaila 

Čeburaškina un Valērija Krjučkova, Roberta Auziņa fotoizstādes u.c. Interesenti varēja iepazīties ar 

Tehniskās jaunrades centra „Anna 2”, bērnu jaunrades centra „Laimīte”, Bērnu un jauniešu centra 

„Bolderāja” u.c. bērnu un interešu centru audzēkņu radošo darbu izstādēm, arī Latgales priekšpilsētas 

Pensionāru apvienības dalībnieku radošo darbu izstādēm. Savu dalībnieku darbu izstādes RCB 

filiālbibliotēkās regulāri piedāvā aušanas studija „Rota”, tautas lietišķās mākslas studija „Vācelīte”, 

glezniecības studija „Umbra” (par izstādēm vēl skat. pārskata sadaļā „Novadpētniecības darbs”). 

Tradicionāli RCB filiālbibliotēkās ir gadskārtu svētkiem un citiem kalendārajiem datumiem, kā 

arī ievērojamu cilvēku jubilejām veltītie pasākumi. 

RCB un filiālbibliotēkās notikuši arī izdoto grāmatu, kā arī citu informācijas resursu atvēršanas 

svētki: 

 27. janvārī notika datubāzes „Rīga latviešu daiļliteratūrā” prezentācija. Datubāze sniedz 

informāciju par daiļliteratūras avotiem, kuros atspoguļoti visdažādākie Rīgas vēstures, kultūras un 

sadzīves aspekti. Datubāzē aplūkojamas vairāk nekā 3200 bibliogrāfisko aprakstu vienību, un 

hronoloģiski tā aptver līdz 2005.gada septembrim izdoto latviešu daiļliteratūru. „Rīga latviešu 

daiļliteratūrā” piedāvā analītiskos aprakstus no daiļdarbiem latviešu, krievu, angļu un vācu valodā. To 

veidojusi RCB speciālistu grupa, un tā tapusi Rīgas domes Kultūras departamenta atbalstītā projekta 

””Tavos pulksteņos zvanu, tavos akmeņos skanu”. Bibliogrāfiskā rādītāja digitalizēšana” ietvaros. 

Datubāze pieejama RCB mājaslapā www.rcb.lv, kā arī portālā www.riga.lv. Tika sagatavots arī 

informatīvs materiāls par datubāzes piedāvātajām iespējām un informācijas meklēšanu tajā; 

 27. janvārī RCB Juglas filiālbibliotēkā notika grāmatas „Ēvalds Valters” atvēršanas svētki. 

Pasākumā piedalījās grāmatas autores Vera Gribača-Valtere un Mudīte Šneidere; 

 10. februārī RCB Pieaugušo literatūras nodaļā notika prozas lasījumu kompaktdiska „Tu man 

teici” prezentācija. Kompaktdiskā savu darbu lasījumus ierunājušas ievērojamākās latviešu 

rakstnieces: Laima Muktupāvela, Inga Ābele, Nora Ikstena, Gundega Repše un Andra Neiburga. 

Kompaktdisks izdots mūzikas ierakstu izdevniecībā „Upe tuviem un tāliem”. Pasākumā piedalījās 

izdevēja Iveta Mielava un autores Nora Ikstena un Inga Ābele; 

 16. februārī RCB Pieaugušo literatūras nodaļā notika ASV dzīvojošās latvietes Maijas Dambes 

Kollinsas grāmatas „Astroloģija virtuvē” prezentācija; 

 24. martā RCB Bērnu literatūras nodaļā tika prezentēts mūzikas ierakstu izdevniecībā „Upe 

tuviem un tāliem” izdotais tautas teicējas Margaritas Šakinas solo albums „Caur sirdi debesīs”. 

Albums izdots sērijā „Mantojums”, un tajā skan izcilās Latvijas teicējas Ziemeļlatgales tradicionālās 

dziedāšanas stilā dziedātās dziesmas. Prezentācijā piedalījās folkloras kopas „Saucēji” dziedātāji, 

folkloriste Iveta Tāle, „Upe tuviem un tāliem” izdevēja Iveta Mielava, Kultūras ministrijas 

Kultūrpolitikas plānošanas departamenta Stratēģijas nodaļas vecākā referente Signe Pujāte, rakstniece 

Margita Gūtmane, kinorežisors Raitis Vulfs u.c.; 

http://www.rcb.lv/
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 24. martā RCB Pieaugušo literatūras nodaļā notika Arvīda Auna-Urālieša grāmatas „Vēl atmiņā 

bērnības saule” prezentācija; 

 16. jūnijā RCB tika atvērta dzejnieka Māra Čaklā mājaslapa www.mariscaklais.lv. Mājaslapas 

atvēršanā piedalījās Māra Čaklā dēls, mājaslapas veidotājs Ingemārs Čaklais, dzejnieka draugi - 

rakstnieki Valdis Rūmnieks un Jānis Kalve, dramaturgs Jānis Jurkāns, armēņu mākslinieks Varužs 

Karapetjans, Rīgas Latviešu biedrības domniece Māra Kokina, un Latvijas armēņu biedrības 

priekšsēdētājs Aleksandrs Geronjans. Pasākumu kuplināja vokālā grupa „Cosmos”, kas pirmo reizi 

„dzīvajā” izpildīja Jura Lisenko un Toma Juhņēviča dziesmu ar Māra Čaklā vārdiem „Ticu un viss”; 

 publicitātes jomā nozīmīgs pasākums 2006. gadā bija RCB trešās gadagrāmatas izdošana un 

tās atvēršanas svētki. Izdevums atspoguļo nozīmīgākās 2005.gada norises RCB un filiālbibliotēkās 

saistībā ar svarīgākajiem notikumiem Latvijas un pasaules bibliotekārajā vidē. Atklāšanas svētkos 

piedalījās gadagrāmatā publicēto rakstu autori, redkolēģijas locekļi, kolēģi no Latvijas bibliotēkām, 

augstāko mācību iestāžu pārstāvji, kā arī RCB un filiālbibliotēku darbinieki; 

 27. oktobrī RCB Bērnu literatūras nodaļā pasākumā „Rakstnieks stāsta par rakstnieku” viesojās 

rakstnieks un mākslinieks Vladimirs Novikovs. Pasākumā Vladimirs Novikovs stāstīja par rakstnieku 

Jāni Baltvilku, notika arī Jāņa Baltvilka grāmatas „Cilvēks zirgā” krievu tulkojuma „Человек на 

коне” atvēršanas svētki. 

   

   

Grāmatu un citu informācijas resursu atvēršanas svētki RCB 

Bibliotēkas savos pasākumos aicina piedalīties interesantus un sabiedrībā pazīstamus cilvēkus – 

rakstniekus, māksliniekus, aktierus, zinātniekus u.c. RCB un filiālbibliotēku organizētajos 

pasākumos piedalījušies: dzejnieks un tulkotājs Kārlis Vērdiņš, fotomākslinieks Mihails Čeburaškins, 

tulkotāji Leonards Varžinskis, Dace Meiere un Edgars Katajs, māksliniece Raimonda Strode, aktrise 

Lidija Pupure, publicists, fotogrāfs un polārpētnieks Ivars Sīlis, dzejniece un rakstniece Lija Brīdaka, 

aktieris Rūdolfs Plēpis, mūziķis Niks Matvejevs, dzejniece Ludmila Azarova, rakstnieki Reinis 

Ādmīdiņš, Francis Usāns, Arnolds Auziņš, Valdis Rūja, Marina Kosteņecka, Juris Zvirgzdiņš, Knuts 

Skujenieks, Vladimirs Novikovs, Māris Rungulis, Anna Žīgure, režisore Maija Behmane, mākslas 

http://www.mariscaklais.lv/
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zinātniece Sarmīte Sīle, mākslinieki Jurģis Skulme, Jānis Anmanis un Romāns Rudzītis, kultūrvēstures 

pētnieki Edgars Sīlis un Tenu Karmu un daudzi citi sabiedrībā pazīstami cilvēki. 

   

    

Marina Kosteņecka, Ingemārs Čaklais un vokālā grupa „Cosmos”, Ludmila Azarova, Arnolds Auziņš, 

Jānis Anmanis un Valdis Rūmnieks RCB pasākumos 

2006. gadā vairākas filiālbibliotēkas svinēja savas darbības jubileju: Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka 

– 95 gadu jubileju, Nordeķu filiālbibliotēka – 80 gadu jubileju, filiālbibliotēka „Avots”, Hanzas un 

Jaunciema filiālbibliotēka – 60 gadu jubileju, Bišumuižas filiālbibliotēka – 45 gadu jubileju. 

RCB filiālbibliotēkas piedalījās Rīgas kultūras pasākumos: 

 Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka piedalījās tradicionālajos Bērnu svētkos Ziemeļblāzmas parkā. 

Svētki bija veltīti bērnu tiesību aizsardzībai. Ar bibliotēkas sagatavoto informāciju par šo tēmu 

iepazinās vairāk nekā 300 svētku dalībnieki; 

 Grīziņkalna filiālbibliotēka ar novadpētniecības materiālu izstādi „Grīziņkalna skices” piedalījās 

Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkotajos Mūrnieku ielas svētkos „210 metru vēstures 

Mūrnieku ielā. Laikmetu ainiņas 1881 – 2006” (23. septembrī) un pasākumā „Grīziņkalna 

Vasarsvētki”; 

 Imantas filiālbibliotēka 2006. gadā piedalījās Kurzemes priekšpilsētas organizētajos Rīgas svētkos 

„Rīgas dienas Nordeķu parkā” un „Zinību dienā Dzegužkalnā”. 

RCB aktīvi piedalījās arī valsts mēroga akcijās un projektos: 

 12. aprīlī RCB Bērnu literatūras nodaļas telpās notika erudīcijas konkursa “Meklē un atrodi datu 

bāzē www.letonika.lv!” Rīgas reģionālais fināls. Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” 

(KIS) un sabiedrības „Tilde” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku rīkotais konkurss “Meklē un 

atrodi datu bāzē www.letonika.lv!” risinājās no 2005. gada 17. oktobra līdz 2006. gada martam. Rīgas 

http://www.letonika.lv/
http://www.letonika.lv/
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reģionālā fināla uzvarētāja - RCB Torņakalna filiālbibliotēkas lasītāja Inta Šņepste - 21. aprīlī kļuva 

arī par konkursa fināla uzvarētāju. 

     

Konkursa “Meklē un atrodi datu bāzē www.letonika.lv!” Rīgas reģionālais fināls 

 Otro gadu sešas RCB filiālbibliotēkas piedalījās Latvijas Kultūrkapitāla fonda finansētās 

mērķprogrammas "Lasīšanas veicināšana un bibliotēkas pakalpojumu bērniem attīstīšana" projektā 

"Bērnu žūrija" (skat. pārskata sadaļu „Iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana”). 

 No 13. līdz 19. novembrim RCB filiālbibliotēkās notika „Ziemeļu bibliotēku nedēļas” pasākumi. 

Jau 10. gadu „Ziemeļu bibliotēku nedēļas” Rītausmas un Krēslas stundu pasākumi notiek daudzviet 

Ziemeļvalstīs un kopš 1998. gada arī Baltijas valstīs, kad ļaudis nāk kopā un lasa viena un tā paša 

rakstnieka vienu un to pašu tekstu. „Ziemeļu bibliotēku nedēļu” Latvijā organizē Ziemeļu ministru 

padomes birojs sadarbībā ar biedrību „Norden” un Latvijas Nacionālo bibliotēku. 

Veiksmīgi RCB tēla un sabiedrisko attiecību veidošanā 2006. gadā strādāja RCB Publicitātes nodaļa, 

sagatavojot informāciju par nozīmīgākajiem notikumiem RCB, kas regulāri tika atspoguļota RCB 

mājaslapā, Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv, Kultūras ministrijas mājaslapas bibliotēkām 

veltītajā sadaļā, Rīgas domes Kultūras departamenta mājaslapas ikmēneša aktuālo notikumu sadaļā. 

Regulāri tika sagatavota informācija par galvenajām ikmēneša informatīvajām un mākslas izstādēm 

RCB un filiālbibliotēkās ievietošanai „Latvijas Avīzes” iknedēļas rubrikā „Nedēļa kabatā” un 

„Dienas” pielikumā „Izklaide”. Publicitātes nodaļa aktīvi strādāja dažādu RCB sabiedriskās 

attiecības veicinošu faktoru jomā (sadarbības partneru apsveikšana valsts svētkos un Ziemassvētkos, 

ielūgumi uz nozīmīgiem RCB organizētiem pasākumiem u.c.). 

RCB un tās filiālbibliotēkām 2006. gadā tikusi veltīta visai liela plašsaziņas līdzekļu uzmanība. Par 

RCB rakstīts laikrakstos, tās vārds daudzkārt izskanējis radio, norises RCB visa Latvija varēja vērot 

televīzijā. Protams, 2006. gads bija simtgades gads, un arī tāpēc par RCB ticis runāts visai daudz. Taču 

bibliotēkas labā liecina RCB pakalpojumu kvalitāte. 

2006. gadā RCB Bibliotēku dienests turpināja sagatavot informatīvo biļetenu „Jaunās Vēstis”, kas 

pieejams gan visiem filiālbibliotēku darbiniekiem, gan apmeklētājiem, kā arī ar to var iepazīties RCB 

mājaslapā (www.rcb.lv). „Jaunajās Vēstīs” publicēts liels skaits RCB un filiālbibliotēkās organizēto 

pasākumu, pieredzes braucienu, konferenču un citu organizēto un apmeklēto pasākumu aprakstu.  

http://www.letonika.lv/
http://www.riga.lv/
http://www.rcb.lv/
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Sabiedrības informēšanai filiālbibliotēkas izmanto visdažādākās publicitātes formas, piemēram, 

bibliotēkās ir izvietoti informācijas stendi, kur vienmēr izlasāma informācija par bibliotēkas 

aktualitātēm un rīkotajiem pasākumiem, informācija par pasākumiem un bibliotēkas darbību tiek 

izplatīta mikrorajona mācību iestādēs, iespēju robežās iedzīvotāju dzīvesvietās tiek izplatītas 

informācijas lapiņas, bibliotēkas veido bukletus, kuros iekļauto informāciju regulāri atjauno, 

gatavojoties pasākumiem, tiek izgatavoti ielūgumi un nelielas informatīvas lapiņas u.c. 

   

Informācija bibliotēku apmeklētājiem 

2006. gadā atkārtoti tika sagatavots poligrāfiski iespiests informatīvs RCB buklets latviešu, angļu un 

krievu valodā, tika iespiests RCB 100 gadu jubilejas plakāts un grāmatzīmes. Atkārtoti tika iespiests 

arī buklets „Palasīsim!”, kas ieguvis popularitāti RCB lasītāju vidū. Tika izgatavoti suvenīri – 

maisiņi, pildspalvas – ar RCB logo, kā arī izgatavots RCB Ziemassvētku apsveikums. 

Publicitātes darbā svarīgs ir gan veidoto pasākumu un materiālu saturs, gan arī to noformējums. 

Ņemot vērā aizvien pieaugošās tehnoloģiskās iespējas (datortehnika, skeneri, printeri), daudzas 

filiālbibliotēkas noformēšanas darbu veica pašas, taču tās varēja izmantot arī RCB Bibliotēku dienesta 

noformēšanas mākslinieku pakalpojumus. Publicitātes materiāli tiek izstrādāti, ievērojot vienotu stilu 

un izmantojot RCB simboliku. 

Pārskata periodā tika uzsākts darbs pie RCB filiālbibliotēku izkārtņu nomaiņas. 

Visa gada garumā RCB filiālbibliotēku apmeklētājiem bija pieejami Rīgas domes Kultūras 

departamenta Informācijas un reklāmas nodaļas sagatavotie materiāli par kultūras dzīves aktivitātēm 

un notikumiem Rīgā, kā arī citu Rīgas kultūras un izglītības iestāžu sagatavotie informatīvie un 

reklāmas materiāli. 
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Finansiālā darbība 

2006.gadā RCB pamatbudžets bija Ls 2 000 949 (pašvaldības dotācija bija plānota 1 964 799 latu 

apmērā, ieņēmumi par maksas pakalpojumiem - Ls 35 250; no valsts budžeta informācijas nesēju 

iegādei tika piešķirti Ls 900).  

Salīdzinot ar 2005 gadu, pašvaldības dotācijas pieaugums bija 9.5%. Ieņēmumi no maksas 

pakalpojumiem 2006.gadā bija Ls 35 277.  

No kopējiem izdevumiem bibliotēku darbības nodrošināšanai 98.7% izlietoti kārtējiem izdevumiem un 

tikai 1.3% kapitāliem izdevumiem.  

Kārtējo izdevumu lielākais īpatsvars ir personāla atalgojums, un kopā ar valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām veido 60 %.  

40% veido pārējie uzturēšanas izdevumi (galvenokārt grāmatu un periodisko izdevumu iegāde, telpu 

īre, apkure, apgaismošana). No kopējiem izdevumiem grāmatu un periodisko izdevumu iegādei 

izlietoti Ls 284 263, kas ir 14.4% no pamatbudžeta.  

Saskaņā ar normatīviem grāmatu iegādei jāparedz 30 santīmu uz 1 iedzīvotāju; tas ir vienīgais 

normatīvs, kurš tiek ievērots, jo pārskata periodā vienam Rīgas iedzīvotājam jaunieguvumu iegādei 

vidēji tika tērēti 39 santīmi. 
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Projektizstrāde 

Projektu vadības nodaļas mērķis ir visu RCB struktūrvienību un filiālbibliotēku projektu izstrādes 

koordinācija. Projekti tiek izstrādāti, lai gūtu papildus līdzekļus, risinot tās problēmas, kuras ir 

aktuālas, bet RCB budžetā šīm aktivitātēm un pasākumiem līdzekļi nav paredzēti. 

Pārskata periodā izstrādāti 8 projekti. Seši no tiem tika atbalstīti, četru realizāciju pabeidzot jau 

2006.gadā. Katra projekta īstenošanai tika organizētas izstrādes grupas. Grupu sēdes tika protokolētas 

(2006.gadā pavisam notikušas 11 sēdes). 

Projektu vadības nodaļas darbinieki vadījuši RCB struktūrvienību projektu izstrādi; snieguši 

nepieciešamās individuālās un kolektīvās konsultācijas projektu izstrādātājiem; sagatavojuši atskaites 

projektu finansētājiem; turpināja veidot projektu un projektu atskaišu arhīvu; informējuši RCB 

darbiniekus par atbalstītiem projektiem. 

2006.gadā tika realizēts starptautisks projekts. Eiropas Kopienas Leonardo da Vinci programmas 

ietvaros atbalstītā RCB mobilitātes projekta „Bibliotēku pakalpojumi dažādām lasītāju grupām” 

(Nr.LV/06/412) (Projekta Nr. ID datu bāzē 1982) rezultātā pieredzes apmaiņas braucienā uz Vīnes 

publiskajām bibliotēkām devās 4 RCB darbinieki, kuri iepazinās ar Vīnes publisko bibliotēku darbu. 

23.11.2006. RCB bibliotēku vadītāji tika iepazīstināti ar inovācijām dažādu lasītāju grupu apkalpošanā 

Vīnes publiskajās bibliotēkās. 

2006.gadā realizētie projekti RCB: 

 
Projekta nosaukums Summa / piešķīrumi Fonds 

Bibliotēku pakalpojumi dažādām lasītāju 

grupām 

4 RCB darbinieku pieredzes apmaiņa 

Vīnes publiskajās bibliotēkās 

 

4200 EUR 

Eiropas Kopienas Leonardo 

da Vinci programma 

Čiekurkalna filiālbibliotēka – vietējais 

atpūtas un informācijas centrs visai 

ģimenei 

Piešķirts 

printeris, digitālā kamera 

12 galda spēles 

Kopējā summa: 363.1 Ls 

Rīgas Domes Ziemeļu 

rajona izpilddirekcija 

RCB mājaslapa – draudzīga bērniem un 

pusaudžiem 

Finansējums piešķirts materiālu 

noformēšanai un ievadīšanai 

 

400 Ls 

Valsts Kultūrkapitāla fonds 

Augstvērtīgi izdevumi Rīgas publiskajās 

bibliotēkāsJaunu grāmatu un citu 

izdevumu iegāde RCB filiālbibliotēkām 

1 pilnais komplekts, 

2 vidējie un 

3 mazie komplekti 

 

Valsts Kultūrkapitāla fonda 

mērķprogramma 
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RCB projekti, kuru realizācija turpināsies 2007.gadā 

Projekta nosaukums Summa Fonds Beigu termiņš 

Tālākizglītības pilnveidošana 

Rīgas Centrālās bibliotēkas darbinieku 

tālākizglītības kursu organizēšanai 

 

270 Ls 

 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

 

jūnijs 

Pieteikums Ziemeļu Ministru padomes 

ierēdņu apmaiņas programmai 

Piešķirta 

stipendija 

D.Veilandei 

1300 Ls 

 

Ziemeļu Ministru 

padome 

 

septembris 

 

RCB neatbalstītie projekti 2006. gadā 

 

Projekta nosaukums Prasītā summa Fonds 

Iepazīsim Rīgu 

Digitālās datubāzes veidošana 

 

5938.00 Ls 

Rīgas domes Latgales 

priekšpilsētas izpilddirekcija 

RCB mājaslapa – draudzīga bērniem un 

pusaudžiem 

RCB mājaslapas papildināšana ar sadaļu 

bērniem un pusaudžiem 

 

1620.88 Ls 

Rīgas Domes Kultūras 

departamenta projektu 

finansēšanas konkurss 
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Sadarbības tīkls, partneri  

LR Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļa 

Bibliotēkas: Latvijas Nacionālā bibliotēka un LNB Bērnu literatūras centrs: dalība „Bērnu žūrijā”, 

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Universitātes bibliotēka, publiskās bibliotēkas (informācijas 

avotu apmaiņa, pieredzes braucieni) 

Bibliotēku informācijas sistēmas: „TietoEnator Alise” 

Sabiedriskie fondi: Valsts Kultūrkapitāla fonds 

Profesionālās izglītības iestādes: LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju 

nodaļa, Latvijas Kultūras koledža 

Izdevniecības un grāmattirgotāji: Grāmatu bāze SIA „L.Grāmata”, Jumava, Nordik, Atēna, 

Kontinents, Izdevniecība „Elpa”, SIA „Karšu izdevniecība Jāņa Sēta”, ,,J.L.V.”, SIA „Globuss”, 

Janus, Petits 

Rīgas rajonu/priekšpilsētu izpilddirekcijas 

Kultūras centri  

Mākslas studijas 

Informācijas centri: Ziemeļvalstu Ministru Padomes Informācijas birojs (dalība Ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļā), Gētes institūts Rīgā, Eiropas Savienības Informācijas aģentūra, Rīgas Domes 

Lietišķās informācijas dienests, Saeimas Informācijas birojs, ASV Informācijas resursu centrs 

Izglītības iestādes: mikrorajonu skolas, mikrorajonu pirmskolas izglītības iestādes, speciālās skolas, 

mūzikas un mākslas skolas, interešu izglītības centri, dienas centri 

Vēstniecības: Šveices vēstniecība, Ukrainas vēstniecība, Itālijas vēstniecība, Zviedrijas vēstniecība 

Sabiedriskās organizācijas: „Andrew Nurnberg Associates Baltic”, Grāmatizdevēju asociācija, 

Latvijas Bibliotekāru biedrība, sabiedriska organizācija „Grāmatas bērniem”, invalīdu un viņu draugu 

apvienība „Apeirons”, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, N.Rēriha biedrība, Latvijas Dramaturgu Ģilde, 

Rīgas Samariešu apvienība, pensionāru apvienības, Mežaparka Attīstības biedrība, Bezalkohola 

biedrība „Ziemeļblāzma” 

Muzeji: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs, 

O.Vācieša muzejs, J.Akurātera muzejs, Kultūras muzejs „Dauderi”, Latvijas Dabas muzejs, Rīgas 

Motormuzejs, P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs 

Rīgas Cirks 

Rīgas Zooloģiskais dārzs 

Arhīvi: Latvijas Valsts arhīvs, Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu 

arhīvs 

Draudzes 

Sociālās palīdzības dienesti 

Uzņēmumi un privātpersonas 
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Sadarbība ar pašvaldību 

2006.gada laikā RCB darba jautājumi tika regulāri pārrunāti Rīgas domes Kultūras departamentā 

(RDKD), kā arī skatīti Rīgas domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejā.  

2006.gadā RCB budžets tika palielināts par 9,5%, kas ir par 2,4% lielāks nekā 2005.gadā. Tas deva 

iespēju nedaudz palielināt darbinieku atalgojumu, iegādāties darbinieku veselības apdrošināšanas 

polises un ievērojami bagātināt RCB un tās filiālbibliotēku krājumus.  

Sadarbībā ar RDKD Rīgas domē tika iesniegta RCB un tās filiālbibliotēku tīkla optimizācijas 

koncepcija.  

Sadarbībā ar RDKD tika turpināti plaši renovācijas darbi Graudu ielas kompleksā, kur atrodas tādas 

nozīmīgas RCB struktūrvienības kā Bibliotēku dienests, Komplektēšanas un apstrādes nodaļa, 

Automatizācijas nodaļa, Repozitārijs, Publicitātes nodaļa, kā arī datorklases un tālākizglītības mācību 

telpas.  

2006. gadā Rīgas Domes Īpašuma departaments uzsāka RCB filiālbibliotēkas „Vidzeme” 

rekonstrukcijas darbus. Tas ir līdz šim nozīmīgākais un vērienīgākais publiskās bibliotēkas 

rekonstrukcijas projekts Rīgā. 

Sadarbībā ar RDKD ir risināti arī citu filiālbibliotēku telpu jautājumi. Īpaši jāatzīmē Rīgas Domes 

aktivitāte filiālbibliotēkas „Kurzeme” telpu risināšanā, jo pēc diskutablās situācijas ar iepriekšējo telpu 

privatizācijas procesu, pastāvēja liels risks zaudēt šo filiālbibliotēku. 

2006.gadā tika turpināta RCB filiālbibliotēku apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana.  

Rīgas Dome, slēdzot sadarbības līgumus ar partnerpilsētām, paredz tajās arī sadarbību bibliotēku 

jomā, kas tiek precizēta atbilstošos apakšlīgumos. 2006. gadā ar RDKD atbalstu tika noslēgts 

sadarbības līgums ar Kirovogradas apgabala bibliotēku (Ukraina). 

Īpaši nozīmīga ir RCB sadarbība ar Rīgas domes Informācijas Tehnoloģiju centru, kas RCB piegādāja 

datortehniku un turpināja nodrošināt Rīgas Domes patstāvīgo interneta pieslēgumu RCB 

filiālbibliotēkām; kas savukārt deva iespēju piedāvāt lasītājiem bezmaksas interneta pakalpojumus. 

2006.gadā RCB direktora vietniece Andra Vīta bija Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju un 

telekomunikāciju uzraudzības un koordinācijas padomes locekle.  

RCB budžetā paredzētie līdzekļi tiek ieskaitīti regulāri un pilnā apjomā. RCB un tās filiālbibliotēkās ir 

pieejama Rīgas Domes pašvaldības bezmaksas informācija (bukleti, biļeteni u.c.).  

2006.gadā RDKD direktora vietnieks Ģirts Auškāps kopā ar RCB direktori Dzidru Šmitu apmeklēja 

RCB sadarbības partneri – Helsinku pilsētas bibliotēku.  

RDKD ir rūpējusies par RCB darbinieku apbalvošanu. 2006.gada nogalē RDKD balva „Baltais 

zvirbulis” tika piešķirta RCB Bibliotēku dienesta vadītājai Daigai Bērziņai un SBA nodaļas vadītājai 

Rasmai Bāliņai. 

2006.gada beigās tika uzsākts intensīvs dialogs ar Rīgas Domes atbildīgām struktūrām par bibliotēkas 

darbinieku algu paaugstināšanu. Tika sperti pirmie cerīgie soļi situācijas būtiskai uzlabošanai (atbalsts 

RDKD un Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejā).  
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Starptautiskie sakari, pieredzes braucieni 

Ārvalstu kolēģu vizītes RCB 2006.gadā 

Lai vadītu semināru „Biblioterapija”, no 2006. gada 12.marta līdz 14.martam RCB apmeklēja Viļņas 

Centrālās bibliotēkas (Lietuva) direktora vietniece Simona Žiliene un Viļņas Centrālās bibliotēkas 

Naujoji filiālbibliotēkas vadītāja Rita Venskuniene. 

Lai piedalītos zinātniskajā konferencē un „Rīgas Centrālās bibliotēkas simtgades grāmatas” 

prezentācijā, no 2006. gada 18.aprīļa līdz 23.aprīlim RCB apmeklēja Overijselsas pašvaldības 

pārstāvis Jans Drosts, Overijselsas Bibliotēku dienesta direktors Henks Middelvelds, direktora 

vietnieks Ads Voortmans (Nīderlande), Viļņas Centrālās bibliotēkas direktore Rima Gražiene, 

direktora vietniece Simona Žiliene, speciālists Stanislavs Kazakevičš, Viļņas Universitātes profesore 

Audrone Glosiene (Lietuva), Helsinku Pilsētas bibliotēkas direktora vietniece Marja Liisa Vilkko 

Hamalaine (Somija) un Tallinas pilsētas bibliotēkas galvenā bibliotekāre Triina Seppa (Igaunija). 

Lai novadītu semināru „Komplektēšanas aspekti Čehijas Nacionālajā bibliotēkā” un piedalītos mācību 

braucienā, no 2006. gada 29.maija līdz 4.jūnijam RCB apmeklēja Čehijas Nacionālās bibliotēkas 

Komplektēšanas nodaļas vadītāja Svetlana Knollova. 

RCB darbinieku ārvalstu komandējumi 2006.gadā 

No 2006. gada 11.septembra līdz 14.septembrim ar Rīgas Centrālās bibliotēkas pieredzi iepazinās 

Prāgas Pilsētas bibliotēkas darbinieces Jana Husnikova un Jana Hradilikova. 

Lai nolasītu lekcijas RCB darbiniekiem un piedalītos mācību braucienā, no 2006. gada 25.septembra 

līdz 28.septembrim RCB apmeklēja Norčēpingas pilsētas (Zviedrija) bibliotēkas bibliotekāres 

Marianne Lindberga un Ingela Karlssone. 

No 2006. gada 23.februāra līdz 25.februārim sadarbības līguma ietvaros Viļņas Centrālo bibliotēku, kā 

arī Baltijas grāmatu svētkus (gadatirgu) Lietuvā apmeklēja RCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļas 

galvenā bibliotekāre Lora Viļķina. 

No 2006. gada 30.marta līdz 1.aprīlim sadarbības līguma ietvaros uz Helsinku Pilsētas bibliotēku 

(Somija) tika komandēta Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore Dzidra Šmita. 

   

Lai piedalītos projektā „Bibliotēka Plus” Lietuvas Bibliotēku nedēļas laikā Viļņas Centrālās 

bibliotēkas Anta Kalna filiālbibliotēkā sadarbības līguma ietvaros, no 2006. gada 23.aprīļa līdz 

25.aprīlim uz Lietuvu tika komandēta RCB Publicitātes nodaļas vadītāja Daina Ģeibaka. 
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Sadarbības līguma ietvaros no 2006. gada 3.maija līdz 8.maijam piedalīties mācību braucienā uz 

Čehijas Nacionālo bibliotēku un apmeklēt Prāgas grāmatu gadatirgu „World 2006” tika komandēta 

RCB Bibliotēku dienesta vadītāja Daiga Bērziņa. 

No 2006. gada 6.maija līdz 10.maijam mācību braucienā uz Stokholmas Pilsētas bibliotēku un Jevles 

Centrālo bibliotēku tika komandēta RCB direktora vietniece Doloresa Veilande. 

No 2006. gada 10.jūnija līdz 17.jūnijam starptautiskajā konferencē „Krima – 2006” – „Bibliotēkas un 

informācijas resursi mūsdienu zinātnes, kultūras, izglītības un biznesa pasaulē” Sudakā (Ukraina) 

piedalījās RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre Ineta Kaļķe. 

No 2006. gada 6.augusta līdz 13.augustam pieredzes apmaiņas braucienā uz Vīni (Austrija) Leonardo 

da Vinci programmas atbalstītā projekta „Bibliotēku pakalpojumi dažādām lasītāju grupām” ietvaros 

tika komandēta RCB direktore Dzidra Šmita. 

No 2006. gada 18.augusta līdz 27.augustam ikgadējā Starptautiskajā bibliotēku asociāciju un 

institūciju (IFLA) konferencē, kas notika Seulā (Dienvidkoreja) piedalījās RCB direktora vietniece 

Doloresa Veilande. 

No 2006. gada 18.septembra līdz 22.septembrim mācību braucienā uz Dublinu (Īrija) nolūkā iepazīties 

ar Dublinas Nacionālās bibliotēkas un publisko bibliotēku darbu, kā arī Eiropas Savienības 

informācijas punktu organizāciju un darbību Eiropas Savienības informācijas aģentūras organizētās 

darba vizītes ietvaros tika komandēta RCB galvenā bibliotekāre Gunta Ozola. 

No 2006. gada 23.septembra līdz 3.oktobrim gadskārtējā IFLA Metropoļu bibliotēku sekcijas 

konferencē, kas notika Parīzē (Francija) piedalījās RCB direktore Dzidra Šmita. 

No 2006. gada 28.septembra līdz 1.oktobrim starptautiskajā konferencē „Networking for the Future: 

Children, Literature and Media Skills” Helsinkos (Somija) piedalījās RCB direktora vietniece 

automatizācijas darbā Andra Vīta. 

Sadarbības līguma ietvaros no 2006. gada 9.oktobra līdz 14.oktobrim mācību braucienā uz Prāgas 

Pilsētas bibliotēku tika komandēta RCB Projektu nodaļas galvenā bibliotekāre Ilrita Jundase un 

Publicitātes nodaļas vadītāja Daina Ģeibaka. 

No 2006. gada 15.oktobra līdz 22.oktobrim pieredzes apmaiņas braucienā uz Vīni (Austrija) Leonardo 

da Vinci programmas atbalstītā projekta „Bibliotēku pakalpojumi dažādām lasītāju grupām” ietvaros 

tika komandēta RCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Natālija Hološa, Mākslas literatūras 

filiālbibliotēkas vadītāja Dace Sika, Svešvalodu filiālbibliotēkas vadītāja Polina Ārīte. 

Lai noslēgtu sadarbības līgumu ar Kirovogradas apgabala zinātnisko bibliotēku, vadītu semināru 

„Personāla attīstība Rīgas Centrālajā bibliotēkā”, no 2006. gada 24.oktobra līdz 29.oktobrim uz 

Ukrainu tika komandēta RCB direktora vietniece Doloresa Veilande. 
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Lai noslēgtu sadarbības līgumu ar Kirovogradas apgabala zinātnisko bibliotēku, vadītu semināru 

„RCB - mūžizglītības un tālākizglītības centrs”, no 2006. gada 24.oktobra līdz 29.oktobrim uz Ukrainu 

tika komandēta RCB direktore Dzidra Šmita. 

Lai atklātu izstādi „Rīgas gadsimtu silueti” un piedalītos darba grupās par cilvēku ar īpašām 

vajadzībām bibliotekāro apkalpošanu un integrāciju, no 2006.gada 14.novembra līdz 19.novembrim uz 

Norčēpingas pilsētas bibliotēku (Zviedrija) tika komandēta RCB direktora vietniece Doloresa 

Veilande. 

Lai iekārtotu izstādi „Rīgas gadsimtu silueti” un piedalītos tās atklāšanā Norčēpingas pilsētas 

bibliotēkā, no 2006. gada 14.novembra līdz 19.novembrim uz Zviedriju tika komandēta RCB galvenā 

bibliotekāre Gunta Ozola un Vecrīgas filiālbibliotēkas vadītāja Mārīte Maršane. 

 

 

 

 

 

Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore      Dzidra Šmita 

22.02.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārskata sagatavošanā piedalījās: Rasma Bāliņa, Daiga Bērziņa, Aiga Cakule, Zinta Geršmane, Daina 

Ģeibaka, Māra Grigorevska, Ilrita Jundase, Ineta Kaļķe, Dmitrijs Lancovs, Inta Logina, Alla 

Peskiševa, Jānis Plaudis, Inta Sallinene, Ingūna Stranga, Dzidra Šmita, Zane Šmita, Klāra Švedra, 

Doloresa Veilande, Lora Viļķina, Andra Vīta, Ausma Vītola  
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Pielikums Nr. 1 

RCB un filiālbibliotēku izmantošanas rādītāji 2006. gadā 
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RCB 13942 3258 176944 42112 401514 76451 

Annas 1132 245 17816 4054 50643 14157 

Avots 1843 560 23096 6328 54179 9104 

Berģu 530 178 8547 1489 25156 3859 

Bišumuižas 1134 407 14717 4559 50752 12228 

Bolderājas  1984 962 25240 11134 83179 37295 

Čiekurkalna 1318 577 18003 7253 40715 10654 

Daugavas 3688 1338 51407 15578 154353 26051 

Grīziņkalna 2029 427 30158 5663 126861 7008 

Hanzas 1321 485 25823 8862 74679 20924 

Iļģuciema 2494 854 37183 10056 74609 22271 

Imantas 4072 2580 68925 35152 183430 64426 

Jaunciema 526 234 8789 3491 17044 5711 

Juglas 2443 676 37686 12327 82276 18281 

Kurzeme 1013 230 10774 2453 42153 6737 

Ķengaraga 2152 1186 38141 18347 133881 62204 

Laima 1356 179 22130 1744 46526 3289 

Mākslas 2177 127 23780 438 129901 10448 

Mangaļu 860 288 13137 4733 35188 11807 

Mežaparka 488 171 9341 3572 16122 4272 

Mežciema 1051 522 15814 7174 39951 12626 

Nordeķu 1566 357 26983 5718 90983 14038 

Pārdaugavas 2010 516 30844 8084 64651 10997 

Pļavnieku 2248 986 40857 19028 80943 20639 

Pūce 1175 540 20927 9155 32346 9196 

Rēzna 1808 486 35923 5443 119957 17372 

Sarkankalna 1947 226 23248 1181 70047 2927 

Strazds 1685 601 25182 15760 72790 25151 

Svešvalodu 1801 164 14874 740 30637 872 

Šampētera 1332 404 18985 5697 47041 10641 

Tilts 1135 196 11985 1157 35694 3192 

Torņakalna 1975 551 34704 12478 95622 20733 

Vecrīgas 287 37 8229 514 14509 394 

Vidzeme 189 13 1054 72 2343 162 

Zasulauka 1871 699 34069 7476 90555 14514 

Zemgale 1422 593 39513 18739 91449 21217 

Zemitānu 1714 501 19841 2282 44147 2833 

Ziemeļblāzmas 1807 739 42321 14197 214137 66518 

Zolitūdes 1169 265 18164 3014 52231 10752 

Kopā 74694 23358 1125154 337254 3113194 691951 

Burtnieks 1305 808 16858 9087 40918 19859 

Grīvas 787 694 15094 11911 31554 25840 

Mārtiņa 637 565 9504 8083 36980 33719 

Sarkandaugavas 1314 1172 27358 18939 53657 47887 

Vinnijs 1301 1128 17109 16015 43594 37376 

Zvirbulis 1183 894 14786 10853 36400 28056 

Kopā bērnu bibl. 6527 5261 100709 74888 243103 192737 

Pavisam kopā 81221 28619 1225863 412142 3356297 884688 
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Pielikums Nr.2 

 

RCB un tās filiālbibliotēku kopējais krājums uz 2007.gada 1.janvāri 
 

Sigla Bibliotēka 
Krājums Saņemts Rekomplektēts Krājums 

(+) vai (-) 
2006.01.01. 2006. 2006. 2007.01.01. 

1. Centrālā bibliotēka 80 843 11 432 6 056 86 219 5376 

2. Šampētera 35 979 2 202 475 37 706 1727 

3. Annas 31 923 1 857 1 510 32 270 347 

4. Laima 16 988 1 171 3 011 15 148 -1840 

5. Grīziņkalna 22 138 1 900 4 090 19 948 -2190 

6. Sarkankalna 18 678 1 823 1 050 19 451 773 

7. Nordeķu 31 942 1 926 3 537 30 331 -1611 

8. Bolderājas  29 068 2 709 7 121 24 656 -4412 

9. Vidzeme 45 499 1 672 8 697 38 474 -7025 

10. Kurzeme 20 331 1 128 3 895 17 564 -2767 

11. Metod.nod. 1 331 222 0 1 553 222 

12. Torņakalna 23 162 3 154 1 028 25 288 2126 

13. Rēzna 23 737 2 368 3 323 22 782 -955 

14. Čiekurkalna 14 636 1 924 1 375 15 185 549 

15. Avots 23 268 1 830 1 642 23 456 188 

16. Ziemeļblāzmas 30 688 2 825 2 416 31 097 409 

17. Pārdaugavas 29 290 2 113 1 943 29 460 170 

18. Hanzas 37 130 2 490 7 277 32 343 -4787 

19. Grīvas 12 039 937 1 296 11 680 157 

20. Sarkandaugavas 20 964 2 413 3 356 20 021 -943 

21. Jaunciema 13 824 1 027 1 237 13 614 -210 

22. Pūce 19 812 1 160 642 20 330 518 

23. Svešvalodu 34 281 2 029 7 478 28 832 -5449 

24. Bišumuižas 13 508 1 735 1 871 13 372 -136 

25. Zemgale 18 253 2 117 624 19 746 1493 

26. Zemitānu 14 825 1 503 1 349 14 979 154 

27. Juglas 45 009 3 195 1 114 47 090 2081 

28. Burtnieks 14 097 1 727 1 212 14 612 515 

29. Zolitūdes 12 593 1 453 951 13 095 502 

30. Daugavas 40 175 4 088 3 774 40 489 314 

31. Zvirbulis 12 770 1 439 658 13 551 -2522 

32. Mežaparka 7 070 1 145 1 383 6 832 -238 

33. Pļavnieku 27 906 2 995 1 937 28 964 1058 

35. Strazds 16 386 1 596 487 17 495 1109 

36. Mārtiņa 8 606 1 287 249 9 644 1038 

37. Vinnijs 10 224 1 153 538 10 839 615 

38. Mangaļu 16 659 1 341 4 864 13 136 -3523 

40. Ziemeļvalstu 5 295 150 5 445 0 -5295 

41. Ķengaraga 43 552 2 612 4 437 41 727 -1825 

42. Mežciema 11 101 1 379 622 11 858 757 



 

Rīgas Centrālās bibliotēkas 2006. gada darba pārskats 

52 

Sigla Bibliotēka 
Krājums Saņemts Rekomplektēts Krājums 

(+) vai (-) 
2006.01.01. 2006. 2006. 2007.01.01. 

44. Mākslas 25 791 1 110 2 634 24 267 -1524 

45. Zasulauka 20 492 1 989 1 706 20 775 283 

46. Iļģuciema 28 128 3 089 722 30 495 2367 

48. Imantas 39 290 4 989 6 114 38 165 -1125 

49. Vecrīgas 2 371 515 163 2 723 352 

50. Tilts 15 437 1 473 8 426 8 484 -6953 

51. Berģu 11 001 1 346 1 101 11 246 245 

F1 

Repozit.Aktīvais 

fonds 9 169 3 583 7 765 4 987 -4182 

  Kopā 1 087 259 101 321 132 601 1 055 979 -31280 
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Pielikums Nr. 3 

 

Rīgas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku darbinieku  

tālākizglītības pasākumu plāns 2006. gadam 
 

DATUMS NODARBĪBAS TĒMA 
NODARBĪBAS 

LAIKS 
KLAUSĪTĀJI ATBILDĪGAIS 

03.01.06. 

 

Informācijas diena 

 

10.00 
Bibliotēku 

vadītāji 

Dz. Šmita 

05.01.06. Lietuvas publisko bibliotēku 

pieredze, pielietojot 

biblioterapijas metodi  

10.00 Bibliotēku deleģēti 

pārstāvji 

D.Mihailova 

 

(vieslektors no 

Lietuvas) 

19.01.06. Jaunākā latviešu dzeja 10.00 Bibliotēku deleģēti 

pārstāvji 

D.Mihailova 

(vieslektors) 

26.01.06. Bibliotēkas popularizēšana un 

prezentāciju sagatavošana. 

 

RCB Imantas filiālbibliotēkas 

pieredze 

10.00 Bibliotēku deleģēti 

pārstāvji 

A.Cakule 

 

 

 

31.01.06. Informācijas diena 10.00 
Bibliotēku 

vadītāji 
Dz. Šmita 

02.02.06. Aktualitātes lasītāju grupu 

apkalpošanā 

10.00 Bibliotēku deleģēti 

pārstāvji 

D.Mihailova 

Lekt.: V.Gerkena 

(Latvijas 

Universitāte) 

09.02.06. Informācijas prasmju 

attīstīšana bērniem un 

jauniešiem. Bibliotekāro 

stundu programmu veidošana 

un īstenošana 

10.00 Bērnu bibliotēku 

un nodaļu 

darbinieki 

G.Komarova 

16.02.06. Bibliotēku un informācijas 

pakalpojumu vērtēšanas 

principi: Somijas pieredze 

10.00 Bibliotēku vadītāji Dz. Šmita 

23.02.06. Bibliotēku telpu iekārtojums 10.00 Bibliotēku vadītāji Z.Šmita 

28.02.06. Informācijas diena 10.00 
Bibliotēku 

vadītāji 
Dz. Šmita 

02.03.06. Rīgas Centrālās bibliotēkas 

struktūra. Finansēšana. 

Bibliotekārā dokumentācija. 

Darba plānošana 

10.00 – 14.00 Jaunie 

bibliotekāri  

ar stāžu Rīgas CB 

0-1 gads 

D.Mihailova 

09.03.06. Bibliotēku krājuma 

organizācija un komplektēšana 

Rīgas Centrālajā bibliotēkā 

10.00 – 15.00 Jaunie 

bibliotekāri  

ar stāžu Rīgas CB 

0-1 gads 

A.Vītola 

M.Grigorevska 

I.Kaļķe 
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DATUMS NODARBĪBAS TĒMA 
NODARBĪBAS 

LAIKS 
KLAUSĪTĀJI ATBILDĪGAIS 

16.03.06. Bibliotēkas pasākumu 

organizēšanas metodika. 

Publicitāte.  

Sadarbības partneri. 

10.00 – 14.00 Jaunie 

bibliotekāri  

ar stāžu Rīgas CB 

0-1 gads 

A.Cakule 

23.03.06. Uzziņu-informatīvais darbs 

bibliotēkā.  

 

Datu bāzes. 

WebPac izmantošana 

10.00 – 14.00 Jaunie 

bibliotekāri  

ar stāžu Rīgas CB 

0-1 gads 

Z. Geršmane 

 

 

 

I. Kaļķe 

28.03.06. Informācijas diena 10.00 
Bibliotēku 

vadītāji 
Dz. Šmita 

06.04.06. Kvalitātes menedžments 

publiskajā bibliotēkā 

10.00 Bibliotēku vadītāji D.Mihailova 

Lekt.: V.Gerkena 

(Latvijas 

Universitāte) 

20.04.06. RCB 100 gadei veltīta 

zinātniska konference 

 Bibliotēku deleģēti 

pārstāvji 

Dz.Šmita 

25.04.06. Informācijas diena 10.00 
Bibliotēku 

vadītāji 
Dz. Šmita 

27.04.06. Tikšanās ar izdevniecību 

pārstāvjiem 

10.00 Bibliotēku deleģēti 

pārstāvji 

A.Vītola 

 

maijs Mācību braucieni uz Latvijas 

publiskajām bibliotēkām 

  D.Mihailova 

25.05.06. Seminārs “Komplektēšanas 

darba aspekti” 

 KAN darbinieki, 

galvenie speciālisti 

D.Veilande 

Sem. vad.: Svetlana 

Knollova (Čehijas 

Nacionālā 

bibliotēka) 

26.05.06. Jaunākā latviešu māksla 10.00 Bibliotēku deleģēti 

pārstāvji 

Dz.Šmita 

(vieslektors) 

30.05.06. Informācijas diena 10.00 
Bibliotēku 

vadītāji 
Dz. Šmita 

05.09.06. 

Informācijas diena 

Galvenie secinājumi par 

lasītāju aptauju 
10.00 

Bibliotēku 

vadītāji 

Dz. Šmita 

 

Lekt.: A.Vītola 

14.09.06. Lasītāju aptaujas rezultāti 10.00 Deleģēti pārstāvji A.Vītola 

21.09.06. 

Lasītāju grupu apkalpošana 

Vīnes publiskajās bibliotēkās 

 

IFLA 72.ģenerālkonference 

Seulā (Dienvidkoreja). 

10.00 Deleģēti pārstāvji 

Dz. Šmita 

 

 

 

D.Veilande 

28.09.06. 
Cilvēku ar īpašām vajadzībām 

bibliotekārā apkalpošana 
10.00 Deleģēti pārstāvji I.Stranga 

05.10.06. 
Papildinātā RCB krājumu 

komplektēšanas koncepcija 
10.00 Bibliotēku vadītāji A.Vītola 

12.10.06. 
Datorproblēmu menedžēšana 

RCB 
10.00 

Bibliotēkas 

datoradministratori 
D.Lancovs 
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NODARBĪBAS 

LAIKS 
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19.10.06. 
SBA un SSBA darbs.  

RCB Repozitārijs 
10.00 

Atbildīgie par SBA 

darbu 

R.Bāliņa 

M.Grigorevska 

24.10.06. Informācijas diena 10.00 
Bibliotēku 

vadītāji 
Dz. Šmita 

02.11.06. 

Noformēšanas darba pamati, 

izmantojot datorprogrammas 

(1.nodarbība) 

10.00 – 14.00 

(notiek 

datorklasē) 

Bērnu bibliotēku 

vai nodaļu 

darbinieki pēc 

reģistrācijas 

Bibliotēku dienestā 

A.Pitrāne 

09.11.06. 

Noformēšanas darba pamati, 

izmantojot datorprogrammas 

(2.nodarbība) 

10.00 – 14.00 

(notiek 

datorklasē) 

Bērnu bibliotēku 

vai nodaļu 

darbinieki 

A.Pitrāne 

16.11.06. Periodika 2007.gadam 10.00 Lasītavu darbinieki A.Vītola 

23.11.06. 

Lasītāju grupu apkalpošana 

Vīnes publiskajās bibliotēkās 

(pārskats par mācību braucienu 

15.10.- 22.10.06.) 

10.00 Deleģēti pārstāvji 

I.Jundase 

Lekt.:  

Polīna Ārīte,  

Dace Sika,  

Natālija Hološa 

28.11.06. Informācijas diena 10.00 
Bibliotēku 

vadītāji 
Dz.Šmita 

07.12.06. Bibliotekārā ētika 10.00  Deleģēti pārstāvji 

D.Bērziņa 

Lekt.: 

Baiba Sporāne 

(Latvijas 

Universitāte) 

14.12.06. Kas ir hibrīdbibliotēka? 10.00 Deleģēti pārstāvji D.Bērziņa 

20.12.06. Ziemassvētku sarīkojums   
Administrācija un 

arodbiedrība 
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Pielikums Nr. 4 

 

2006. gadā veiktie renovācijas remonti RCB filiāllbibliotēkās 
  

1. Graudu  ielā 59, 2. un 3. stāvs, kopējā platība  - 600 m
2
 

izdevumu tāme – 41 300 Ls 

2. RCB Vecrīgas filiālbibliotēkā, Pils ielā 18,  kopējā platība – 41 m
2
 

izdevumu tāme – 4000 Ls 

3. Iesākts kapitālais remonts ar pārbūvi filiālbibliotēkā „Vidzeme”, Brīvības ielā  206 un 

jauna piebūve 80 m
2
 platībā 

aptuvenā izdevumu tāme 660 000 Ls 
  

  

2007. gadā paredzētie remonti RCB filiālbibliotēkās 
 

1. RCB Grīziņkalna filiālbibliotēkā, Alauksta ielā 10 – kopējā platība 148 m
2
 

aptuvenā izdevumu tāme – 60 000 Ls 

 

2. Graudu ielā 59, četrstāvu ēkas kāpņu telpu remonts 

izmaksu tāme – 10 600 Ls 

 

3. RCB Vecrīgas filiālbibliotēkas atlikušo telpu remonts – kopējā platība  107 m
2
  

izmaksu tāme 15000 Ls 

 

4. Kapitālā remonta pabeigšana, jaunās piebūves izbūve RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme”- 

Brīvības 206 

 

5. Nepieciešams izstrādāt projektu vītņu kāpņu izbūvei  no pagrabstāva uz    1. stāvu RCB 

Svešvalodu   filiālbibliotēkā K.Valdemāra 5 

 

6. Jumta un renovācijas remonts RCB Imantas filiālbibliotēkā, Slokas 161a.  

Remontu veic Kurzemes rajona izpilddirekcija sadarbībā ar Rīgas Domes Īpašuma 

departamentu 

 

7. Apkures mezglu rekonstrukcija RCB filiālbibliotēkās: Imantas, Ķengaraga, 

Sarkandaugavas, Avots, Šampētera un Pļavnieku.  

Kopējā tāme – 22 098 Ls  
 

 


