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Reģiona un bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 2010.gadā
2010.gadā Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) darba aktualitātes un prioritātes bija:


darbs ar personālu un RCB tīkla attīstība;



RCB pakalpojumu pilnveidošana (automatizētā apkalpošana, pieteikums budžetā par bibliobusu; jaunā
mājaslapas versija);



darbs pie krājuma, tā komplektēšanas un atklāsmes;



darbs ar dažādām lasītāju grupām, publicitāte;



RCB un trīs filiālbibliotēku akreditācija.

2010.gadā notikušas lielas pārmaiņas RCB vadībā. No 13.janvāra RCB direktora pienākumus uzsāka veikt
Doloresa Veilande, līdzšinējai direktorei Dzidrai Šmitai kļūstot par Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta (RD IKSD) Kultūras pārvaldes priekšnieka-direktora vietnieka pienākumu izpildītāju.

Dzidra Šmita un Doloresa Veilande
17. jūnijā Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti novērtēja RCB direktora p.i. Doloresas
Veilandes profesionālo veikumu Rīgas publisko bibliotēku attīstības jomā un vienbalsīgi apliecināja viņas
atbilstību RCB direktores amatam, bet 8. jūlijā Rīgas domes prezidija sēdē tika pieņemts lēmums par Doloresas
Veilandes iecelšanu RCB direktores amatā.

RCB filiālbibliotēka „Pārdaugava” un ārējais apkalpošanas punkts „Saulaino dienu bibliotēka”
2010.gada beigās RCB bibliotēku tīklu veidoja: Rīgas Centrālā bibliotēka un tās 27 filiālbibliotēkas, kā arī trīs
RCB ārējie apkalpošanas punkti: „Saulaino dienu bibliotēka” Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS),
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kas kopš 11.marta izvietota jaunās telpās, ārējais apkalpošanas punkts Dienas aprūpes centrā bezpajumtniekiem
un maznodrošinātajiem rīdziniekiem un ārējais apkalpošanas punkts Brasas cietumā.
Arī pārskata gadā RCB tīklā notikušas izmaiņas: 14.maijā tiek atklāta jaunā RCB filiālbibliotēka „Pārdaugava”
(reģ. Nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā - BLB 2204, 10.08.2010.), uz remonta laiku tiek slēgta
RCB Jaunciema filiālbibliotēka un Imantas filiālbibliotēka (apkalpošana tiek nodrošināta filiālbibliotēkas
izsniegšanas punktā), bet gada nogalē atbilstoši RCB tīkla koncepcijai RCB Vecrīgas filiālbibliotēka tiek
pievienota RCB.
2010.gadā veikts darbs ar RCB dokumentiem:


tālāko RCB attīstības politiku nosaka „Rīgas Centrālās bibliotēkas stratēģiskais plāns 2010-2015”
(apstiprināts 2010.gada 16.jūlijā).



2010. gada 9. martā Rīgas Domē (RD) tika apstiprināts RCB un tās filiālbibliotēku tīkla optimizācijas plāns
2010. gadam (lēmums Nr. 1098, apstiprināts saskaņā ar RCB un tās filiālbibliotēku tīkla optimizācijas
koncepciju 2007.-2010. gadam, kas apstiprināta ar Rīgas domes 29.05.2007. lēmumu Nr. 2450).



apstiprināti jauni RCB struktūrvienību nolikumi,



izstrādāti un RD atbildīgajām institūcijām iesniegti jauni RCB lietošanas noteikumi;



izstrādāti drošības politikas dokumenti, kuros skaidrota darbinieku rīcība dažādās situācijās.

21. septembrī notika triju RCB filiālbibliotēku akreditācija. Akreditācijas komisija, kuras sastāvā bija Latgales
Centrālās bibliotēkas direktore Jeļena Šapkova, Ventspils Galvenās bibliotēkas vadītāja Astra Pumpure un LR
Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vecākā referente Vanda Bērziņa, apmeklēja RCB Ķengaraga un
Bišumuižas filiālbibliotēku un RCB filiālbibliotēku „Pārdaugava”. Akreditācijas rezultātā minētās RCB
filiālbibliotēkas ieguva vietējas nozīmes bibliotēkas statusu.

RCB filiālbibliotēkas „Pārdaugava” un RCB Ķengaraga un Bišumuižas filiālbibliotēkas vadītājas saņemot
akreditācijas apliecības
9. decembrī notika RCB kā reģiona galvenās bibliotēkas atkārtota akreditācija (iepriekšējā RCB akreditācija
notika 2005. gada decembrī). Akreditācijas komisija, kuras sastāvā bija Latgales Centrālās bibliotēkas direktore
Jeļena Šapkova, Ventspils bibliotēkas direktore Astra Pumpure, Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore Dzintra
Justa, Ogres Centrālās bibliotēkas direktore Maruta Jēkabsone un LR Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas
vecākā referente Linda Langenfelde, ar RCB darbu iepazinās, apmeklējot RCB nodaļas Brīvības ielā 49/53,

Rīgas Centrālās bibliotēkas 2010.gada darba pārskats

4

Graudu ielā 59, kā arī RCB ārējo apkalpošanas punktu „Saulaino dienu bibliotēka” BKUS un Dienas aprūpes
centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem.

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Noslēdzot 2010.gadu, RCB un filiālbibliotēku kopējo krājumu veidoja 847 250 informācijas nesēji (skat.
pārskata pielikumu Nr.1) par summu 2 225 271.83 LVL (par bilancē esošajiem 759 453 eksemplāriem).
Salīdzinot ar krājuma apjomu gada sākumā, tas samazinājies par 48 650 vienībām.
Kopkrājumu veido dokumenti latviešu valodā (576 354 eks. jeb 68.03%), krievu valodā (190 221 eks. jeb
22.45%), angļu valodā (50 733 jeb 5.99%), vācu valodā (25 691 jeb 3.03%), pārējās svešvalodās (4 251 jeb
0.50%). Visvairāk kopkrājumā ir grāmatas (737 426 eks. jeb 87%), bet to veido arī 52 783 jeb 6%
seriālizdevumi/žurnāli, 35 014 jeb 4% brošūras/pārējie dokumenti, 15 774 jeb 2% audiovizuālie materiāli, kā arī
3 184 jeb 1,5% elektroniskie dokumenti, 2 339 jeb % 0,2nošizdevumi, 648 jeb 0,07% kartogrāfiskie dokumenti
un 82 jeb 0,01% attēlizdevumi.
Lielākie krājumi 2010.gada beigās:
RCB struktūrvienība
Rīgas Centrālā bibliotēka (Pieaugušo literatūras
nodaļa, Jauniešu un bērnu literatūras nodaļa,
Repozitārija Aktīvais fonds, Bibliotēku dienests)
RCB filiālbibliotēka „Vidzeme”
RCB Imantas filiālbibliotēka
RCB Daugavas filiālbibliotēka
RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēka
RCB filiālbibliotēka „Pārdaugava”
RCB filiālbibliotēka „Rēzna”
RCB Pļavnieku filiālbibliotēka

Eksemplāru
skaits
111 5251
47 067
40 124
33 561
31 883
31 459
30 655
29 153

Komplektēšanas darbs RCB notiek atbilstoši „Rīgas Centrālās bibliotēkas krājumu attīstības un komplektēšanas
koncepcijai 2008. – 2012.g.”. Lai racionāli un kvalitatīvi izmantotu RCB budžeta līdzekļus komplektēšanai,
RCB apstiprinātā Komplektēšanas padome reizi mēnesī rīkoja sēdes par komplektēšanas jautājumiem. Gada
laikā notikušas 11 Komplektēšanas padomes sēdes, pirms katras sēdes sagatavoti iepirkt paredzēto informācijas
resursu tematiski veidotie saraksti, kuri izsūtīti visiem padomes locekļiem. Vadoties pēc RCB krājuma
komplektēšanas koncepcijas, liela vērība tika veltīta krājuma kvalitātes uzlabošanai un sadarbībai ar
filiālbibliotēkām, lai izzinātu lietotāju vajadzības un vēlmes.
2010.gadā no Rīgas Domes apstiprinātā RCB budžeta 131 080.82 LVL izlietoti RCB komplektēšanas sektorā
jaunu informācijas resursu iepirkšanai un vēl 28 913.95 LVL izlietoti periodikas abonēšanai.
Taču RCB un filiālbibliotēku kopējais krājums 2010.gadā papildināts par 38 860 eksemplāru jaunieguvumu, no
kuriem 681 periodika, 9 711 nepirktie jaunieguvumi un 28 468 pirktie jaunieguvumi par summu 137 771.40

1

RCB Pieaugušo literatūras nodaļas un RCB Jauniešu un bērnu literatūras nodaļas krājums 2010.gada beigās – 97 406

eks.
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LVL (pirkto jaunieguvumu skaitā un summā ietilpst 2009.gadā par RCB budžeta līdzekļiem iepirktie, bet vēl
neapstrādātie informācijas resursi –1 211 eks. par summu 6450.57 LVL).
Pārskata gadā grāmatas un citi informācijas resursi saņemti no 147 apgādiem, izdevniecībām, organizācijām un
privātpersonām kā iepirkumi un kā dāvinājumi. Par RCB budžeta līdzekļiem jaunie informācijas resursi tika
iegādāti 85 vietās, pievēršot uzmanību iegādājamo dokumentu informatīvajai un kultūrvēsturiskajai vērtībai.
Saturiski nozīmīgākais dāvinājums saņemts no Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”
(īsfilmas „Rīgas koka arhitektūra” un „Jūgendstils Rīgas arhitektūrā” u.c.). Krājumā ievadīti dāvinājumi no
Baltijas Vides foruma, Latviešu valodas aģentūras, Starptautiskās migrācijas organizācijas Rīgas biroja, Latvijas
Dzelzceļa vēstures muzeja u.c.
Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) kultūras projekts „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām
bibliotēkām” realizējās nelielā apjomā: 1. kārtā - 13 grāmatas par 93.22 LVL; 2. kārtā – 20 eksemplāri par
122.84 LVL. Tā kā 2. kārtas iepirkums tika atbalstīts tikai gada beigās, bibliotēkās šīs grāmatas nonāks
2011.gadā.
VKKF atbalstīti, 2010. gadā kopkrājumā ievadīti 118 eksemplāri par 689.31 LVL. (ieskaitot 2009. gada 2.
kārtu).
Statistiskajā pārskatā precīzi atspoguļojas 2010. gada darba apjoms, ievadot RCB kopkatalogā centralizēti
iepirktos jaunieguvumus, kā arī dāvinājumus – tie ir 38 199 eksemplāri par summu 152 905.69 LVL, kopā
10 477 nosaukumu.
2010.gadā RCB elektroniskajā katalogā ievadīto jaunieguvumu sadalījums
Eks.
Dokumentu veidi
Eks. kopā
%
Valodas
%
kopā
Grāmatas
35 877
93,92
Latviešu
25 782
67,49
Audiovizuālie materiāli
1 500
3,93
Krievu
10 537
27,59
Nošizdevumi
119
0,31
Angļu
1 214
3,18
Attēlizdevumi
33
0,09
Vācu
159
0,42
Elektroniskie inf.nesēji
12
0,03
Citas
507
1,32
Kartogrāfiskie izdevumi
45
0,12
Seriālizdevumi
310
0,81
Pārējie
dokumenti,
303
0,79
brošūras
2010.gadā tika turpināts darbs ar 2009.gadā reorganizēto RCB filiālbibliotēku krājumiem. Daļa no šo bibliotēku
krājumiem tika iekļauta citu RCB filiālbibliotēku krājumos, daļa – RCB Repozitārija Apmaiņas fondā, daļa tika
nodota Latvijas publiskajām bibliotēkām. Darbs ar 2009.gadā reorganizēto filiālbibliotēku krājumiem vēl
jāturpina. 2010.gada nogalē atbilstoši RCB tīkla optimizācijas plānam tika reorganizēta RCB Vecrīgas
filiālbibliotēka, bet tās krājums iekļauts Rīgas Centrālās bibliotēkas krājumā. Kopumā pārskata gadā no vienas
RCB struktūrvienības uz citu pārvietotas 43 807 vienības.
Pārskata gadā papildus bibliogrāfiskajiem ierakstiem tika ievērojami papildināta autoritatīvo ierakstu datubāze –
skaits palielinājies par 38 124 ierakstiem.
2010. gadā ievērojams darbs tika veikts, izslēdzot no RCB elektroniskā kopkataloga rekomplektētās vienības.
Gada laikā tika izslēgtas 131 317 vienības par summu 221 752.31 LVL.
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RCB Repozitārija Apmaiņas fonda krājumā uz 2011.gada 1.janvāri ir 14 060 eksemplāri (12 769 grāmatas,
1 153 brošūras, 74 seriālizdevumi, 38 audiovizuālie materiāli, 26 nošizdevumi).
Pārskata periodā krājumā ienākuši 12 950 eksemplāri, bet izslēgti 16 507 eksemplāri.
RCB Repozitārija Apmaiņas fonda kustība 2010.gadā
Izslēgts
Ienācis
Nodoti RCB struktūrvienībām
No RCB struktūrvienību
2 038
nolietotu iespieddarbu aizstāšanai
krājumiem
Nodoti RCB struktūrvienībām
RCB struktūrvienību
krājumu papildināšanai (ar apstrādi
1 961
lasītāju dāvinājumi
RCB KAN)
Nodoti kopumā 50 iestādēm un
43 privātpersonu
organizācijām Latvijā kā bezmaksas
12 165
dāvinājumi
dāvinājums
Nodoti makulatūrā
343
Kopā
Kopā
16 507

8 035
2 750

2 165
12 950

Lietošanā uz laiku RCB struktūrvienībām izsniegti 663 iespieddarbi.
2010.gadā liels darbs tika veikts, piedaloties Grāmatu maiņas punktu organizēšanā: Ķīpsalas Grāmatu svētkos,
Bērnu svētkos Ķīpsalā, Rīgas svētkos Vērmanes dārzā, Miķeļdienas gadatirgū Doma laukumā, Dzejas dienās.
Šie pasākumi guvuši plašu atsaucību un labu novērtējumu ne tikai apmeklētāju vidū, bet arī plašsaziņas
līdzekļos. Kopumā grāmatu maiņas punktiem 2010.gadā no RCB Apmaiņas fonda nodotas 3 864 grāmatas.

RCB grāmatu maiņas punkts Doma laukumā un Rīgas svētkos Vērmanes dārzā
Tika turpināts darbs, veicot atlasi un grāmatu nodošanu RCB ārējam apkalpošanas punktam Dienas centrā
bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem, kā arī Brasas cietumā.
2010. gada martā un aprīlī RCB Repozitārija darbinieki veica papilddarbu: tika apkalpotas Latvijas publiskās
bibliotēkas un izglītības iestādes, kuras izvēlējās iespieddarbus no 2009.gadā reorganizēto RCB filiālbibliotēku
norakstāmajiem grāmatu krājumiem.
Noslēdzot 2010.gadu, RCB Repozitārija Aktīvā fonda krājumā ir 12 178 eksemplāri. Gada laikā ienākuši
1104 eksemplāri, bet izslēgti - 1 007.
RCB struktūrvienībām izsniegto informācijas resursu skaits – 16 806 eksemplāru (kopā ar izsniegumu RCB
ārējam apkalpošanas punktam „Saulaino dienu bibliotēka” BKUS), sagatavojot 340 tematiskās vai nozaru
grāmatu kopas, kā arī izpildot 400 pieprasījumus. Salīdzinot ar 2009.gadu, izsniegums palielinājies par 4 595.
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2010.gadā atjaunota prakse informāciju dienās rīkot RCB Repozitārija Aktīvā fonda jaunieguvumu izstādes, kā
arī nolasīt jaunieguvumu apskatus tiem informācijas resursiem, kuri RCB iepirkti nelielā skaitā.
2010.gadā RCB Repozitārija Aktīvo fondu labi izmantoja: RCB, RCB filiālbibliotēka „Avots”, RCB
Bišumuižas, Grīziņkalna, Daugavas, Iļģuciema, Ķengaraga, Mežciema, Pļavnieku, Sarkandaugavas,
Svešvalodu, Vecrīgas filiālbibliotēka, RCB filiālbibliotēka „Pārdaugava”, „Pūce”, „Strazds”, „Tilts”.
RCB Repozitārija Pasīvā fonda krājumā 2010.gada beigās ir 13064 eksemplāri, ko veido: 8 535grāmatas, 34
seriālizdevumi, 4 016 nošizdevumi un 479 brošūras. Gada laikā no krājuma izslēgti 927 eksemplāri (visi
nošizdevumi), bet krājums papildināts ar 293 iespieddarbiem (grāmatas, brošūras).
2009.gadā Repozitārija Pasīvais fonds RCB struktūrvienībām izsniedzis 224 iespieddarbus individuāliem
lasītāju pieprasījumiem, kā arī 13 materiālu kopas izstādēm. RCB Repozitārija Pasīvā fonda krājums ir izvērtēts
un sagatavots informācijas ievadīšanai RCB elektroniskajā katalogā. Šis darbs tiks uzsākts jaunajā ALISE
versijā, kurā pilnībā tiks nodrošināta iespēja uzskaitīt un izsniegt krājumu, kas skaitliski neietilpst kopkrājumā.

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Pārskata gadā RCB vienotajā elektroniskajā lasītāju datubāzē reģistrēti 67 563 bibliotēku lasītāji, taču
ievērojama daļa lasītāju izmanto nevis vienas, bet vairāku RCB struktūrvienību pakalpojumus, tāpēc summētais
lasītāju skaits bija 76 606. Kopumā RCB un tās filiālbibliotēkās bija 1 044 107 apmeklējumi un 2 074 046
dažādu informācijas nesēju izsniegumi. Bibliotekārā darba rādītājus skat. pārskata pielikumā Nr.2.
Uzziņu un informācijas darbs
Galvenais uzziņu un informācijas darba uzdevums ir bibliotēkas lietotāju informacionālo vajadzību
apmierināšana un informācijas pieejamība. Uzziņu informācijas darbs balstās uz elektronisko resursu un
iespiesto informācijas avotu izmantošanu.
RCB un visās filiālbibliotēkās lietotājiem pieejami bezmaksas interneta pakalpojumi. Uzziņu darbā tika
izmantotas autorizētās datubāzes: Letonika, Nozare.lv, Centrālajā bibliotēkā un 15 filiālbibliotēkās bija pieejama
Lursoft datubāze. Bez tam informācijas darbā plaši tika izmantotas RCB veidotās datubāzes: „RCB
elektroniskais katalogs”, „Rīga latviešu daiļliteratūrā” un „Rīgas pilsētas novadpētniecība”. Novadpētniecības
materiālu apkopošanā un uzziņu darbā tiek izmantota LNB Analītikas datubāze, kā arī LNB Digitālā bibliotēka.
Palielinās bibliotekāra loma informācijas meklēšanas prasmju apmācībā, kā arī informācijas atlasē un
apkopošanā. Pārsvarā notiek individuālas konsultācijas, vairākas RCB filiālbibliotēkas organizē bibliotekārās
stundas, lai iepazīstinātu skolēnus ar RCB pieejamajām datubāzēm un attīstītu skolēnos informācijas
meklēšanas iemaņas (vairāk par to skat. pārskata sadaļā „Darbs ar bērniem un jauniešiem”).
RCB Bišumuižas un Mežciema darbinieki piedalījās konkursā „Meklē un atrodi datubāzē letonika.lv”.
Novadpētniecības datubāze
Pārskata gadā aktīvi veikts darbs ar novadpētniecības datubāzes papildināšanu. Kopumā minētajā laika periodā
ievadīts ap 1400 ierakstu. Datubāzē ievadīti bibliogrāfiskie apraksti arī par rakstiem no „Rīgas Centrālās
bibliotēkas gadagrāmatas, 2008”.
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Jaunieguvumi
Lai popularizētu jaunieguvumus, tiek veidotas izstādes, kuras papildina jauno grāmatu apskati, bibliogrāfiskie
saraksti, kuros atspoguļoti filiālbibliotēkā saņemtie vai konkrētai lasītāju grupai adresēti jaunieguvumi, kā arī
tiek organizētas Jauno grāmatu dienas.
Jauno grāmatu apskati veidoti pašu bibliotekāru vidū un bibliotēku apmeklētājiem. RCB filiālbibliotēkā
„Vidzeme” informāciju par jaunieguvumiem papildina PowerPoint prezentācijas gan bērnu, gan pieaugušo
nodaļā, bet RCB Grīziņkalna filiālbibliotēkā gan bērnus, gan viņu vecākus ar jaunāko bērnu literatūru tika
iepazīstināts informācijas dienā prezentācijā ”Reiz atnāca grāmata un sacīja…”.
Jaunumu apskati notikuši ne tikai bibliotēkās, bet arī pirmsskolas mācību iestādēs (RCB Imantas, Pļavnieku,
Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka), skolās, lasītāju klubos (RCB Mežciema filiālbibliotēka, RCB filiālbibliotēka
„Zemgale”), rehabilitācijas centrā (RCB Čiekurkalna filiālbibliotēka) un Dienas centrā (RCB Ķengaraga
filiālbibliotēka). Ar jaunieguvumu sarakstiem regulāri tiek iepazīstināti sadarbības partneri, piemēram, Rīgas
Piena kombināta administratīvie darbinieki (RCB Bišumuižas filiālbibliotēka), Kurzemes rajona politiski
represēto kluba (RCB filiālbibliotēka „Pārdaugava”) un K.Barona biedrības biedri (RCB Ķengaraga
filiālbibliotēka) u.c.; jaunieguvumu saraksti tiek izvietoti tuvākajās iestādēs, piemēram, namu pārvaldē (RCB
Grīziņkalna filiālbibliotēka), koledžas kopmītnēs, ģimenes ārstu prakses telpās (RCB Jaunciema
filiālbibliotēka). Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā bibliotekārs sniedz uzziņas ne tikai bērniem, bet arī
medicīnas personālam un medicīnas studentiem. RCB Pieaugušo literatūras nodaļā darbojas Eiropas Savienības
informācijas punkts.
RCB Mākslas un mūzikas filiālbibliotēka „Tilts” ilgus gadus sadarbojas ar Dramaturgu ģildi un tās vadītāju
Daini Grīnvaldu. Dramaturģijas interesentiem RCB Mākslas un mūzikas filiālbibliotēka „Tilts” ir vienīgā vieta
Latvijā, kur ir uzkrāti un atklāti pieejami gan publicētie, gan nepublicētie dramaturgu darbi. Tiek veikts
publiskais darbs dramaturģijas, kā literatūras žanra popularizēšanā un izpratnes veicināšanā.
Uzziņu informācijas darbā bez elektroniskajiem informācijas resursiem tiek izmantots uzziņu literatūras fonds,
kā arī tematiskās avīžu un žurnālu klipu mapes. Pārskata gadā vairākās RCB filiālbibliotēkās tika izvērtēts
lasītavas krājums, to samazinot un daļu no tā pārvirzot no lasītavas uz abonementu, tādējādi dodot lasītājiem
lielāku iespēju nepieciešamo literatūru ņemt lasīšanai uz mājām. Regulāri notiek darbs ar tematiskajām avīžu un
žurnālu klipu mapēm par aktuāliem tematiem. Daļēji šīs mapes sāk zaudēt savu nozīmi, jo tiek izmantoti dažādi
interneta resursi un datubāzes. RCB un Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta sadarbības ietvaros visās
filiālbibliotēkās pārskata gada laikā tika papildinātas mapes „Rīgas Domes Pilsētas attīstības departaments
informē”, kurās apkopota informācija par sabiedriskajām apspriešanām un citi materiāli.
Kartotēku, sarakstu vai tematisku mapju formā tiek apkopota informācija ar pieprasītākajām un nozīmīgākajām
interneta adresēm. Šie apkopojumi ir noderīgi ātrākai informācijas atrašanai un kvalitatīvākai atlasei. RCB
filiālbibliotēkā „Vidzeme” interneta adrešu saraksti tiek pievienoti tematiskajām izstādēm.
Bibliogrāfija
Vairākās filiālbibliotēkās sastādīti bibliogrāfiskie saraksti. Regulāri jaunieguvumu saraksti tiek pievienoti
jaunumu izstādēm vai tematiskajām izstādēm, literatūras saraksti tiek veidoti pēc skolotāju vai skolēnu
pieprasījuma. RCB ārējā apkalpošanas punkta „Saulaino dienu bibliotēka” BKUS darbinieces turpina darbu pie
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bibliogrāfiskā rādītāja par Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vēsturi. Ilggadēja bibliogrāfisko sarakstu
sastādīšanas pieredze ir RCB filiālbibliotēkai „Vidzeme”, 2010. gadā tās darbinieki apkopojuši literatūru 16
tematiskajos literatūras sarakstos, kas veltīti F.Bārdam, E.Stērstei, ārstam A.Lācim, M.Rungulim. u.c. RCB
Mākslas un mūzikas filiālbibliotēka „Tilts” sastādījusi bibliogrāfiskos sarakstus, veltītus aktrisei D.Kuplei un
ārstam J.Liepiņam. RCB Imantas filiālbibliotēka turpina darbu pie bibliogrāfiskā rādītāja „Cittautu ievērojamie
cilvēki Latvijā”.
RCB Starpbibliotēku abonementa (SBA) darbs
Pārskata periodā RCB SBA izpildīti 1 002 pieprasījumi no RCB struktūrvienību veiktajiem 1 087
pieprasījumiem. Pieprasījumu skaita samazināšanās iemesli: RCB filiālbibliotēku skaita samazināšanās, avārijas
dēļ daļa slēgto LNB krājumu, kā arī darba dienu skaita samazināšana LNB SBA nodaļai, problēmas ar SSBA
nenoslēgto līgumu dēļ.

Centrālā bibliotēka
Filiālbibliotēka “Avots”
Bišumuižas filiālbibliotēka
Bolderājas filiālbibliotēka
Čiekurkalna filiālbibliotēka
Daugavas filiālbibliotēka
Grīziņkalna filiālbibliotēka

Pieprasīj. /
atteikumu
skaits
396/26
3
16
2
10
26
5

Iļģuciema filiālbibliotēka

20/6

Imantas filiālbibliotēka
Jaunciema filiālbibliotēka
Juglas filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka “Kurzeme”
Ķengaraga filiālbibliotēka
Mežciema filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka „Pārdaugava”

5
0
105/9
46/8
53/5
185/10
2

RCB struktūrvienība

RCB struktūrvienība
Pļavnieku filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka “Pūce”
Filiālbibliotēka “Rēzna”
Sarkandaugavas filiālbibliotēka
Svešvalodu filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka “Strazds”
Šampētera filiālbibliotēka
Mākslas un mūzikas
filiālbibliotēka “Tilts”
Torņakalna filiālbibliotēka
Vecrīgas filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka “Vidzeme”
Filiālbibliotēka “Zemgale”
Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka “Zvirbulis”
Izsniegšanas punkts BKUS

Pieprasīj./
atteikumu
skaits
0
2
8
4
2
0
0
5
0
0
141/8
4
2
21
24/13

RCB struktūrvienību pieprasījumu sadalījums pa valodām: latviešu valodā – 925, angļu valodā – 33, franču
valodā – 2, krievu valodā – 118, vācu valodā – 6, citās svešvalodās – 3.
Profesionāli, precīzi un kvalitatīvi SBA pakalpojumu nodrošināja šādas RCB struktūrvienības: RCB nodaļas,
RCB Mežciema un Juglas filiālbibliotēka, RCB filiālbibliotēka „Vidzeme”, kā arī vairākas RCB
filiālbibliotēkas, kuras gadu no gada izmanto SBA pakalpojumus. 2010.gads raksturojas ar iekšējā SBA
pakalpojumu attīstību. RCB SBA lasītāju pieprasījumu izpildē īpaši veiksmīgi sadarbojās ar RCB Imantas
filiālbibliotēku un RCB filiālbibliotēku „Kurzeme”, „Vidzeme”.
No ārvalstu bibliotēkām SSBA kārtā saņemtas trīs grāmatas: divas grāmatas no Kopenhāgenas Universitātes
bibliotēkas, viena grāmata no Norvēģijas; trīs pieprasījumi netika izpildīti. SSBA pakalpojumu izmantojuši tikai
RCB filiālbibliotēkas „Vidzeme” lasītāji. Uz Krieviju tika aizsūtīti pieci pieprasījumi, taču atbilde netika
saņemta.

Rīgas Centrālās bibliotēkas 2010.gada darba pārskats

10

2010.gadā SBA pakalpojumus izmantoja arī SBA sadarbības partneri: Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Valkas
novada Centrālā bibliotēka, Rīgas Latviešu biedrība, Latviešu Nacionālo karavīru biedrība, Politiski represēto
biedrība, Rīgas Biznesa koledža, Lutera akadēmija, CV-Online. Izpildīti visi 120 pieprasījumi.
Kopumā 2010.gadā RCB SBA nodaļā izpildīti 1 122 pieprasījumi no 1 207.
Izmantojot SBA kārtā saņemtos materiālus, veidoti šādi bibliogrāfiskie saraksti:


Diētas ārsts Jānis Liepiņš;



Janīna Kursīte – latviskās dzīvesziņas paudēja.

RCB un tās filiālbibliotēkām sniegtas vienkāršās un sarežģītās uzziņas, piemēri: 3.Jelgavas kājnieku pulks:
vēsture, kauju vietas, emblēma; brīvās ekonomiskās zonas; Faberžē juvelierizstrādājumi (olas); salsas deja:
vēsture, stili, ritmi, salsas etiķete, mūzikas instrumenti salsā, starptautiskais deju festifāls „ Salsa Balticum;
Moderno deju vēsture: Hip-Hop, Argentīnas tango, Jazz un ielu dejas, līnijdejas, Strect un Chub dance, Breika
deja, balles dejas.
SBA kārtā pasūtinātie materiāli kuplinājuši izstādes RCB un RCB Juglas un Mežciema filiālbibliotēkā, RCB
filiālbibliotēkā „Vidzeme”, „Zvirbulis”: par Kazahstānas Republiku, par Daigu Gaismiņu, profesori Janīnu
Kursīti, bijušo laikraksta „Padomju Jaunatne” redaktoru Andreju Cīruli, Krusta baznīcas mācītāju Ivaru
Jēkabsonu, Jēkabu Janševski, par Latvijas tēlu mākslā un Āgenskalnu gleznu reprodukcijās, par Dailes teātri.
Darba gadā tika sniegtas tiešās un netiešās informācijas, mutvārdu uzziņas un konsultācijas, kā arī veikta jauno
bibliotekāru apmācība RCB tālākizglītības pasākumu ietvaros.
Sociāli mazaizsargāto grupu bibliotekārā apkalpošana
RCB filiālbibliotēku sekmīga sadarbība ar Rīgas sociālajiem dienestiem, aprūpes iestādēm ļauj nodrošināt
bibliotekāro pakalpojumu pieejamību maznodrošinātajām iedzīvotāju grupām. Dienas centros, rehabilitācijas
iestādēs, patversmēs, rajonu sociālajās nodaļās u.c. tika izplatīta informācija par RCB filālbibliotēku
pakalpojumu pieejamību, krājumu un pasākumiem (RCB Čiekurkalna, Jaunciema, Ķengaraga, Pļavnieku
filiālbibliotēka, RCB filiālbibliotēka ”Pārdaugava”, ”Avots”, ”Strazds”). RCB Ķengaraga filiālbibliotēkas
kolektīvs regulāri veidoja pasākumus cilvēkiem, kuriem nepieciešams atbalsts un palīdzība - grāmatu apskati un
grāmatu izsniegšana vienu reizi mēnesī sociālajā mājā, bezmaksas latviešu un angļu valodas konsultācijas. Par
pansionāta ”Mežciems” un sociālās aprūpes centra ”Gaiļezers” iemītnieku nodrošināšanu ar lasāmvielu rūpējas
RCB filiālbibliotēkas ”Strazds” bibliotekāri – tiek apkalpoti 22 pansionāta iemītnieki, tika organizēti 20
tematiski pasākumi. Kopīgi pasākumi pulcina RCB filiālbibliotēkas ”Pārdaugava” lasītājus un Dienas centra
”Ābeļzieds” apmeklētājus (jaunieguvumu apskati, jauniešu atbalsta grupas koncerts, rokdarbu izstāde u.c.).
Bezdarbnieku pieprasījumi pārsvarā saistās ar jauna darba meklējumiem - visās RCB filiālbibliotēkās
bibliotekāri sniedza konsultācijas un veica apmācības par darba meklēšanas iespējām internetā. RCB
filiālbibliotēkā ”Pārdaugava” tika izveidota tematiska istaba ”Darbs. Karjera”, kurā ir pieejami izdevumi par
darba meklēšanu (CV sagatavošana, darba intervijas u.c.), savu profesionālo prasmju pilnveidošanu, karjeras
izvēli utt. RCB Jaunciema filiālbibliotēkā izveidots bibliogrāfiskais saraksts ”Darba meklētājiem”, kurā
atspoguļota informācija gan par noderīgu literatūru, gan interneta resursiem.
Bezpajumtnieki ir bieži RCB filiālbibliotēku apmeklētāji, viņiem ir pieejama informācija par sociālajiem
pakalpojumiem Rīgā un par RCB ārējā apkalpošanas punkta Dienas aprūpes centrā (Katoļu ielā 57) darbu.
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Bibliotekāro apkalpošanas darbu šajā apkalpošanas punktā nodrošina RCB filiālbibliotēkas ”Rēzna”
bibliotekāri. Turklāt bibliotekāri ne tikai rīko tematiskus pasākumus, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem ārstu, psihologu, māksliniekiem, dzejniekiem, folkloristiem-, bet bibliotēkas apmeklētājiem vada regulāras
nodarbības: ”Latviešu valodas apmācība” (otrdienās), ”Interneta un Microsoft Office programmas” (trešdienās;
datornodarbību programma tika sagatavota, pamatojoties uz maznodrošināto iedzīvotāju vajadzībām, kā arī
praksi, kas tika gūta pilota apmācību kursā informācijas tehnoloģiju pamatiemaņu apguvei, ko publisko
bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” (3td) uzdevumā ir izstrādājusi un pilotprojekta versijā realizēja
SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" (BDA)).

Apmācības Dienas centra apmeklētājiem
RCB Ķengaraga filiālbibliotēkā ir izveidota tematiskā mape par dažādu iestāžu piedāvājumiem
bezpajumtniekiem.
Bibliotekāro pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tika izveidota speciāla sadaļa ”Pieejamība visiem” RCB tīmekļa vietnē. Tajā
ievietota informācija par iespēju iekļūt RCB filiālbibliotēku telpās, norādīti speciālie RCB pakalpojumi: tekstu
palielinošais datora komplekts RCB filiālbibliotēkā ”Pārdaugava”, lupas, iespēja saņemt/nodot izdevumus ar
atbalsta personu palīdzību u.c. Visās RCB filiālbibliotēkās ir ”Ābolu plaukti”, kuros izvietoti materiāli, kas
varētu sekmēt cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošanos (informatīvi izdevumi par sociālo
aprūpi,

rehabilitāciju,

izdevumi

vieglajā

valodā

u.c.).

Biežāk

bibliotēkas

izdevumu

apmaiņu

(nodošanu/saņemšanu) cilvēkiem ar īpašām vajadzībām veic atsaucīgi sociālie darbinieki, kaimiņi, draugi,
paziņas, bet bibliotekāri veic grāmatu atlasi, iesaka iepazīties ar jaunākajiem izdevumiem un izdevumiem no
”Ābolu plaukta”. Vairākās RCB filiālbibliotēkās tika sniegts individuāls atbalsts tiem, kuriem ir kustību
traucējumi: nodrošināta bibliotekāro pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā (RCB Imantas, Juglas, Pļavnieku,
Torņakalna filiālbibliotēkā, RCB filiālbibliotēkā ”Pārdaugava”, ”Tilts”, ”Zemgale”). Sadarbībā ar invalīdu
organizācijām tika veidotas izstādes, notika kopīgi pasākumi: Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija ”Aspazija”
(RCB Grīziņkalna filiālbibliotēka), invalīdu biedrība ”Apeirons” (RCB filiālbibliotēka ”Pārdaugava”), Rīgas
pilsētas Latgales priekšpilsētas invalīdu biedrība un Dienas aprūpes centrs ”Cerību māja” (RCB Ķengaraga
filiālbibliotēka); organizācijas “Saule” Ezera filiāle (RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēka) u.c.
RCB bibliotēku pakalpojumi vecākiem cilvēkiem
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Visās RCB filiālbibliotēkās vecākiem cilvēkiem bija nodrošināta iespēja apgūt datoru lietošanas pamata
prasmes gan individuālās apmācībās un konsultācijās, gan grupu nodarbībās. Regulāras datora pamata prasmju
apmācības organizēja RCB Pieaugušo literatūras nodaļa (65 nodarbības), RCB filiālbibliotēka ”Rēzna”
(sestdienās), RCB filiālbibliotēka ”Vidzeme” (otrdienās un ceturtdienās) u.c. Datoriemaņu konsultācijām
pieprasītākie temati: e-pasts, informācijas meklēšana internetā un datubāzēs, darba piedāvājumi, rēķinu
apmaksa.
Vecākās paaudzes lasītāji tika aicināti piedalīties lasītāju interešu klubu pasākumos : lasītāju senioru klubs
”Saulīte” RCB Grīziņkalna filiālbibliotēkā (15 tikšanās - rokdarbu izstāde, Skandināvu mītu skaļā lasīšana
”Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas” ietvaros u.c.); neformālais klubiņš ”Juglas aicinājums” RCB Juglas
filiālbibliotēkā (reizi mēnesī tematiskas pēcpusdienas un tikšanās ar interesantiem cilvēkiem); pensionāru klubs
”Lasītprieks” RCB filiālbibliotēkā ”Zemgale” (reizi mēnesī iepazīšanās ar jaunāko grāmatu piedāvājumu,
diskusijas); pensionāru klubiņš ”Sarma” RCB Pļavnieku filiālbibliotēkā (priekšlasījumi par jaunieguvumiem);
lasītāju - domubiedru grupa veidojās RCB Mežciema filiālbibliotēkā (regulāri piedalījās jauno grāmatu
apskatos). Atraktīvi un interesanti ir Torņakalna filiālbibliotēkas rīkotie pasākumi pensionāru kluba
”Saulespuķe” un kluba ”DLG” (Dāmas Labākajos Gados) dalībniekiem. (skat. arī pārskata sadaļu „Kopdarbība
ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte”).
Īpaša vērība vecāku cilvēku bibliotekārai apkalpošanai tika veltīta RCB filiālbibliotēkās, kuras ir izvietotas
divos stāvos, - izdevumi šiem lasītājiem tika nogādāti pirmajā stāvā (RCB filiālbibliotēka ”Pārdaugava”, RCB
Daugavas filiālbibliotēka u.c.).
Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte
Vairākās RCB filiālbibliotēkās veikta lasītāju sastāva statistisko rādītāju izpēte: ”Bibliotēkas lasītāju
nodarbošanās”, ”Lasītāju iedalījums vecuma grupās” (RCB Bišumuižas filiālbibliotēka); ”Sociālo grupu
analīze”, ”Pamatskolas skolēnu sadalījums pa klašu grupām un mikrorajona skolu aptvērums” (RCB
Čiekurkalna filiālbibliotēka) u.c. Aptaujājot lasītājus, tika noskaidrotas bērnu un jauniešu intereses, populārākā
lasāmviela (RCB ārējais apkalpošanas punkts ”Saulaino dienu bibliotēka” BKUS, RCB Jauniešu un bJauniešu
un ērnu literatūras nodaļa, RCB filiālbibliotēka ”Pārdaugava”). Vairāki pētījumi veikti par drošāku interneta
lietošanu bērniem (RCB Daugavas, Mežciema filiālbibliotēkas), bet bibliotēkas darbu un krājumu vērtēt bija
aicināti RCB filiālbibliotēkas ”Vidzeme” bērnu nodaļas lasītāji, RCB Mežciema un Juglas filiālbibliotēkas
apmeklētāji.

Darbs ar bērniem un jauniešiem
(Vairāk skat. „Rīgas Centrālās bibliotēkas darba ar bērniem un pusaudžiem 2010.gada pārskats”)
Tradicionāli RCB un tās filiālbibliotēkās bērni un jaunieši ir viena no prioritārajām lasītāju grupām. Arī
2010.gadā bibliotekārie pakalpojumi bērniem un jauniešiem bija pieejami visās RCB filiālbibliotēkās. Gada
laikā notikušas vairākas būtiskas izmaiņas: izveidota un publicēta RCB bērnu mājaslapa (www.rcb.lv/kids);
izveidotas vai labiekārtotas bērnu literatūras nodaļas (RCB filiālbibliotēka ”Pārdaugava”, RCB ārējais
apkalpošanas punkts ”Saulaino dienu bibliotēka” BKUS, RCB Ķengaraga filiālbibliotēka u.c.).
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RCB 2010.gads darbā ar bērniem un jauniešiem raksturojams kā lasītprieka veicināšanas gads: tika veidotas
akcijas, organizēti pasākumi, kuros mudinājām bērnus iepazīt aizraujošo un interesanto grāmatu pasauli. Gada
laikā notikuši ļoti daudzi pasākumi; detalizēta informācija ik mēnesi bija pieejama RCB bērnu mājaslapā.
Pārlūkojot gada laikā paveikto, vērojams, ka īpaši aktīvi un radoši ar bērniem un pusaudžiem strādājuši vairāku
RCB filiālbibliotēku kolektīvi: RCB Jauniešu un bērnu literatūras nodaļa, RCB ārējais apkalpošanas punkts
”Saulaino dienu bibliotēka” BKUS, RCB Čiekurkalna, Bolderājas, Daugavas, Imantas, Ķengaraga, Pļavnieku,
Sarkandaugavas (vadītāja par interesanto darbu ar bērniem tika izvirzīta V. Caunes balvas saņemšanai),
Grīziņkalna filiālbibliotēka un RCB filiālbibliotēka ”Vidzeme”, ”Strazds”, ”Zvirbulis”.
Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu attīstīšana.
RCB un tās filiālbibliotēkās skolēni un studenti ir tie, kuriem visbiežāk nepieciešama daudzveidīga un plaša
informācija par kādu noteiktu tematu un kuri visvairāk izmanto dažādus avotus informācijas iegūšanai: RCB
krājumu, elektronisko katalogu, datubāzes; citu Latvijas publisko bibliotēku elektroniskos katalogus; autorizētās
datubāzes; interneta resursus u.c. Bērnu un jauniešu nepietiekamās prasmes meklēt un atlasīt nepieciešamo
informāciju nosaka nepieciešamību bibliotēkās veikt šo prasmju apmācību. Parasti organizētu grupu (klašu
kolektīvu) nodarbībās – bibliotekārajās stundās un ekskursijās uz bibliotēku – tiek skaidrotas bibliotēkas
izmantošanas iespējas, stāstīts par krājuma izkārtojumu, informācijas meklēšanu internetā un elektroniskajā
katalogā, datubāzēs. Aktīvi tiek strādāts ar sākumskolas un pamatskolas skolēniem. Dažās RCB filiālbibliotēkās
secīgai un mērķtiecīgai zināšanu iegūšanai ir sastādītas bibliotekāro stundu programmas (RCB Grīziņkalna
filiālbibliotēka). Aizraujošākas un interesantākas bibliotekārās stundas kļūst, iesaistot bērnus praktisko
uzdevumu izpildē un radošā darbībā (RCB Čiekurkalna filiālbibliotēka).

Pasākumi RCB Daugavas, Čiekurkalna filiālbibliotēkā un RCB filiālbibliotēkā „Zemgale”
Padziļinātas bibliotekārās zināšanas un informācijas meklēšanas prasmes ir ļoti nepieciešamas vidusskolēniem.
Sekmīga pieredze darbā ar vecāko klašu skolēniem un vidusskolēniem uzkrāta RCB Daugavas filiālbibliotēkā,
kur notikusi jauniešu (9.-10.kl.) apmācība izmantot datubāzes. Šajā filiālbibliotēkā notikušas arī informācijas
meklēšanas prasmju apmācības speciālās skolas skolēniem (3. un 5.kl.). Vairākas interesantas nodarbības bibliotekārās stundas bērniem – organizējušas RCB filiālbibliotēka ”Vidzeme”, ”Zemgale”, ”Rēzna” un RCB
Daugavas, Sarkandaugavas, Bišumuižas, Čiekurkalna, Ķengaraga filiālbibliotēka.
2010.gadā mazāk nekā iepriekš tika veidotas tematiskās mapes. Pēc rūpīgas pieprasījuma izvērtēšanas vairs
netika papildinātas maz izmantotās mapes, bet jaunas tika veidotas tikai par populāriem vai interesantiem
tematiem. Bibliogrāfiskie saraksti tika veidoti pēc skolu pieprasītās tematikas (RCB Sarkandaugavas
filiālbibliotēkā ”Dzīvnieki autoru pasakās”), bet ieteicošie literatūras saraksti - par pieprasītiem tematiem,
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piemēram, ”Skolas romāns”, ”Tīņu romāns”, ”Harija Potera fanu klubs Latvijā”, „Piedāvā RCB filiālbibliotēkā
“Strazds””.
Pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem un vecākiem
Atsevišķās RCB filiālbibliotēkās veikti uzlabojumi telpu labiekārtošanā pirmsskolas vecuma bērniem - RCB
filiālbibliotēkā ”Pārdaugava” izveidota istaba mazuļiem; RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēkā pārveidota
”Pasaku istaba”, RCB Ķengaraga filiālbibliotēkā iekārtotas divas telpas – izveidota rotaļu istaba vismazākajiem
lasītājiem (zīmēšanai, veidošanai, grāmatu-rotaļlietu spēlēm), pilnveidota istaba tiem, kuri mācās lasīt.
Regulāras (1-4 reizes mēnesī) attīstošas un izglītojošas programmas pirmsskolas vecuma bērniem tika
organizētas gan RCB filiālbibliotēku telpās, gan arī pirmsskolas mācību iestādēs (RCB Sarkandaugavas,
Bolderājas, Pļavnieku, Ķengaraga, Bišumuižas, Čiekurkalna, Daugavas, Imantas, Jaunciema filiālbibliotēka,
RCB filiālbibliotēka ”Strazds”, RCB Jauniešu un Bērnu literatūras nodaļa). Raksturīgi, ka vairāk nekā
iepriekšējos gados pasākumos tika izmantota skaļā lasīšana, vairāk tika organizēti pasākumi ne tikai grupām
(sadarbībā ar bērnudārziem), bet visiem interesentiem.
Ģimenes iesaistīšana lasīšanas veicināšanā ir ļoti nozīmīga, tāpēc vecākiem tika izveidota atsevišķa
informējoša sadaļa RCB bērnu mājaslapā, vairākos bērnudārzos vecāki varēja iepazīties ar informējošiem
materiāliem par filiālbibliotēku darbu (RCB Torņakalna filiālbibliotēka, RCB filiālbibliotēka ”Zemgale” u.c.),
dažās filiālbibliotēkās informatīvo materiālu klāsts par bērnu literatūras nodaļas aktualitātēm tika izvietots
pieaugušo literatūras nodaļā (RCB Jauniešu un bērnu literatūras nodaļa u.c.). Par lasīšanas nozīmību bibliotekāri
stāstīja bērnudārzos vecāku sapulcēs (RCB Čiekurkalna, Ķengaraga filiālbibliotēka), tika organizēti speciāli
pasākumi ģimenēm (RCB Sarkandaugavas, Ķengaraga filiālbibliotēka, RCB filiālbibliotēka ”Rēzna”).
RCB pasākumi jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem
RCB un tās filiālbibliotēkās tradicionāli darbs ar pamatskolas skolēniem veikts visaktīvāk. Raksturīgi, ka arvien
vairāk pasākumos tika izmantotas atraktīvas metodes un formas, rosinot bērnu līdzdalību krāsojot, zīmējot,
vairāk tika rīkoti mīklu konkursi, organizētas viktorīnas. Aktīvāk popularizētas klausāmās grāmatas, bet stāstot
par grāmatām, vairāk un plašāk pielietotas PowerPoint izveidotās prezentācijas. Pasākumu formu un metožu
daudzveidība bijusi plaša: atraktīvas akcijas (RCB Jauniešu un bērnu literatūras nodaļa, RCB Čiekurkalna,
Bišumuižas, Juglas, Torņakalna filiālbibliotēka, RCB filiālbibliotēka ”Pārdaugava”); radošas aktivitātes (RCB
Čiekurkalna, Jaunciema, Daugavas filiālbibliotēka), viktorīnas, konkursi (RCB Čiekurkalna, Pļavnieku,
Ķengaraga filiālbibliotēka, RCB filiālbibliotēka ”Zvirbulis” u.c.); tikšanās ar populāriem cilvēkiem (RCB
ārējais apkalpošanas punkts ”Saulaino dienu bibliotēka” BKUS, RCB filiālbibliotēkas ”Rēzna”, ”Zemgale”,
RCB Čiekurkalna filiālbibliotēka u.c.); pasākumu cikli (RCB Sarkandaugavas, Imantas filiālbibliotēka, RCB
filiālbibliotēka ”Vidzeme”), tematiskie pasākumi (visas RCB filiālbibliotēkas).
RCB pasākumi pusaudžiem
Pusaudži ir viena no aktīvākajām lasītāju grupām RCB, no kopējā bērnu līdz 18 gadiem skaita (21 319) 17 083
jeb 80% ir vecumā no 11 līdz 17 gadiem. Vērojams, ka pusaudži bieži izmanto datoru pakalpojumus (īpaši
zēni), daudz tiek meklēti papildmateriāli mācībām. Lai rosinātu bibliotēku vairāk iepazīt kā vietu izklaidei, tika
izveidota telpa pusaudžiem jaunatklātajā RCB filiālbibliotēkā ”Pārdaugava”. Izdevumi tajā izvietoti tematiskajā
kārtojumā, t.i. pa tematiem, kuri aktuāli šai vecuma grupai (tika veikta populārāko interneta diskusiju vietņu -
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tērzētavu tematu izpēte). Populāri ir plaukti pusaudžiem pieaugušo nodaļās vai pie tām (RCB Mežciema,
Čiekurkalna, Juglas filiālbibliotēka un RCB filiālbibliotēkā ”Vidzeme”). RCB tika iepirkti visi latviešu valodā
pieejamie izdevumi pusaudžiem un vairāki izdevumi svešvalodās par populāriem tematiem: skaistumkopšana,
mūzika, apģērba un telpu dizains u.c. Lielākā pusaudžu un jauniešu interese un līdzdalība bija vērojama tikšanās
pasākumos ar populāriem cilvēkiem, kurus ik mēnesi organizēja RCB filiālbibliotēkas ”Kurzeme” bibliotekāri,
bet iepazīt pašu pusaudžu un jauniešu talantus un darbus tika aicināti RCB Jauniešu un bērnu literatūras nodaļas
apmeklētāji. Šīs nodaļas lasītāji - jaunieši - tika rosināti izpausties radoši, piedaloties Nacionālajā romānu
rakstīšanas mēnesī (National Novel Writing Month vai NaNoWriMo), kur dalībnieku - jauno cilvēku komandu vienoja un koordinēja rakstniece L. Dreiže. Izglītojošus pasākumus vecāko klašu skolēniem organizēja RCB
Pļavnieku, Sarkandaugavas filiālbibliotēkā, RCB filiālbibliotēkā ”Rēzna”.

Tikšanās ar jaunsargu RCB filiālbibliotēkā “Zemgale”
Konkursa “Radošais pasākums par interneta drošību manā bibliotēkā” ietvaros RCB Automatizācijas nodaļas
speciālisti nolasīja kursu pusaudžiem par drošību internetā, kuru galvenais temats bija – attiecības starp reāliem
cilvēkiem, izmantojot virtuālo saskarsmes vidi: rīcības un sekas. Kurss tika nolasīts četras reizes - RCB Jauniešu
un bērnu literatūras nodaļas pusaudžiem (klasei ar apmācību latviešu un krievu valodā) un RCB filiālbibliotēkā
„Rēzna” (krievu valodā).
Darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām
Rīgā ir vairāk nekā 10 specializētās mācību iestādes (skolas), vairākumam no tām ir sekmīga sadarbība ar kādu
no RCB filiālbibliotēkām. Ļoti aktīvi ar speciālo mācību iestāžu bērniem strādā RCB Daugavas filiālbibliotēkas
kolektīvs (piedalīšanās lasīšanas veicināšanas programmā ”Bērnu žūrija”, tematiskie pasākumi, bibliotekārās
stundas), RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkas bibliotekāri (regulāri tematiskie pasākumi, grāmatu apmaiņa 2
reizes mēnesī, jauno grāmatu sarakstu nosūtīšana vairāku speciālo skolu un rehabilitācijas centra bērniem) un
RCB Ķengaraga filiālbibliotēkas darbinieki (regulāri tematiskie grāmatu apskati, pasākumi ar dzejnieku,
mākslinieku piedalīšanos u.c.). Speciālo mācību iestāžu audzēkņi ar lielu prieku un atsaucību apmeklē
bibliotēku rīkotos tematiskos pasākumus, veido darbiņus, no kuriem bibliotēkās vēlāk tiek rīkotas izstādes.
Regulāri pasākumus bērniem ar īpašām vajadzībām organizē bibliotekāri no RCB Jauniešu un bērnu literatūras
nodaļas, RCB Sarkandaugavas, Torņakalna, Juglas filiālbibliotēkas, RCB filiālbibliotēkas ”Strazds”, ”Rēzna”,
”Vidzeme”, ”Zemgale”, mākslas un mūzikas filiālbibliotēkas ”Tilts”.
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Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
Darbs BIS ALISE
No 2010. gada 26.februāra darbs BIS ALISE tika veikts versijā ALISE 4.2.0.10, no 2010.gada 6. maija tika
pāriets uz BIS ALISE versiju 4.2.0.11. 16.decembrī tā tika nomainīta uz vēl jaunāku – BIS ALISE versiju
4.2.0.13, kurā ir uzlabota lasītāju izsnieguma čeku printēšana.
ALISE moduļu izmantošana RCB:
tiek izmantoti
Komplektēšana,
Kataloģizācija,
Z39.50 klients, Lokālais OPAC,
Svītrkodu druka, Administrācija
Lasītāju
reģistrācija,
Izdevumu
izsniegšana/saņemšana
Inventarizācija, Z39.50 serveris

plānotie
Pasūtījumu un rezervāciju apstrāde,
Lasītāju
apkalpošana
nesaistes
(offline) režīmā)
Rezervēšana

2010. gadā RCB tika turpināta lasītāju reģistrācija, izmantojot BIS ALISE. Automatizētā lietotāju apkalpošana
tika uzsākta RCB Ķengaraga un Svešvalodu filiālbibliotēkā, kā arī jaunizveidotajā RCB filiālbibliotēkā
„Pārdaugava”. Tā rezultātā 2010.gada beigās lasītāju reģistrāciju vienotajā RCB elektroniskajā lasītāju datubāzē,
kā arī automatizētu lasītāju apkalpošanu BIS ALISE realizēja RCB, visas filiālbibliotēkas (RCB Mākslas un
mūzikas filiālbibliotēkā „Tilts” tiek realizēta daļēja automatizētā apkalpošana, jo vēl nav pabeigta mākslas
krājuma daļas rekataloģizācija) un RCB ārējais apkalpošanas punkts „Saulaino dienu bibliotēka” BKUS.
Gada laikā tika turpināts darbs pie RCB lietotāju elektroniskās datubāzes ierakstu pārbaudes. Par pamanītajām
kļūdām tika norādīts to RCB struktūrvienību atbildīgajiem darbiniekiem, kuras tās pieļāvuši.
Pārskata gada beigās tika veikta pilotinventarizācija RCB Bibliotēku dienesta krājumam, kuru pabeidzot tika
sagatavota metodiska vēstule par automatizētu RCB struktūrvienību krājuma inventarizāciju veikšanu BIS
ALISE.
RCB tīmekļa vietne
Kopš 2010.gada 26.aprīļa RCB lasītājiem un citiem interesentiem kļuva pieejama jaunā RCB tīmekļa vietne
(adrese – www.rcb.lv), kuru atbalsta Mambo sistēma. Tās priekšrocības pret iepriekšējo lapu ir šādas: satura
pārvaldīšanai iespējams izveidot vairākus lietotājus; Microsoft Word līdzīga saskarne, kas ļauj rediģēt un
publicēt rakstus tiešsaistes režīmā, dažādi iebūvētie un pieslēdzamie moduļi, piemēram, balsojumi. Rezultātā
radikāli uzlabojās informācijas aktualizēšanas ātrums, samazinot laiku, kas nepieciešams tās jaunināšanai, jo
ļāva RCB Publicitātes nodaļas un RCB Bibliotēku dienesta darbiniekiem strādāt ar tīmekļa vietni bez RCB
Automatizācijas nodaļas speciālistu tiešas piesaistes.
Lapas dizains netika pārveidots, saglabājot arī atpazīstamas satura sadaļas un saskarnes elementus, tāpēc tās
lietotājiem nebija jāpierod pie jauna veidola. Lapa ir paredzēta apskatei, izmantojot jaunus pārlūkus, un
neatbalsta IE7 vai vecākus pārlūkus.
Vienlaikus tika radikāli pārveidota arī RCB mājaslapas bērnu lapa (reklāmkarogs RCB tīmekļa vietnes
sākumlapā, skat. „Rīgas Centrālās bibliotēkas darba ar bērniem un pusaudžiem 2010.gada pārskats”). Tai tika
izmantots tas pats Mambo dzinējs, kā arī RCB noformēšanas mākslinieces dizains. Produktīvas sadarbības
rezultātā tika radīts krāšņs resurss, kas pēc navigācijas iespējām ne ar ko neatšķiras no pieaugušo mājaslapas.
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2010.gada nogalē tika uzsākts darbs pie datubāzes, kurā RCB un tās filiālbibliotēkās vienoti tiktu reģistrēti
lasītāju datoru rezervēšanas un izmantošanas gadījumi. Šāda datubāze ne tikai aizstātu manuālo
reģistrēšanu, bet arī nodrošinātu datu ilglaicīgu saglabāšanu un lasītāju ērtu apkalpošanu (īpaši Centrālajā
bibliotēkā un tajās RCB filiālbibliotēkās, kurās datori izvietoti vairākās telpās un stāvos). Darbs pie datoru
rezervēšanas datubāzes tiks pabeigts 2011.gada pirmajā ceturksnī.
Datortehnika un tās novērtējums

Datori
Printeri
Multifunkcionālās
iekārtas
Kopēšanas iekārtas

Skaits
Darbiniekiem
Lietotājiem
255
281
127
58

43
Svītrkodu
Attēlu un teksta
Skeneri
114
8
Datu rezerves kopēšana notiek automātiski, izmantojot
RAID masīvu, ko nodrošina Rīgas Dome
Diemžēl datorparka tehniskais stāvoklis 2010. gadā nav uzlabojies.
Tika remontēti vairāki datori pēc bojājumiem interneta pieslēguma vadā zibens spēriena rezultātā, turklāt šiem
datoriem tika nomainītas arī tīkla kartes.
Pamazām tiek norakstīti pēdējie 2000.gada un vecāki datori, kuriem jau sen ir nolietotas un praktiski
neremontējamas komponentes.
Vienlaikus ātri fiziskā veidā noveco jau morāli novecojušie datori, kuri saņemti ekspluatācijā no v/a KIS
2005.gadā. Šiem datoriem jau sen kā beigusies garantija, un to nolietojums nozīmē, ka remontu skaits tikai augs.
Ja ne 2011.gadā, tad 2012. gadā obligāti jānomaina viss 2005.gadā no v/a KIS saņemtais datorparks.

Novadpētniecības darbs
Pārskata gadā RCB novadpētniecības darbs veikts atbilstoši RCB Bibliotēku dienesta izstrādātajai metodikai
„Bibliotēku novadpētniecības darba galvenie virzieni un metodika: ieteikumi Rīgas Centrālajai bibliotēkai”, kas
publicēti „Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmatā, 2009”.
Sagatavota publicēšanai „Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata, 2010”. Tajā izveidota jauna sadaļa
„RCB atmiņu grāmatas lappuses”, kurā ietvertas deviņu bijušo un esošo darbinieku atmiņas. Tradicionālajā
Gadagrāmatas sadaļā „Sarunas un stāsti gada garumā ” turpinātas Intas Sallinenes intervijas ar kolēģiem, tā jau
septīto gadu veidojot bibliotēkas vēstures lappuses.
Pārskatītas reorganizēto bibliotēku apkaimes robežas, izvērtēts un rediģēts to novadpētniecības krājums,
strādāts ar novadpētniecības mapēm: slēgtas savu nozīmi zaudējušās, papildinātas aktuālās, atvērtas jaunas;
sakārtota, noslēgta un saglabāta bijušo bibliotēku vēsture, uzsākts darbs pie jaunatvērto bibliotēku vēstures
dokumentēšanas. Tā RCB filiālbibliotēkā „Pārdaugavā” tika fotografēti bibliotēkas iekārtošanas darbi,
bibliotēkas novadpētniecības krājumā saglabātas RCB bijušo Nordeķu, Zasulauka, Mārtiņa filiālbibliotēku
vēstures.
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Sadarbībā ar fotogrāfu Valteru Poļakovu fotogrāfijās dokumentēta bibliotēku ikdiena, svētki, tapa bibliotekāru
un lasītāju portreti.
Turpinās darbs pie novada izpētes, novadpētniecības krājuma regulāras papildināšanas ar jauniem
dokumentiem, līdztekus kārtējai dokumentu caurskatīšanai un atlasei veicot arī to retrospektīvu pārskatīšanu.
Nozīmīgs ir RCB filiālbibliotēkas „Vidzeme” devums, caurskatot vecāku gadu žurnālus, lai apzinātu rakstus par
novadu un novadniekiem, novadnieku darbus. RCB Bišumuižas filiālbibliotēka ieguva pieeju interesantām
20.gadsimta sākuma fotogrāfijām par Bišumuižas apkaimi. Šo fotogrāfiju kopijas glabājas bibliotēkas
novadpētniecības krājumā.
Pārskata gadā aktivizējies darbs pie elektronisko prezentāciju par bibliotēku un tās vēsturi izveides. Tās tiek
regulāri papildinātas ar jauniem materiāliem, veidotas atsevišķas prezentācijas konkrētiem adresātiem,
piemēram, jaunāko klašu skolēniem.
Bibliotēkas, kuru vēsturē aizvadītais gads iezīmējās ar apaļām jubilejām, īpaši aktīvi veica bibliotēku vēstures
izpēti un tās tēla popularizēšanu. Tā RCB Bolderājas filiālbibliotēka atzīmēja 85 gadu pastāvēšanas jubileju,
sagatavojot prezentāciju par bibliotēku latviešu un krievu valodā, veidojot izstāžu ciklus, veltītus bibliotēkai:
„Bolderājas bibliotēkai – 85”, „Bolderājas darbinieki gadu lokos”, „Grāmatu valsts – bibliotēka”. RCB
filiālbibliotēka „Zvirbulis”, atzīmējot 60 gadu jubileju, izveidoja bērnu zīmējumu izstādi „Mana sapņu
bibliotēka”, kurā bērni zīmēja nākotnes bibliotēku. Tika izveidota izstāde „Manas bērnības mīļākās grāmatas”,
kurā bibliotekāru bērnu dienu mīļākās grāmatas tika papildinātas ar viņu bērnības fotogrāfijām un atmiņām.

RCB filiālbibliotēkai “Zvirbulis” - 60
RCB Imantas filiālbibliotēka, atzīmējot 30 gadu jubileju, kluba „ Mans ceļotprieks” ietvaros sagatavoja ieskatu
bibliotēkas vēsturē „30 gadi kopā ar jums”. RCB Daugavas filiālbibliotēka izveidoja jubilejas albumu
„Daugavas bibliotēkai – 60”.
Bibliotēkas lietotāju atzinību ir guvušas reālas un virtuālas ekskursijas pa bibliotēkas apkaimi, kuras
izstrādātas, izmantojot bibliotēkas novadpētniecības krājumu. Nozīmīga šo ekskursiju daļa ir iepazīstināšana ar
bibliotēku un tās piedāvājumu. Tā RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkā bibliotekāres Silvas Rozenšteines vadībā
tuvējo skolu skolēni iepazina bibliotēkas apkaimi dažādos tuvākos un tālākos ekskursiju maršrutos.
Novadpētniecības darbā arvien aktīvāk iesaistās RCB ārējie apkalpošanas punkti. Tā RCB ārējā
apkalpošanas punktā Dienas centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem notika prezentācija par Maskavas
priekšpilsētu „Maskavas forštates garīgais kronis”, kuras mērķis bija iepazīstināt apmeklētājus ar slaveno
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Maskavas priekšpilsētu, tās vēsturi, apkaimi, ievērojamiem cilvēkiem un daudzajām baznīcām. RCB ārējā
apkalpošanas punktā „Saulaino dienu bibliotēka” BKUS tiek krāti materiāli par slimnīcas vēsturi, tās
darbiniekiem, pazīstamāko slimnīcas darbinieku sasniegumiem darbā, zinātnē un slimnīcas attīstībā.

RCB filiālbibliotēkas „Zemgale” organizētā ekskursija pa Atgāzeni (vada Ērika Liepiņa)
Bibliotēku novadpētniecības darbā arvien lielāka vērtība tiek veltīta sadarbībai ar tuvākajiem kaimiņiem:
iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām, novadniekiem. Tā RCB Grīziņkalna filiālbibliotēka sadarbībā ar
Latvijas Sieviešu invalīdu asociāciju „Aspazija” organizēja gadskārtējo pasākumu „Vasarsvētki Grīziņkalnā,”
kurā bibliotēka piedalījās ar plašu novadpētniecības krājuma ekspozīciju. Par šī pasākuma organizēšanu un
aktīvu piedalīšanos Rīgas domes Austrumu izpilddirekcija apbalvoja bibliotēkas vadītāju Olgu Sincovu.
RCB Imantas filiālbibliotēka organizēja skolēniem piecas informācijas dienas ”Es dzīvoju Pārdaugavā,” kurās
varēja iepazīties ar bibliotēkas novadpētniecības materiāliem un piedalīties cikla „Īss ieskats Pārdaugavas
vēsturē” digitālajos ceļojumos.
Veiksmīgi tiek turpināta bibliotēku sadarbība ar raidījuma „Ielas garumā” radošo komandu. Pārskata gadā
informāciju par Patversmes ielu raidījuma veidotājiem sniedza RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēka.
Bibliotēka kā tikšanās vieta cilvēkiem ar novadpētniecības interesēm iegūst arvien lielāku popularitāti un
atdevi novada izpētē.
Tā RCB Grīziņkalna filiālbibliotēkā darbojas pulciņš „Piemiņas glabātāji”, kura mērķis ir papildināt
„Grīziņkalna ievērojamo personu rādītāju”. RCB Juglas filiālbibliotēkā desmito gadu darbojas neformālais
lasītāju klubs „Juglas aicinājums”, kura ietvaros tiek veikts novada izpētes darbs, notiek tikšanās ar
novadniekiem.
Atmiņu vākšana un glabāšana par novadu un novadniekiem ir kļuvusi nozīmīga bibliotēku novadpētniecības
darba sastāvdaļa. Pārskata gadā grīziņkalniete I.Smirnova uzrakstīja savas atmiņas „Mani nodzīvotie gadi
Grīziņkalna rajonā,”, papildinot tās ar fotogrāfijām no personīgā foto arhīva. RCB Čiekurkalna filiālbibliotēka
turpina vākt rakstnieces M. Kļavas atmiņas.
Bibliotēku organizētie konkursi un viktorīnas par novadu ir veicinājuši bibliotēkas lietotāju interesi par
novadu novadpētniecības krājuma izmantošanu. RCB Jauniešu un bērnu literatūras nodaļa organizēja konkursu
„Interesanti fakti no daiļliteratūras par Rīgu”. RCB filiālbibliotēka „Rēzna” uzsāka darbu pie konkursa „Mans
dzimtas koks” sagatavošanas. RCB Daugavas filiālbibliotēka sagatavoja konkursu Jauniešu un bērnu literatūras
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nodaļas apmeklētājiem „Novads pie Daugavas”. RCB Pļavnieku filiālbibliotēka organizēja viktorīnu
mikrorajona iedzīvotājiem ”Mūsu mikrorajons Pļavnieki”.
Izstādes par novadu joprojām ir viena no biežāk izmantotajām darba metodēm novadpētniecības materiālu
popularizēšanai. Popularitāti ieguvuši izstāžu cikli, kuri vispusīgi atklāj bibliotēkas apkaimi, kā arī novadnieku
radošo darbu izstādes. Piemēram, RCB filiālbibliotēkā „Zvirbulis” tika veidots izstāžu cikls „Āgenskalna
paspārnē”. RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēkā fotogrāfiju izstāde „Tā mēs dzīvojam! Tā mēs svinam!:
Ziemassvētku pasākumi Sarkandaugavas bibliotēkā agrāk un tagad ”, kas izraisīja lielu interesi bibliotēkas
apmeklētāju vidū.
RCB Svešvalodu filiālbibliotēkas un RCB Mākslas un mūzikas filiālbibliotēkas „Tilts” novadpētniecības darbs
tika veikts atbilstoši to specializācijai. Tā RCB Svešvalodu filiālbibliotēka popularizēja literatūru par Latviju un
latviešu autoru darbu tulkojumus svešvalodās, veidojot tematisko plauktu „Latvija. Rīga”. RCB Mākslas un
mūzikas filiālbibliotēka „Tilts” veidoja personāliju mapes, veltītas Latvijas mūziķiem, māksliniekiem,
aktieriem.
Novadpētniecības darba kvalitāti pozitīvi ietekmēja atbilstošas bibliotēkas telpas un aprīkojums. Tā RCB
filiālbibliotēkā „Vidzeme” novadpētniecības krājumam un darbam atvēlēta īpaša telpa, kurā iekārtota
bibliotēkas vēstures materiālu ekspozīcija, sakārtota dokumentācija par bibliotēkas renovācijas gaitu,
sasistematizēti padomju laika dokumenti. Bibliotēkas vēsture apkopota planšetēs un slaidrādēs par bibliotēkas
attīstību un atklāšanu pēc renovācijas. Gada pārskatā bibliotēkas vadītāja Lolita Grahoļska uzsver, ka atsevišķa
telpa novadpētniecībai uzliekot arī pienākumus šo telpu papildināt ar atbilstošas kvalitātes materiāliem.
Novadpētniecības krājumu aktīvi izmantoja studenti un skolēni dažādu projektu izstrādē, novadpētniecības
interešu grupas, kas darbojas pie bibliotēkām, bet pārējo bibliotēkas lietotāju ieinteresētība varētu būt lielāka. Tā
RCB filiālbibliotēka „Vidzeme” gada pārskatā secina: „Nenoliedzot novadpētniecības nozīmību ap bibliotēku
esošo uzņēmumu, iestāžu un iedzīvotāju apzināšanā, to darbības izpētē, jāatzīmē, ka lasītāju interese par šiem
savāktajiem, dažbrīd unikālajiem materiāliem, ir minimāla.”
Jāsecina, ka lielākā daļa bibliotēku ir strādājušas radoši, meklējot jaunas iespējas, aptverot visus galvenos
novadpētniecības virzienus. Nozīmīgu novadpētniecības darba veikumu un detalizētu tā atspoguļojumu gada
pārskatā ir sniegušas RCB filiālbibliotēka „Vidzeme”, RCB Čiekurkalna, Sarkandaugavas, Grīziņkalna,
Šampētera, Daugavas, Bišumuižas, Imantas, Juglas filiālbibliotēka, RCB Jauniešu un bērnu literatūras nodaļa,
RCB filiālbibliotēka „Rēzna”, RCB filiālbibliotēka „Pārdaugava”, RCB filiālbibliotēka „Zvirbulis”, RCB ārējās
apkalpošanas punkts „Saulaino dienu bibliotēka” BKUS.
RCB novadpētniecības darbu pārskata gadā negatīvi ietekmēja nepietiekams darbinieku skaits un lielais
noslogojums, veicot citus bibliotēku darba procesus, īpaši bibliotēku tīkla reorganizācijas radītā papildus slodze,
nepietiekams novadpētniecības darba tehniskais aprīkojums.
Analizējot RCB pārskatus, tika izdarīti secinājumi, ka turpmākai novadpētniecības darba kvalitātes
paaugstināšanai pastiprināta uzmanība jāpievērš:
 detalizētai novadpētniecības darba plānošanai;
 sadarbībai;
 novadpētniecības krājuma satura maksimāli pilnīgai atklāsmei, popularizēšanai, publicitātei;

Rīgas Centrālās bibliotēkas 2010.gada darba pārskats

21

 RCB labākās novadpētniecības darba pieredzes popularizēšanai un pieredzes apmaiņas pasākumiem;
 semināru un darba grupu organizēšanai dažādu novadpētniecības jautājumu detalizētai izpētei un problēmu
risinājumam.

Projektizstrāde
2010.gadā tika sagatavoti seši projekta pieteikumi, no kuriem divi projekta pieteikumi netika atbalstīti.
2010.gadā veiksmīgi realizēti divi Eiropas Kopienas Mūžizglītības programmas (2007-2013) Leonardo da Vinci
apakšprogrammā atbalstītie mobilitātes projekti.
(2010.gadā projektu realizācijai piešķirti 5989.29 LVL).
RCB mobilitātes projekts „Starpbibliotēku abonements un bibliotekārie pakalpojumi slimnīcās. Somijas
pieredze” (LLP-LdV-PLM-2009-LV-234) (ID PVS 2764) tika atbalstīts 2009. gadā Eiropas Kopienas
Mūžizglītības programmas (2007-2013) Leonardo da Vinci apakšprogrammā. Projekta īstenošanai tika piešķirts
maksimāli pieejamais Leonardo da Vinci programmas piešķīrums – 4572.00 EUR divu dalībnieku praksei
Somijā. Projekta mērķis bija nodrošināt RCB darbinieku praksi Helsinku Pilsētas bibliotēkā ar mērķi palīdzēt
pilnveidot darbinieku kompetences un zināšanas par Eiropā izmantojamām darba metodēm publisko bibliotēku
darbā, īpaši jautājumos, kas skar starpbibliotēku abonementa darbu un bibliotekāros pakalpojumus slimnīcās.
Praksē no 16.05.2010 līdz 29.05.2010 uz Helsinku Pilsētas bibliotēku devās RCB darbinieces: Ilze Marga, RCB
ārējā apkalpošanas punkta „Saulaino dienu bibliotēka” BKUS vadītāja, un Maija Mauriņa, RCB Bibliotēku
dienesta galvenā bibliotekāre SBA darbā. Prakse tika uzsākta Helsinku Pilsētas bibliotēkā, kur dalībnieki tika
iepazīstināti ar Somijas bibliotēku sistēmu, Slimnīcas bibliotēku tīklu (Hospital Library service), bibliotekāro
apkalpošanu mājās (Home delivery service), starpbibliotēku abonementa darbu, kā arī ar pašas bibliotēkas
mērķiem, darbības principiem un funkcijām. Prakses laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties un praktiski
strādāt vairākās Helsinku Pilsētas bibliotēkas filiālbibliotēkās - Children’s Hospital Library, Aurora Hospital
Library,

Kontula Senior’s Center u.c. Prakses programma tika sagatavota ļoti intensīva un maksimāli

piesātināta, lai projekta dalībnieki apgūtu pēc iespējas vairāk jaunu praktisku pieredzi bibliotēku darbā, īpaši
uzsverot SBA darbu un bibliotekāros pakalpojumus slimnīcās un praktiski iepazītu visus bibliotekāros servisa
pakalpojumus visiem iedzīvotājiem, īpaši cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ilze Marga praktiski iepazinās ar
Helsinku Pilsētas bibliotēkas darba metodēm lietotāju apkalpošanā slimnīcās, īpaši pievēršot uzmanību bērnu un
jauniešu bibliotekārās apkalpošanas metodēm slimnīcās, kā arī praktiski strādāja ar īpašām darba metodēm,
kādas ir izstrādātas vājredzīgo bibliotēkā (Celia Library for the disabled). Bibliotēka ir nodrošināta ar atbilstošu
aprīkojumu un speciālistiem. Apkalpo lasītājus ne tikai no visas Somijas, bet arī no citām valstīm. Īpaši
uzmanība tiek pievērsta darbam ar bērniem. Speciālistiem ir radošas un ļoti interesantas idejas bērnu un jauniešu
bibliotekārajā apkalpošanā. Maija Mauriņa ieguva jaunu pieredzi SBA darbā ar pieprasīto dokumentu
meklēšanu Somijas un ārzemju datubāzēs, kā arī nepieciešamo vienību pasūtīšanu, kā arī praktizējās pasūtījumu
noformēšanā. Projekta dalībnieks praktiski strādāja ar bibliotēkas darbā biežāk izmantotajām datubāzēm un
bibliotēku elektroniskajiem katalogiem – to izmantošanas nosacījumiem un informācijas meklēšanas iespējām,
kā arī ieguva jaunu pieredzi SSBA darbā. Uzņemošās organizācijas ne tikai sniedza praktiskās un teorētiskās
zināšanas, bet arī centās pārliecināties, vai tiešām materiāli tiek saprasti un apgūti. Uzņemošās puses
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koordinators sagatavoja apliecinājumu par praksi Helsinkos. Atgriežoties Latvijā, dalībnieki saņēma Europass
Mobility dokumentu. Informācija par projektu un iegūto pieredzi tika prezentēta seminārā RCB darbiniekiem.
RCB izstrādātais mobilitātes projekts „Publiskās bibliotēkas darbs ar multikulturālu sabiedrību un
iedzīvotāju marginālajām grupām” (Nr. 2010-1-LV1-LEO03-00779) (ID PVS 2800) tika atbalstīts 2010.gadā
Eiropas Kopienas Mūžizglītības programmas (2007-2013) Leonardo da Vinci apakšprogrammā. Projekta
īstenošanai tika piešķirts maksimāli pieejamais Leonardo da Vinci programmas piešķīrums – 3040.00 EUR divu
dalībnieku pieredzes apmaiņai Zviedrijā. Pieredzes apmaiņā uz Stokholmas Centrālo bibliotēku no 10.10.2010
līdz 16.10.2010 devās RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre Ingūna Stranga un Rīgas Centrālās
bibliotēkas Daugavas filiālbibliotēkas vadītāja Anna Dunajevska.
Projekta dalībnieki klātienē iepazinās ar Stokholmas Centrālās bibliotēkas darbu, īpaši par darbu ar
multikulturālu sabiedrību un marginālajām iedzīvotāju grupām. Pieredzes apmaiņas laikā tika iepazīti
bibliotekārā apkalpošanas darba procesi Stokholmas Centrālās bibliotēkas filiālēs, kuras specializējušās bērnu,
pusaudžu, imigrantu, slimnīcu pacientu apkalpošanā, kā arī iegūta jauna pieredze par cilvēku ar īpašām
vajadzībām bibliotekārās apkalpošanas specifiku, automatizēto izdevumu izsniegšanu, nodošanu, tematisko
pasākumu organizēšanu.
Projekta dalībnieki pilnveidoja un uzlaboja savu profesionālo kvalifikāciju un kompetences darbā ar
multikulturālu sabiedrību un marginālajām iedzīvotāju grupām, kā arī ieguva jaunas inovatīvas idejas
bibliotekārā darba un bibliotēkas lietotāju apkalpošanas uzlabošanai. Uzņemošās puses koordinators sagatavoja
apliecinājumu par pieredzes apmaiņu Stokholmā. Atgriežoties Latvijā, dalībnieki saņēma Europass Mobility
dokumentu. Pieredzes apmaiņas dalībnieki, izvērtējot Zviedrijā iegūto pieredzi, piedalīsies tās aprobēšanā un
popularizēšanā RCB. Informācija par projektu un iegūto pieredzi tika prezentēta seminārā RCB darbiniekiem.
RCB izstrādātais sagatavošanās vizītes projekta pieteikums „Rīgas Centrālās bibliotēkas un Ūmeo pilsētas
bibliotēkas sadarbības projekta sagatavošana” (PVS ID 2921) (Līg.Nr.2010-1-LV1 LEO06-01605) tika
atbalstīts 2010. gadā Eiropas Kopienas Mūžizglītības programmas (2007-2013) Leonardo da Vinci
apakšprogrammā.
RCB direktores vizītes mērķis ir apmeklēt sadarbības partneru organizāciju Zviedrijā – Ūmeo pilsētas bibliotēku
– kopīgai nākotnes sadarbības projektu izstrādei. Vizītes ietvaros plānots noteikt partneru lomu, atbildību un
uzdevumus, izstrādāt plānoto apmācības programmu u.c. Apstiprinātais finansējums vizītei ir 910.00 EUR. Ceļa
izdevumiem piešķirti 270.00 EUR, uzturēšanās izdevumiem piešķirti 640,00 EUR. RCB direktore Doloresa
Veilande dosies uz Ūmeo pilsētas bibliotēku (Zviedrijā) laika periodā no 31.01.2011 līdz 03.02.2011.
RCB sagatavoja projekta pieteikumu „Vēsturiski literārā pastaiga pa Vecrīgu” projektu konkursam „Rīga –
Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā”. Projekta virsmērķis ir izstrādāt literāru pastaigu – vēsturiski literāru
ekskursijas maršrutu pa Vecrīgu un piedāvāt to Latvijas iedzīvotājiem un Rīgas viesiem. Projekta mērķis ir
sagatavot ekskursijas maršrutu, kas papildināts ar daiļliteratūras citātiem un literāriem aprakstiem par
konkrētiem objektiem un vēsturiskiem notikumiem Vecrīgā. Rīgas domei prasītā summa projekta realizācijai
4500.00 LVL.
RCB kopīgi ar biedrību „Prison Fellowship Latvia” izstrādāja projektu "Rīgas Centrālās bibliotēkas ārējā
apkalpošanas punkta izveide Brasas cietumā". Projekts guva atbalstu Latvijas - Šveices sadarbības
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programmas grantu shēmas "NVO fondā". Projekta mērķis ir nodrošināt profesionāli nokomplektēta un
atjaunota bibliotēkas fonda pieejamību ieslodzītajiem jauniešiem Brasas cietumā, tādējādi radot pozitīvās
prakses paraugu bibliotēkas fonda pieejamības nodrošināšanai visās Latvijas ieslodzījuma vietās. Projekts tiks
realizēts 2011.gadā.
Neatbalstītie projekti:
RCB projekta pieteikums „Literārie lasījumi” tika iesniegts VKKF projektu konkursā. Projekta mērķis organizēt RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme” literāros lasījumus ar populāru Latvijas aktieru līdzdalību. Projekta
īstenošanai prasītā summa no VKKF - 916.00 LVL. Projekta realizācijai finansējums netika piešķirts.
2010.gadā tika izstrādāts RCB projekta pieteikums „Live Reading System – Information for All”. Projekts
netika apstiprināts Bila un Melindas Geitsu fonda izsludinātajā projektu konkursā „Publisko bibliotēku
inovācijas”.
Projekta mērķis: iegādāties inovatīvu ierīci – datoru „Readit 24” (sintētiska balss dokumenta nolasīšanai) un
adaptēt latviešu valodu šai sistēmai, ar mērķi attīstīt un uzlabot informācijas un bibliotekāros pakalpojumus
visiem bibliotēkas lietotājiem, īpaši cilvēkiem ar īpašām vajadzībām: dislektiķiem, cilvēkiem ar sliktām
uztveres spējām un vājredzīgiem bibliotēkas lasītājiem. Projektā tika paredzēts izpētīt aparāta izmantošanu un
nodot tālāk jaunapgūto pieredzi visām bibliotēkām Latvijā un ārpus Latvijas.
Projekta realizācijai prasītā summa - 26 750 USD.

Metodiskais un konsultatīvais darbs. Sadarbība specializācijā
Konsultatīvo darbu krājumu komplektēšanas un organizācijas jautājumos pārskata gadā veica RCB
Bibliotēku dienesta speciālisti gan pēc filiālbibliotēku vadītāju iniciatīvas, gan Bibliotēku dienesta plānotā darba
ietvaros.
RCB filiālbibliotēkā „Pārdaugava” krājuma kārtojumā tika realizēts krājuma daļas kārtojums tematiski. RCB
Bibliotēku dienesta speciālisti veica tematisko sadaļu izstrādi, informācijas resursu atlasi un marķēšanas
principu izveidi.
Lai veiktu precīzu un korektu norakstīšanas/saņemšanas aktu sagatavošanu, kā arī veidlapu aizpildīšanu
atbilstoši jaunajiem MK noteikumiem, tika pārstrādāta metodiskā vēstule „Metodiska vēstule par informācijas
nesēju norakstīšanas vai saņemšanas aktu sagatavošanu un iesniegšanu Rīgas Centrālajā bibliotēkā”, kā arī
nolasīta lekcija.
Gada sākumā RCB tīmekļa vietnē ievietota informācija par 2010.gadā abonētajiem preses izdevumiem (sadaļa
„Periodiskie izdevumi RCB”), gada nogalē veikta centralizēta RCB 2011.gada preses abonēšanas kampaņa.
Veikta RCB Bibliotēku dienesta krājuma automatizēta pilotinventarizācija; uzsākta instrukcijas par krājumu
inventarizāciju veikšanu RCB struktūrvienībās izstrāde. Koordinēts grāmatu pārsiešanas darbs RCB.
RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliogrāfe koordinē uzziņu informācijas darbu, sniedz konsultācijas pa
tālruni, e-pastu un uz vietas filiālbibliotēkās. 2010. gadā notika praktiska konsultācija par meklēšanas iespējām
novadpētniecības datubāzē. Notika praktiskas nodarbības un konsultācijas uz vietas filiālbibliotēkās par
aprakstu izveidi novadpētniecības datubāzē (14 filiālbibliotēkās). Regulāri tiek veikta šīs datubāzes ierakstu
rediģēšana.
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RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliogrāfe apkopoja informāciju un nolasīja lekciju par elektroniskajiem
pilntekstu informācijas meklēšanas avotiem.
Pārskata gadā regulāri tika apmeklētas RCB un filiālbibliotēkas, lai gūtu vispusīgu ieskatu bibliotēku
novadpētniecības darbā. Īpaša uzmanība tika pievērsta bibliotēkām, kurām bija paredzēta atkārtota
akreditācija, kā arī bibliotēkām, kuras pārņēma 2009.gada nogalē reorganizēto bibliotēku novadpētniecības
krājumu, piemēram, RCB Pieaugušo literatūras nodaļa, RCB Vecrīgas, Bišumuižas filiālbibliotēka, RCB
filiālbibliotēka „Pārdaugava”, „Kurzeme” u.c. Tika sniegtas konsultācijas novadpētniecības materiālu atlasē,
novadpētniecības mapju noformēšanā un rediģēšanā. Vizitācijas burtnīcās tika ierakstīti konstatētie
novadpētniecības darba trūkumi un norādīti termiņi to novēršanai. Jāatzīmē, ka atkārtotās vizitācijās tika
konstatēts, ka pieļautās kļūdas un nepilnības ir izlabotas, ieteikumi uzklausīti un ņemti vērā.
Bibliotēku telpu projektēšanas un iekārtošanas jautājumos 2010.gadā veikts darbs pie RCB filiālbibliotēkas
„Pārdaugava” telpām (pilnīga bibliotēkas funkcionālā plāna izstrāde, mēbeļu, aprīkojuma, noformējuma
elementu paraugu izvēle, evakuācijas plāna izstrāde u.c.). Izstrādāts RCB Biķernieku, Imantas, Jaunciema
filiālbibliotēkas funkcionālais plāns, kā arī RCB filiālbibliotēkas „Avots” renovācijas arhitektoniskais
plānojums un telpu funkcionālais plāns.
RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre Zane Ramiņa veica „Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata
2009” tekstuālās daļas maketēšanas darbu, izstrādāja izdevuma māksliniecisko noformējumu, sadarbojās ar
izdevēju „Madonas poligrāfists” pie izdevuma sagatavošanas drukāšanai.
RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre darbā ar lasītāju grupām regulāri apmeklēja RCB
filiālbibliotēkas, konsultēja bibliotekārus par bibliotekāro procesu uzlabošanas iespējām, informēja par nozares
aktualitātēm. Izstrādāja informatīvu materiālu „Tēti, māci dēlu lasīt!”, kā arī veica darbu pie bērnu lapas RCB
tīmekļa vietnē. Realizēja aptauju par RCB filiālbibliotēku sadarbības partneru tīkla aptvērumu. (plašāk skat.
„Rīgas Centrālās bibliotēkas darba ar bērniem un pusaudžiem 2010.gada pārskats”).
RCB Bibliotēku dienests apkopo RCB nodaļu un filiālbibliotēku skaitliskos rādītājus. Lai gūtu ieskatu
bibliotēku izmantošanas dinamikā, kā arī lai konstatētu neprecizitātes statistikas datu uzskaitē un tās savlaicīgi
novērstu, skaitliskie rādītāji tiek apkopoti reizi ceturksnī. Gada garumā Bibliotēku dienesta speciālisti sniedza
konsultācijas par bibliotekārā darba uzskaiti. Bibliotēku konsultēšanu par uzskaiti un statistikas datu izgūšanu
BIS ALISE veica RCB Automatizācijas nodaļas speciālists.
Līdz 2010. gada 15. februārim tika pabeigta 2009. gada skaitlisko rādītāju ievadīšana Latvijas digitālās kultūras
kartes informācijas sistēmā, ko veica RCB filiālbibliotēku vadītāji. Ievadīto datu precizitāti un pareizību
pārbaudīja RCB Bibliotēku dienesta speciālists, ņemot vērā arī LNB BAI ieteikumus, pamanītās kļūdas un
neprecizitātes. Tika izteikti ierosinājumi dažu Kultūras kartē iekļauto sadaļu formulējumu un aiļu izkārtojumu
precizēšanai. LNB BAI ir ņēmis vērā ieteikumus un Kultūras kartē ir izveidota atsevišķa sadaļa „Profesionālās
pilnveides programmas un izglītojoši pasākumi”, taču joprojām ir iebildumi pret sadaļu par bibliotēkas
finansiālajiem rādītājiem, kurā prasība izdevumus krājuma komplektēšanai (izņemot periodiskos izdevumus)
atspoguļot pie kārtējiem izdevumiem neatbilst budžeta sadalījumam atbilstoši grāmatvedības prasībām, kur
izdevumi krājuma komplektēšanai pieskaitāmi pie kapitālajiem izdevumiem (informāciju par RCB
finansiālajiem rādītājiem sagatavo un iesniedz RCB ekonomiste).

Rīgas Centrālās bibliotēkas 2010.gada darba pārskats

25

2010. gada janvārī RCB Bibliotēku dienests izstrādāja dienas statistikas un mēneša statistikas uzskaites lapas
Excel formātā, ko RCB nodaļas un filiālbibliotēkas izmanto kā bibliotēkas dienasgrāmatu skaitlisko rādītāju
atspoguļošanai un apkopošanai. Diemžēl visu datu izgūšana no BIS ALISE nav iespējama, jo daļa skaitlisko
rādītāju jāuzskaita manuāli. Šādas darba lapas tika sagatavotas un decembrī nosūtītas filiālbibliotēkām arī
statistikas datu uzskaitei 2011. gadā. RCB Bibliotēku dienests izstrādāja arī metodisko vēstuli „Metodiskie
norādījumi bibliotēkas skaitlisko rādītāju iegūšanai un apkopošanai”, kas 2010. gada nogalē tika papildināta ar
izmaiņām periodisko izdevumu izsnieguma uzskaitē (no 2011. gada 1. janvāra žurnālu izsnieguma uzskaite tiek
veikta, par uzskaites vienību ņemot žurnāla gada komplektu, tas ir, viena gada komplekts izsniegumā tiek
uzskaitīts kā viena vienība).
RCB skaitliskie dati par 2009. gadu tika ievadīti IFLA Metropoļu bibliotēku sekcijas veidotajā datubāzē. Dati
pieejami http://ifla.countingopinions.com/
Decembrī RCB Bibliotēku dienests izstrādāja bibliotēkas pasākumu dienasgrāmatas elektronisko formu, ko
RCB nodaļas un filiālbibliotēkas izmanto no 2011. gada janvāra, atsakoties no pasākumu dienasgrāmatas
iespiestās un ar roku aizpildāmās formas.
Sākot no 2010. gada aprīļa, RCB Bibliotēku dienesta un Publicitātes nodaļas speciālisti paši veic filiālbibliotēku
iesūtītās informācijas ievadīšanu RCB mājaslapā.
Pārskata gadā RCB bibliotekārajiem darbiniekiem tika sniegtas konsultācijas par BIS ALISE izmantošanu, kā
arī analītisko ierakstu veidošanā, cirkulācijas moduļa izmantošanā, lasītāju datubāzes veidošanā un izmantošanā,
iespieddarbu rezervēšanas un pasūtīšanas veikšanā gan telefoniski, gan arī apmeklējot pašas bibliotēkas.
Konsultatīvo darbu veica RCB Automatizācijas nodaļas galvenā speciāliste-tīkla administratore Lelde Puriņa.
Sadarbība ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju (LR KM).
RCB augstu vērtē sadarbību ar LR KM. RCB darbinieki regulāri iepazīstas ar LR KM tīmekļa vietni
www.km.gov.lv, kurā ievietota bibliotekāriem aktuāla informācija.
LR KM sniedz konsultācijas bibliotēkas darbību reglamentējošu dokumentu izstrādē, informē par iespējām
piesaistīt papildus finansējumu. Nozīmīga ir sadarbība bibliotēku reģistrācijas un akreditācijas jautājumos. RCB
direktore ir Bibliotēku akreditācijas komisijas Publisko bibliotēku akreditācijas apakškomisijas locekle.
LR KM Bibliotēku nodaļa piedalās RCB starptautisko sakaru veidošanā.
2010. gada 24. novembrī Latvijas Republikas Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte apmeklēja RCB filiālbibliotēku
„Vidzeme” Brīvības ielā 206, Rīgā.
Sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku
RCB aktīvi sadarbojas ar LNB, piedaloties organizētajos semināros, konferencēs, darba grupās:


17.februārī RCB direktora p.i. Doloresa Veilande un Bibliotēku dienesta vadītāja Daiga Bērziņa piedalījās
LNB BAI organizētajā apaļā galda diskusijā reģionu galveno bibliotēku direktoriem. Diskusijā piedalījās
Madonas, Ogres, Valkas, Valmieras reģionu un Jūrmalas un Rīgas galveno bibliotēku pārstāvji, LR
Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas ieviešanas departamenta Bibliotēku nodaļas vadītājs Jānis Turlajs un
vadītāja vietniece Vanda Bērziņa, kā arī LNB BAI darbinieki.



11.maijā RCB direktora vietniece automatizācijas darbā Andra Vīta piedalījās Latvijas zinātnisko, speciālo
un publisko bibliotēku direktoru 2010. gada pavasara sanāksmē, kas notika Pārventas bibliotēkā Ventspilī.
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12. maijā direktoru sanāksmē piedalījās RCB direktora p.i. Doloresa Veilande. Doloresa Veilande
sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar prezentāciju „Rīgas Centrālās bibliotēkas bibliotekāru
tālākizglītība”.


21.maijā RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre Ingūna Stranga piedalījās Latvijas Bērnu un
jaunatnes literatūras padomes (LBJLP) un LNB BAI Bērnu literatūras centra rīkotajā bērnu literatūrai un
bērnu bibliotēku darbam veltītajā konferencē „Domā par nākotni – dari tagad!”, kas notika Rīgā, LNB BAI
Bērnu literatūras centrā.



20.oktobrī RCB Bibliotēku dienesta vadītāja Daiga Bērziņa un galvenās bibliotekāres Gida Zepkāne un
Aiga Cakule piedalījās LNB BAI organizētajā seminārā publisko bibliotēku krājuma veidošanas
speciālistiem.



25.novembrī RCB direktore Doloresa Veilande un direktores vietniece Andra Vīta piedalījās Latvijas
zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru rudens sanāksmē, kas notika Jāzepa Mediņa Rīgas 1.
mūzikas skolā, Rīgā. Sanāksmes dalībniekus ar prezentāciju „Publisko bibliotēku veidotās autoritatīvo
ierakstu datubāzes” iepazīstināja RCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja Ineta Kaļķe.

Sadarbībā ar LNB BAI Bērnu literatūras centra speciālistiem RCB notika apmācības bibliotekāriem darbā ar
bērniem (vairāk skat. pārskata sadaļā „Personāls”).
Tiek izmantotas un lasītājiem popularizētas LNB veidotās datubāzes, starpbibliotēku abonements.
RCB popularizē LNB sniegto pakalpojumu projektu „Gaismas tīkls” un jaunās LNB celtniecību.
LNB piedalās RCB starptautisko sakaru veidošanā.
RCB direktore ir LNB Mācību centra lektore.
Sadarbība ar SIA TietoLatvia
2010. gadā tika nomainītas 3 programmas versijas. No 2010.gada 26.februāra RCB sāka strādāt ar programmas
versiju ALISE 4.2.0.10. Pēc biežām programmas kļūdām 2010.gada 6.maijā tā tika nomainīta uz versiju ALISE
4.2.0.11. Pēc iepriekšējos gados izteiktiem ierosinājumiem par lasītājiem izsniegto informācijas resursu čeku
printēšanas ceļa atvieglošanu tika izstrādāta un RCB piedāvāta jaunāka versija – ALISE 4.2.0.13 - , kas RCB
darbojas kopš 16. decembra.
Visa gada garumā tika veiktas konsultācijas ar BIS ALISE pārstāvjiem par programmas nepilnībām un
neskaidriem jautājumiem. Lielākais vairums jautājumu un konsultāciju bija par programmas darba
pārtraukumiem. Tāpat konsultācijas tika prasītas par darbu ar elektronisko katalogu: par komplektēšanas
atskaitēm, grāmatu aprakstiem, pārskatus par fonda stāvokli. Dažādas konsultācijas bija lūgtas par cirkulācijas
jautājumiem, piemēram, jautājumi par izsniegšanu, lasītāju ievietošanu rindā, plaukta indeksiem, atskaišu
veidošanu filiālēs. No septembra regulāras konsultācijas tika lūgtas par krājumu inventarizāciju veikšanu un
inventarizācijas datu apkopošanu.
Sadarbība ar Valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS)
Regulāri tiek ievadīta RCB un filiālbibliotēku informācija, statistikas dati v/a KIS izstrādātajā Latvijas digitālās
kultūras kartes informācijas sistēmā (https://is.kulturaskarte.lv).
Aģentūra kā starptautiskās organizācijas EIFL (Electronic Information for Libraries - elektroniskā informācija
bibliotēkām) locekle, nodrošina projekta dalības bibliotēkām ievērojamas starptautisko datubāžu abonēšanas
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maksas atlaides, ko nav iespējams iegūt individuālajiem abonentiem. Projekta „Elektroniskās publikācijas
Latvijas bibliotēkām” ietvaros RCB un tās filiālbibliotēku lasītājiem tiek piedāvāta iespēja lietot daudzveidīgas
elektroniskās datubāzes, interneta enciklopēdijas un pilnu tekstu žurnālus par dažādām nozarēm gan latviešu,
gan angļu valodā – tās ir abonētās autorizētās tiešsaistes datubāzes:


Letonika - uzziņu, tulkošanas un informācijas meklēšanas sistēma par Latviju latviešu valodā



Lursoft Laikrakstu bibliotēka - Latvijas periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojums
internetā



Nozare.lv - biznesa informācijas resursi par dažādām uzņēmējdarbības nozarēm un aktuālām tēmām,

un dažādu elektronisko resursu bezmaksas izmēģinājumi.
Datubāzes letonika.lv abonēšanas maksu RCB sedz v/a KIS.
26.maijā RCB direktora vietniece automatizācijas darbā Andra Vīta un vairāki RCB un filiālbibliotēku
darbinieki piedalījās v/a KIS un publisko bibliotēku attīstības projekta 3td organizētajā konferencē „Publiskās
bibliotēkas attīstībai: pārmaiņas un iespējas”, kas notika Rīgā.
1.jūlijā pie RCB filiālbibliotēkām norisinājās akcija "Bezvadu zemene" jeb Wi-Fi lietotāju sacensības. Akcijas
"Bezvadu zemene" mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību šim publisko bibliotēku pakalpojumam, kas
sniedz iespēju iegūt informāciju bibliotēku interneta tīklā, kā arī izmantot citus interneta pakalpojumus ārpus
bibliotēku darba laika un telpām.
15.novembrī RCB un tās filiālbibliotēkas piedalījās ikgadējā erudīcijas konkursā internetā "Meklē un atrodi
datubāzē letonika.lv!", kuru tradicionāli rīko sabiedrība "Tilde" un v/a KIS.
24.novembrī v/a KIS un publisko bibliotēku attīstības projekts 3td rīkoja preses konferenci par kompānijas
„Microsoft” sadarbībā ar BMGF jauno programmatūras un licenču dāvinājumu Latvijas publiskajām
bibliotēkām (vairāk skat. pārskata sadaļā „Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte”).
18.-22.janvārī,

RCB

ārējā

apkalpošanas

punktā

Dienas

aprūpes

centrā

bezpajumtniekiem

un

maznodrošinātajiem notika pilotapmācību kurss centra apmeklētājiem. V/a KIS publisko bibliotēku attīstības
projekta 3td uzdevumā apmācību programmu IT pamatiemaņu apguvei ir izstrādājusi un testa versijā pārbaudīja
BDA.
15. un 16. februārī v/a KIS notika mācības par metodiku darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Apmācībās
piedalījās RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre Ingūna Stranga. Metodika attiecas uz publisko
bibliotēku attīstības projekta 3td ietvaros izstrādāto audio kursu neredzīgiem cilvēkiem un e-apmācību kursu
vājredzīgiem cilvēkiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Laika periodā no 22. februāra līdz 10. martam v/a KIS organizēja mācības 28 Latvijas reģionu galveno
bibliotēku pārstāvjiem (tajā skaitā ir arī RCB pārstāvji) ar mērķi aktīvāk piedāvāt bibliotēku apmeklētājiem ar
redzes traucējumiem projekta 3td ietvaros uzstādīto speciālo datortehniku un programmatūru.
Projekta 3TD ietvaros sadarbībā ar v/a KIS un dažādiem e-pakalpojumu sniedzējiem E-prasmju nedēļas laikā
RCB filiālbibliotēkās un Reģionālajā mācību centrā tika rīkoti informatīvie un apmācību semināri iedzīvotājiem
(Swedbank piedāvātie e-pakalpojumi; „Interneta un televīzijas iespējas informācijas laikmetā”).
31.martā RCB ārējo apkalpošanas punktu Dienas aprūpes centrā apmeklēja Bila un Melindas Geitsu fonda
(BMGF) pārstāve, Globālo bibliotēku (Global Libraries) programmas koordinatore Dženeta Savaja (Janet
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Sawaya). BMGF pārstāve vēroja IKT pamatprasmju apmācības, ko ārējā apkalpošanas punkta apmeklētajiem
sadarbībā ar v/a KIS realizēja BDA speciālisti. RCB direktora p.i. Doloresa Veilande iepazīstināja viešņu ar
RCB ārējā apkalpošanas punkta darba specifiku un iespējām, kas tiek sniegtas Dienas centra apmeklētājiem.
Ārējo apkalpošanas punktu apmeklēja arī v/a KIS direktora vietniece Sandra Ozoliņa, sabiedrisko attiecību
vadītāja Sandra Vīgante, projektu administratore Kristīne Pabērza un citi aģentūras pārstāvji.

BMGF pārstāve Dženeta Savaja RCB ārējā apkalpošanas punktā Dienas centrā
V/a KIS realizē RCB publiskā tīkla uzturēšanu un interneta nodrošinājumu. Garantijas termiņiem beidzoties, v/a
KIS RCB lietojumā nodotā tehnika palika bez remontiem, taču tika radīta iespēja veikt šīs tehnikas maksas
remontus un uzlabojumus, kas ļāva turpināt to izmantot. Jāpiebilst, ka šāda veida tehnika veido ne mazāk kā
pusi no visa RCB darbā izmantotā digitālā aprīkojuma.
Sadarbība ar citām iestādēm (skat. arī pārskata sadaļu „Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām.
Publicitāte” un „Rīgas Centrālās bibliotēkas darba ar bērniem un pusaudžiem 2010.gada pārskats”).
7.janvārī RCB direktore Dzidra Šmita un direktores vietniece Doloresa Veilande apmeklēja Latgales Centrālo
bibliotēku, kur novadīja semināru „Krīzes menedžments”.
18.martā RCB pārstāvji piedalījās Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes rīkotajā "NEkonference BibCamp4" par bibliotekāro izglītību, tās nozīmi, tendencēm un nepieciešamību.
15.aprīlī RCB direktora p.i. Doloresa Veilande novadīja semināru Ogres Centrālās bibliotēkas un Ogres reģiona
pašvaldību bibliotēku darbiniekiem „Pasaules bibliotekāru kongresa vadlīnijas publiskās bibliotēkas attīstībai”,
kurā īpašu akcentu veltīja krājuma komplektēšanas un attīstības jautājumiem.
14.aprīlī RCB direktora p.i. Doloresa Veilande piedalījās Ventspils 720. jubilejai veltītajā konferencē „Ventspils
paralēle III. Pilsēta gadsimtu zīmēs un zīmolos”. Konferences dalībnieki noklausījās pilsētas identitātes
vēsturiskajiem, socioloģiskajiem, arhitektoniskajiem un kultūras aspektiem veltītus priekšlasījumus. 14. aprīlī
RCB bibliotekāri piedalījās Latvijas bibliotekāru 14. konferencē „Bibliotēkas rada nākotni, balstoties kultūras
mantojumā”, kas notika Rīgas Stradiņa universitātē. Konferencē RCB Bibliotēku dienesta vadītāja Daiga
Bērziņa uzstājās ar prezentāciju „Rīgas Centrālās bibliotēkas novadpētniecības darbs”.
RCB ir laba sadarbība ar profesionālās izglītības iestādēm - LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un
bibliotēku studijas nodaļu un Latvijas Kultūras koledžas Bibliotēkzinātnes un informācijas nodaļu studentu profesionālās prakses realizācijā.
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2010.gadā RCB Automatizācijas nodaļas galvenā speciāliste-tīkla administratore Lelde Puriņa veica
informācijas resursu izsnieguma analīzi RCB, apkopotos datus iesniedzot AKKA/LAA.
Ar RCB Repozitārija struktūru un funkcijām tika iepazīstināti Ogres Centrālās bibliotēkas kolēģi.
Starptautiskā sadarbība (skat. arī pārskata sadaļu „Projektizstrāde”)
3.martā RCB filiālbibliotēku „Vidzeme” apmeklēja viesi no Ukrainas: Irīna Ševčenko, profesore, Kijevas
Mogiļanska Kultūras akadēmijas pasniedzēja, Bila Geitsa fonda projekta vadītāja Ukrainā, un Ludmila Saenko,
Odesas universālās zinātniskās bibliotēkas direktora vietniece.
30. martā RCB viesojās Umea (Zviedrija) publisko bibliotēku direktore un Zviedrijas Bibliotēku biedrības
viceprezidente Ingera Edebro Sikstroma /Inger Edebro Sikström/ un Umea pilsētas bibliotēkas Pieaugušo
sekcijas vadītājs Leifs Martensons /Leif Mårtensson/.
8.maijā RCB direktora p.i. Doloresa Veilande tikās ar Sanktpēterburgas M.Ļermontova Centralizētās bibliotēku
sistēmas direktoru Sergeju Serejčiku. Tikšanās gaitā tika apspriestas abu bibliotēku turpmākās sadarbības
iespējas.
No 16. līdz 21. maijam RCB direktora p.i. Doloresa Veilande piedalījās IFLA Metropoļu bibliotēku sekcijas
gadskārtējā konferencē „Enduring Values and Excellence” Zagrebā (Horvātija).

Umea delegācija RCB
27. maijā RCB ārējā apkalpošanas punktā Dienas aprūpes centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem un RCB Grīziņkalna filiālbibliotēkā viesojās Bila un Melindas Geitsu fonda (BMGF) Globālo
bibliotēku programmas publisko bibliotēku attīstības projekta pārstāvji no Bulgārijas. Bulgāru kolēģi projektu
uzsākuši tikai 2009. gadā. Viņu mācību brauciena mērķis bija iepazīšanās ar publisko bibliotēku attīstības
projekta 3td darbību un projekta attīstības gaitā piedāvātajām iespējām. Viesi ar interesi iepazinās ar IT
apmācību norisi RCB ārējā apkalpošanas punktā Dienas aprūpes centrā un BMGF projekta realizācijas
rezultātiem RCB Grīziņkalna filiālbibliotēkā.
31.maijā RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme” viesojās Polijas Bibliotekāru biedrības Ļubļinas nodaļas un Ļubļinas
vojevodistes publiskās bibliotēkas pārstāvji – 50 cilvēku liela delegācija. RCB direktora vietniece Andra Vīta un
RCB filiālbibliotēkas „Vidzeme” vadītāja Lolita Grahoļska pastāstīja viesiem par bibliotēkas vēsturi,
renovācijas īpatnībām galvenajiem darba virzieniem kā „Vidzemē”, tā arī RCB kopumā. Poļu kolēģi ar interesi
aplūkoja bibliotēkas darbinieku sagatavoto Polijai veltīto literatūras izstādi.
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RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme” viesojās Polijas RCB ārējā apkalpošanas punktā „Saulaino dienu
Bibliotekāru biedrības Ļubļinas nodaļas un Ļubļinas bibliotēka” Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (no
vojevodistes publiskās bibliotēkas pārstāvji
kreisās: Kristina Virtanena, RCB direktora vietniece
Andra Vīta, RCB ārējā apkalpošanas punkta
„Saulaino dienu bibliotēka” BKUS vadītāja Ilze
Marga
RCB vietniece Andra Vīta no 10. līdz 15. augustam piedalījās Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju
federācijas (IFLA) 76. ģenerālkonferencē „Brīva piekļuve zināšanām: pastāvīga progresa veicināšana” (“Open
access to knowledge - promoting sustainable progress”) Gēteborgā (Zviedrijā).
8. jūlijā RCB viesojās Helsinku pilsētas bibliotēkas (Somija) projektu vadītāja Kristina Virtanena. Viešņa tikās
ar RCB direktori Doloresu Veilandi, lai apspriestu Helsinku un Rīgas publisko bibliotēku turpmākās sadarbības
iespējas.

Kristina

Virtanena

apmeklēja

RCB ārējo

apkalpošanas punktu

Dienas

aprūpes

centrā

bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, RCB ārējo apkalpošanas punktu „Saulaino dienu
bibliotēka” BKUS un jaunatvērto RCB filiālbibliotēku „Pārdaugava”, kur ielūkojās arī bibliotēkas rīkotajā
pasākumā akcijas „Džeki lasa” ietvaros.
15. oktobrī RCB viesojās kolēģes no Helsinku pilsētas bibliotēkas (Somija). Informācijas tehnoloģiju speciāliste
Rikka Alto (Riikka Aalto) un Vuosari filiālbibliotēkas bērnu nodaļas darbiniece Mirja Lukkanena (Mirja
Luukkanen) apmeklēja RCB un filiālbibliotēku „Vidzeme”.
6. un 7. decembrī Rīgas un Sanktpēterburgas sadraudzības programmas ietvaros RCB un tās filiālbibliotēkas
apmeklēja Sanktpēterburgas M.Ļermontova Centralizētās bibliotēku sistēmas delegācija (skat. arī pārskata
sadaļu „Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte”).

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Informācija par telpu stāvokli un veiktajiem remontiem 2010.gadā
2010. gada nogalē smago meteoroloģisko dabas apstākļu dēļ (sniegs, lietus, ledus) ievērojami bojājumi nodarīti
griestiem un sienām RCB Juglas, Sarkandaugavas filiālbibliotēkā un RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme”,
„Pārdaugava”. Izveidojušies sienu notecējumi un plaisas, notikuši elektroinstalāciju bojājumi un apmetuma
krišana. Jumta konstrukciju nepilnību dēļ sevišķi bojātas piekārto griestu konstrukcijas RCB filiālbibliotēkā
„Pārdaugava” Dzirciemā ielā 26, kur trijās telpās jānomaina puse griestu plātņu.
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Avārijas situācijā atrodas logu rāmji RCB Ķengaraga filiālbibliotēkā Maskavas ielā 271a. Satrunējušie koka
logu rāmji netur stiklus un nav iespējas logus atvērt telpu vēdināšanai. Spraugu dēļ aizplūst siltums no telpām.
Nekavējoši jāremontē arī bibliotēkas telpas, jo bērnu nodaļā iegrimusi grīda, veidojas avārijas situācija.
Neapmierinošs telpu stāvoklis ir arī RCB filiālbibliotēkā „Zvirbulis” Lapu ielā 24, kur steidzami nepieciešama
telpu renovācija nolietojuma dēļ, kā arī vēlama apkures sistēmas nomaiņa apkurei no skaidu granulām uz gāzes
apkuri.
2010.gadā renovētas telpas RCB Jaunciema filiālbibliotēkā Gaileņu ielā 5. Bibliotēkas atklāšana lasītājiem
plānota 2011.gada 12. februārī.

RCB Jaunciema filiālbibliotēka pēc remonta un jaunizveidotā RCB Biķernieku filiālbibliotēka
No jauna atvērta RCB Biķernieku filiālbibliotēka Burtnieku ielā 37 ar kopējo platību 188m2. Atklāta lietotājiem
2011.gada 14. janvārī.
Pārbūve veikta RCB Imantas filiālbibliotēkā Slokas ielā 161. Bibliotēkas atklāšana paredzēta pēc aprīkojuma
iegādes.
2011. gadā plānots veikt rekonstrukcijas darbus RCB filiālbibliotēkā „Avots” Stabu ielā 64. Jau ir izstrādāts
renovācijas arhitektoniskais plānojums un bibliotēkas funkcionālais plāns.
Sagatavošanā īres līgums ar SIA „Rīgas Nami” par RCB telpu paplašināšanu Brīvības ielā 49/53, pievienojot
ēkas 2.stāva telpas 640m2 platībā. Telpās nepieciešams izveidot papildus sanitārās telpas, ieejas durvis un
demontēt divas nevajadzīgās starpsienas, lai izveidotu vienotu integrētu telpu.
Sākts darbs pie RCB funkcionālās koncepcijas izstrādes RCB 2., 6. un 7.stāva telpām Brīvības ielā 49/53, jo
plānota RCB Mākslas un mūzikas filiālbibliotēkas „Tilts” Ģertrūdes ielā 36 un RCB Svešvalodu
filiālbibliotēkas K. Valdemāra ielā 5 apvienošana ar RCB. Bibliotēkas atklāšana paredzēta 2011.gada beigās.

Personāls
2010.gada beigās RCB strādāja 292 darbinieki, no kuriem 210 bija bibliotekārie darbinieki (199 – pilna laika
slodzes darbinieki, 10 strādāja pusslodzi, bet 1 bija cita slodze). 208 bibliotekārie darbinieki RCB strādāja
pamatdarbā.
RCB realizē savu darbību atbilstoši Bibliotēku likumam, Latvijas Republikas Darba likumam, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem, Rīgas Centrālās bibliotēkas Nolikumam (apstiprināts Rīgas domes Kultūras departamentā
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17.09.2009., Nr.PK-09-3-nos) un šādiem saistošiem dokumentiem: Rīgas Centrālās bibliotēkas Darba kārtības
noteikumi (apstiprināti 22.12.2006.); Rīgas Centrālās bibliotēkas Darba koplīgums (noslēgts starp RCB
direktori un RCB darbinieku arodbiedrību 18.12.2006.); „Rīgas Centrālās bibliotēkas darbinieku apbalvojuma
nolikums”, kā arī saskaņā ar amatu aprakstiem un instrukcijām.
2010.gadā darbinieku rotācijā darbam RCB Pieaugušo literatūras nodaļā, Vecrīgas filiālbibliotēkā, Torņakalna
filiālbibliotēkā un Iļģuciema filiālbibliotēkā piedalījušies 5 bibliotekārie darbinieki. Līdz 2010.gada 1.jūlijam
RCB 301 darbinieks tika nodrošināts ar darbinieku veselības apdrošināšanas polisi.
Septembrī RCB un tās filiālbibliotēku darbinieki, kuri 2010. gadā atzīmēja nozīmīgu darba vai dzīves jubileju,
devās ekskursijā uz Lapmežciema muzeju un Kupskalnu dabas parku.
Četras RCB filiālbiblotēkas vadītājas vada divas filiālbibliotēkas: filiālbibliotēka „Avots” + Biķernieku
filiālbibliotēka, Torņakalna filiālbibliotēka + filiālbibliotēka „Zemgale”, Čiekurkalna filiālbibliotēka +
Jaunciema filiālbibliotēka, Juglas filiālbibliotēka +Mežciema filiālbibliotēka.
26. februārī RD Rīgas Austrumu izpilddirekcijā tika pasniegta ikgadējā Pateicības balva. Šo balvu saņem tie
uzņēmēji, izglītības un kultūras darbinieki, sabiedrisko organizāciju pārstāvji un valsts un pašvaldību
uzņēmumu darbinieki, kuru darbs priekšpilsētas attīstībā gada laikā novērtēts visaugstāk. Par sadarbības
veicināšanu ar iedzīvotājiem un līdzdalību priekšpilsētas attīstības projektu popularizēšanā 2009. gadā Rīgas
Austrumu izpilddirekcijas Pateicības balvu saņēma RCB Daugavas filiālbibliotēkas vadītāja Anna Dunajevska
un RCB Ķengaraga filiālbibliotēkas vadītāja Inta Mežecka.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Pateicības balva RCB Daugavas filiālbibliotēkas vadītājai Annai Dunajevskai
un RCB Ķengaraga filiālbibliotēkas vadītājai Intai Mežeckai
Darbinieku tālākizglītība
2009.gadā RCB darbinieku tālākizglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi notika
tālākizglītības mācību programmas ietvaros, kā arī Latvijas Valsts un BMGF līdzfinansētā publisko bibliotēku
attīstības projekta 3td ietvaros.
RCB bibliotekāriem tika organizētas šādas nodarbības:


14 janvārī notika lekcija „Pilnteksta resursi internetā”.



8.aprīlī notika nodarbība RCB bibliotekāriem „Skolēnu lasīšanas veicināšana” (sadarbībā ar LNB BAI
Bērnu literatūras centru).



15.aprīlī notika nodarbība „Zēni – bibliotēkas lietotāji” (sadarbībā ar LNB BAI Bērnu literatūras centru).
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13.maijā notika nodarbība „Bērnu un jauniešu informacionālā apkalpošana” (sadarbībā ar LNB BAI Bērnu
literatūras centru).



14.oktobrī notika nodarbība „Kases grāmatas aizpildīšana. Inventāra norakstīšanas aktu aizpildīšana”.



21.oktobrī tika organizēts apaļais galds darba problēmsituāciju risināšanai.



26.oktobrī informācijas dienas ietvaros RCB struktūrvienību vadītāji noklausījās pārskatu par IFLA
Metropoļu bibliotēku sekcijas gadskārtējo konferenci Zagrebā (Horvātija).



4.novembrī RCB struktūrvienību vadītāji tika iepazīstināti ar RD IKSD struktūru, 2011.gada darba
aktualitātēm un RCB struktūrvienību gada plāna/pārskata sastādīšanas prasībām.



11.novembrī tika organizēta nodarbība par krājuma uzskaiti atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.317
„Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”.



23.novembra informācijas dienas ietvaros RCB struktūrvienību vadītāji tika iepazīstināti ar pārskatu par
IFLA 76.ģenerālkonferenci, kas notika Gēteborgā (Zviedrija).



2.decembrī RCB bibliotekāri noklausījās pārskatu par projektu ietvaros notikušajiem mācību braucieniem
uz Helsinkiem (Somija) un Stokholmu (Zviedrija).

Pateicoties RCB arodbiedrības atbalstam, 26.maijā RCB bibliotekāri apmeklēja Ventspils jauno Pārventas
bibliotēku, Herberta Dorbes memoriālo muzeju „Senču putekļi”, teātra namu „Jūras vārti”, Jūrkalnes stāvkrastu
un Kuldīgu.
Rīgas Reģionālajā mācību centrā (atrodas RCB telpās Graudu ielā 59) 2010.gadā projekta 3td ietvaros notikuši
šādi apmācību kursi:
Kursa nosaukums

Apmācīto bibliotekāru skaits

Organizēto grupu
skaits

29

2

54

3

40

6

„Apmācība bibliotekāriem darbā ar vietējo
saturu” (Latvijas bibliotēku portāls)”
„Mentoringa apmācība bibliotekāriem
darbam ar bērniem”
„Interneta un televīzijas iespējas
informācijas laikmetā”

Finansiālais nodrošinājums
2010.gadā RCB pamatbudžets bija 1 794 595 LVL (saņemtā pašvaldības dotācija bija 1 769 745 LVL, maksas
pakalpojumi tika plānoti 24 850 LVL). Salīdzinājumā ar 2009.gadu pašvaldības dotācijas samazinājums bija
20.1% jeb 444 759 LVL. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 2010.gadā bija 23 299 LVL un samazinājums
veidoja 6.2% no plānotiem ieņēmumiem. Ieņēmumi par RCB un filiālbibliotēku sniegtajiem maksas
pakalpojumiem tika izpildīti, taču netika iegūti plānotie ieņēmumi par telpu nomu RCB filiālbibliotēkā
„Strazds” līguma laušanas un īrnieka saistību neizpildīšanas dēļ.
No kopējiem izdevumiem RCB un filiālbibliotēku darbības nodrošināšanai 92.7% izlietoti kārtējiem
izdevumiem un 7.3% - kapitāliem izdevumiem. Kārtējo izdevumu lielākais īpatsvars ir personāla atalgojums,
kas kopā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām veido 82.9%. 17.1% bija pārējie kārtējie
izdevumi (žurnālu iegāde, telpu īre, apsaimniekošanas izdevumi, apkure, apgaismošana u.c.).
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Informācijas resursu iegādei izlietoti 131 081 LVL, t.sk. 3 200 LVL no maksas pakalpojumu ieņēmumiem, kas
kopumā veido 5.2% no uzturēšanas izdevumiem. Periodikas pasūtināšanai izlietoti 28 914 LVL. Kopumā
izdevumi informācijas resursu iegādei 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, pieauguši par 2.4%.
RCB finansējums nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu.

Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte
Darbs ar pašvaldību un kopdarbība ar pašvaldības institūcijām
RCB darba jautājumi 2010. gadā tika regulāri pārrunāti RD IKSD, RD IKSD Kultūras pārvaldē, Rīgas domes
Īpašuma departamentā, kā arī skatīti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā.
Pārskata gadā īpaši tika aktualizēta infrastruktūras attīstība: atvērta jauna filiālbibliotēka „Pārdaugava”
(Dzirciema ielā 26), piešķirtas telpas un veikta renovācija RCB Biķernieku filiālbibliotēkā (Burtnieku ielā 37),
kas lasītājiem atvērta 14.01.2011., renovēta RCB Jaunciema filiālbibliotēka (Gaileņu ielā 5), lasītājiem atvērta
12.02.2011., rekonstruēta un renovēta RCB Imantas filiālbibliotēka (Slokas ielā 161), kas lasītājiem tiks atvērta
2011. gada otrajā pusē.
2010. gadā tika papildināts arī auto parks – iegādāta vieglā automašīna Škoda Roomster Style 1.2 HTP.
RD IKSD direktors Guntis Helmanis, RD IKSD Kultūras pārvaldes priekšniece Dzidra Šmita, Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane un RD IKSD galvenie speciālisti
regulāri apmeklē RCB un tās filiālbibliotēkas, piedaloties pasākumos, kā arī bibliotēkas darba izvērtēšanas
vizītēs. RD IKSD Kultūras pārvaldes priekšniece Dzidra Šmita piedalās RCB darba grupās, informācijas dienās,
bibliotēku akreditācijās.
Pašvaldības pārstāvji iepazīstina ar RCB pakalpojumiem arī starptautiskās partnerības ietvaros. RD IKSD
priekšnieka p.i. – departamenta direktora vietniece Dzidra Šmita no 9. līdz 13. martam piedalījās starptautiskajā
konferencē „Eurocities Culture forum” Boloņā (Itālija), kurā uzstājās ar prezentāciju par RCB ārējiem
apkalpošanas punktiem un darbu ar dažādām lasītāju grupām. Viena no konferences norises vietām bija arī
Boloņas pilsētas bibliotēka. 3. jūnijā RCB ārējo apkalpošanas punktu Dienas aprūpes centrā bezpajumtniekiem
un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem apmeklēja Brēmenes zemes kultūras jomas speciālistu delegācija. RD
IKSD priekšnieka p.i. - departamenta direktora vietniece Dzidra Šmita un RCB direktora vietniece Andra Vīta
pastāstīja viesiem par RCB ārējā apkalpošanas punkta darbību Dienas aprūpes centrā, kā arī citiem RCB
sociālas ievirzes projektiem - ārējiem apkalpošanas punktiem BKUS un Brasas cietumā.

Brēmenes zemes kultūras jomas speciālistu delegācija RCB ārējā apkalpošanas punktā Dienas centrā
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Laba sadarbība ar Rīgas domes Mājokļa un vides departamentu, Rīgas domes Labklājības departamentu, Rīgas
domes Pilsētas attīstības departamentu, Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru.
Sadarbībā ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru RCB filiālbibliotēkā „Pārdaugava” ir ieviestas IP
telefonijas tehnoloģijas, tāpēc ir gūta zināmu priekšrocību pakete (bezmaksas sarunas Rīgas Domes
multifunkcionālajā tīklā, ievērojamas atlaides zvaniem uz citiem operatoriem un telekomunikāciju tīkliem, tajā
skaitā mobilajiem), kā arī kvalitatīvs interneta darbības ātrums un stabilitāte.
2010.gadā RCB budžeta sastādīšanas gaitā tika strādāts pie tālākas RCB pakalpojumu paplašināšanas, plānojot
bibliobusa iegādi. Tika veikti aprēķini bibliobusa iegādei, šofera un bibliotekāra štata izveidei, nepieciešamajām
uzturēšanas izmaksām, kā arī izstrādāti maršruti. Pārskata gadā bibliobusa iegāde atlikta turpmākai vērtēšanai.
RD piešķirtais finansējums veicina bibliotēkas attīstību.
24. novembra Rīgas Domes rīkotā pasākuma „Rīga dimd – iedzīvotāji runā” organizēšanā piedalījās arī RCB pasākumam tika izmantoti RCB datori.
Pēc RD IKSD Kultūras pārvaldes pieprasījuma tika izveidota tematiska materiālu mape par Tautu forumu, kas
notika 1988.gadā.
RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliogrāfe sastādīja bibliogrāfisko rādītāju „P.Jurjāna mūzikas skola (19462010)” kā RCB dāvinājumu skolas dibināšanas 65 gadu jubilejā.
Par kopdarbību skat. arī „Rīgas Centrālās bibliotēkas darba ar bērniem un pusaudžiem 2010.gada pārskatā”.
Publicitāte
Sabiedrisko attiecību un publicitātes jomā 2010. gadā lielākā uzmanība tika pievērsta RCB un tās
filiālbibliotēku sniegto pakalpojumu pieejamības un daudzveidības popularizēšanai, lasīšanas veicināšanai,
bibliotēku krājumu profesionālai un vispusīgai atklāsmei, aktualitātēm pilsētā, sadarbībai ar pašvaldību un
tās pārziņā esošajām kultūras un izglītības iestādēm.
2010. gadā RCB notikuši 1 319 pasākumi, ko apmeklējuši 27 724 interesenti, kā arī RCB nodaļu un
filiālbibliotēku apmeklētāji varēja iepazīties ar 2 853 bibliotēkās organizētajām literatūras izstādēm, kā arī
mākslas izstādēm.
RCB tīkla sniegto pakalpojumu pieejamības un to popularizēšanas jomā nozīmīgi pasākumi 2010. gadā
bija:


11.martā jaunās telpās lasītājiem durvis vēra RCB ārējais apkalpošanas punkts „Saulaino dienu
bibliotēka” BKUS. Līdzšinējās bibliotēkas telpas bija vizuāli krāšņas un mājīgas, taču šauras un
nepiemērotas. Bez tam bibliotēka atradās otrajā stāvā, un bērniem ar kustību ierobežojumiem nebija
iespēja to apmeklēt. „Saulaino dienu bibliotēka” turpina darbu slimnīcas jaunā daudzfunkcionālā
korpusa telpās, kas ir pietiekami plašas. Bez tam blakus esošo konferenču zāli iespējams izmantot kā
skatuvi dažādiem pasākumiem. Bibliotēka mazos pacientus lutina ar dažādiem pasākumiem. Te notiek
tikšanās ar interesantiem cilvēkiem (iluzionisti Dace un Enriko Pecolli, ornitologs Juris Brikmanis,
rakstniece Kristīne Ulberga-Rubīne, grāmatu ilustratore Marita Maizīte u.c.), radošās darbnīcas,
psihoemocionāli atveseļojošas nodarbības u.c.
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RCB ārējā apkalpošanas punkta „Saulaino dienu bibliotēka” jauno telpu atklāšanā


14.maijā bijušajā Kurzemes rajona izpilddirekcijas ēkā Dzirciema ielā 26 svinīgi tika atklāta RCB
jaunā filiālbibliotēka „Pārdaugava”. Jaunā bibliotēka izveidota, apvienojoties trim RCB Pārdaugavas
filiālēm - Nordeķu, Mārtiņa un Zasulauka filiālbibliotēkai. RCB filiālbibliotēka „Pārdaugava” ir tipiska
ģimenes bibliotēka, kas domāta visu vecumu lasītājiem. Tā tapusi, pateicoties Rīgas Domes labajai
gribai, kas, optimizējot savas struktūras, devusi iespēju rīdziniekiem saņemt labākus bibliotekāros
pakalpojumus pašvaldības ēkā, kas lietotājiem ir ērti pieejama un atrodas vietā, kur noris rosīga
sabiedriskā dzīve.

RCB filiālbibliotēkas „Pārdaugava” atklāšana
Rīgas pašvaldības publisko bibliotēku tīkla attīstībai un bibliotēkās pieejamo pakalpojumu daudzveidības
atspoguļošanai bija veltīti jau piecpadsmitās RCB Bibliotēku nedēļas pasākumi aprīlī.
Bibliotēku nedēļas ietvaros notika arī RCB tīmekļa vietnes www.rcb.lv jaunās versijas prezentācija.
Reizi mēnesī mājaslapā tiek ievietota apkopotā informācija par RCB nodaļās un filiālbibli otēkās
organizētajiem pasākumiem un izstādēm (skat. arī pārskata sadaļu „Pakalpojumu piedāvājums un
pieejamība”, „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums” un „Rīgas Centrālās bibliotēkas
darba ar bērniem un pusaudžiem 2010.gada pārskats”).
Lasīšanas veicināšanai un popularizēšanai RCB filiālbibliotēkas organizēja dažādus pasākumus, bet visas
sistēmas ietvaros tika rīkotas akcijas:


No 15.maija līdz 31.augustam notika RCB akcija „Uzmanību! Džeki lasa!”. Akcija tika veidota
sadarbībā ar Latvijas Grāmatnieku ģildi, kas sniedza atbalstu publicitātes materiālu izgatavošanā un
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lektoru piesaistīšanā. Akcijas mērķis bija pievērst uzmanību zēnu lasīšanai vai biežāk nelasīšanai un
uzrunāt arī vecākus, īpaši tēvus, rosinot aktīvi iesaistīties savu bērnu lasīšanas veicināšanā (skat. „Rīgas
Centrālās bibliotēkas darba ar bērniem un pusaudžiem 2010.gada pārskats”, kā arī RCB izdevumu
„Jaunās Vēstis”, Nr.11/2010.).


Vasarā divpadsmit RCB filiālbibliotēkās notika vasaras lasīšanas akcija bērniem, kuras norisi
koordinēja RCB Bibliotēku dienests (skat., „Rīgas Centrālās bibliotēkas darba ar bērniem un
pusaudžiem 2010.gada pārskats”, kā arī RCB izdevumu „Jaunās Vēstis”, Nr.9/2010.).



Visa gada garumā RCB filiālbibliotēkās tika organizēti pasākumi lasīšanas veicināša nas programmas
„Bērnu žūrija 2010” dalībniekiem. Iespēja piedalīties žūrijas grāmatu kolekciju vērtēšanā tika
nodrošināta visās RCB filiālbibliotēkās (skat. arī „Rīgas Centrālās bibliotēkas darba ar bērniem un
pusaudžiem 2010.gada pārskats”).

Bibliotēkas ir tā vieta, kur rakstnieki labprāt tiekas ar saviem lasītājiem, kur izdevēji labprāt aicina
interesentus uz savu jauno grāmatu un citu informācijas resursu prezentācijām. Lasītāju vidū šie
pasākumi ir populāri un pulcē rakstnieku un dzejnieku talanta cienītājus:


23.janvārī RCB Torņakalna filiālbibliotēkā notika Austras Zīles grāmatas „Sapņu pils pie jūras”
atvēršanas svētki.



23.aprīlī Maskavas namā notika Sergeja Saveļjeva jaunās grāmatas „Эпизоды чувств” („Jūtu
epizodes”) atvēršanas svētki, ko organizēja RCB Ķengaraga filiālbibliotēka. Kopš bērnības
ratiņkrēslam piesaistītais dzejnieks Sergejs Saveļjevs ikdienā apmeklē dienas aprūpes centru „Cerību
māja”, ar kuru RCB Ķengaraga filiālbibliotēkai ir cieša sadarbība.

Ieraksta „Pa vējame es dziedāju. Sventājas dziesmas” un Sergeja Saveļjeva jaunās grāmatas „Эпизоды
чувств” atvēršanas svētkos


6.novembrī RCB Daugavas filiālbibliotēkā notika Evas Saveles-Gavares mīlas romāna „Likteņa rotaļa”
prezentācija.



12.oktobrī Rīgas Centrālajā bibliotēkā notika Sventājas dziesmu ieraksta „Pa vējame es dziedāju.
Sventājas dziesmas” svinīgā atvēršana, ko ierakstu sērijā „Mantojums” laidusi klajā izdevniecība „Upe
tuviem un tāliem”.



RCB Torņakalna filiālbibliotēkā 26.novembrī notika Austras Zīles stāstu krājuma "Vājību garša"
atvēršanas svētki.
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17.decembrī tika prezentēta „Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2009”.

RCB nodaļas un filiālbibliotēkas aktīvi iesaistās Rīgas pilsētas organizētajās kultūras aktivitātēs, kā arī
valsts mēroga akcijās un projektos:


6.janvārī RCB Vecrīgas filiālbibliotēkā tika atklātas divas Rīgas balvas laureātie m veltītas izstādes.
Kopš 2002.gada Rīgas balva tiek pasniegta katru gadu ievērojamiem kultūras, mākslas un zinātnes
darbiniekiem. Izstādes atklāšanu ar savu klātbūtni pagodināja vairāki Rīgas balvas laureāti.



29.janvārī RCB notika virszemes televīzijas uztveršanai nepieciešamās tehnikas dāvinājums, kura laikā
„Lattelecom” bibliotēkai dāvināja televizoru un Virszemes televīzijas dekoderus.



Kazahstānas filmu festivāla Rīgā ietvaros (23.-30.marts) RCB Bibliotēku dienests izveidoja izstādi
„Iepazīsim Kazahstānu – Centrālās Āzijas valsti”, kura iepazīstināja ar Kazahstānas dabu, literatūru,
mākslu, kā arī Kazahstānas un Latvijas ekonomisko sadarbību. Ar izstādi varēja iepazīties gan K ultūras
un atpūtas centra „Imanta”, gan RCB apmeklētāji.



25.martā RCB sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu rīkoja Zemes stundai veltītu akciju, kuras laikā
bibliotēkā viesojās Lielais Panda – pasaulē ietekmīgākās dabas aizsardzības organizācijas WWFN
(World Wide Fund For Nature) simbols.

RCB viesojas Lielais Panda un ASV vēstniecības Latvijā diplomāts Leons Lauders


RCB piedalījās Latvijā pirmajā E-prasmju nedēļā (2.-5.marts), popularizējot bibliotēkās pieejamās
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un apmācības iespējas un organizējot seminārus un kursus
internetbanku un citu interneta resursu izmantošanā. RCB mājaslapā tika ievietots E -prasmju nedēļas
dalībnieku skaitītājs.



ASV kultūras mēneša „Made in the USA” ietvaros aprīlī RCB un filiālbibliotēkās bija aplūkojamas
ASV veltītas literatūras izstādes, kā arī RCB un RCB filiālbibliotēkas “Vidzeme” apmeklētāji varēja
noskatīties ASV dokumentālo filmu programmā „Amerikāņu sapņi” piedāvātās filmas. ASV
dokumentālo filmu programmas „Amerikāņu sapņi” atklāšanā RCB 21.aprīlī piedalījās ASV
vēstniecības Latvijā diplomāts Leons Lauders.



Tāpat kā ik gadus RCB un tās filiālbibliotēkas Mākslas dienās (13.aprīlis 15.maijs) piedalījās gan ar
mākslas izstādēm, gan mākslai un māksliniekiem veltītām literatūras izstādēm. Motivācija dalībai
Mākslas dienās ir apziņa, ka bibliotēka ir publiska mākslas telpa, kurā cilvēki bez maksas var apskatīt
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izstādes, ielūkoties mākslas grāmatās un saņemt profesionāļu konsultācijas ar mākslu saistītas
informācijas meklējumiem tīmeklī.


4. septembrī RCB piedalījās Baltās nakts programmā – bibliotēka lasītājiem bija atvērta neierasti vēlās
vakara stundās, kā arī tika atklāta literatūras izstāde „Brēmene – attēli, vēsture un literatūra“.



RCB Svešvalodu filiālbibliotēkā 20.oktobrī notika konference „Itālijas kultūras aspekti Latvijā”, ko
pasaules desmitās itāliešu valodas nedēļas „Valoda kā tuvs draugs: itāliešu valoda - dzimtā un
pieņemtā” ietvaros organizēja Dantes Aligjēri biedrība Latvijā. Konferenci atklāja Itālijas vēstniek s
Latvijā Frančesko Pučo.

Itālijas vēstnieks Latvijā Frančesko Pučo atklāj konferenci „Itālijas kultūras aspekti Latvijā”


„Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā” (8.-14.novembris) piedalījās RCB Jauniešu un bērnu literatūras
nodaļa un 17 filiālbibliotēkas, aicinot piedalīties nedēļas ietvaros piedāvāto darbu „Leduslācēns Ille”,
Koberbēlas Lēnes grāmatas „Kauninātājas meita”, senīslandiešu mitoloģiskā darba „Zintnieces
pareģojums” lasījumos (par pasākumiem bērniem vairāk skat. pārskata sadaļā „Darbs ar bērniem un
jauniešiem”).



Visa gada garumā RCB un filiālbibliotēkās lasītājiem bija iespēja aplūkot sadarbībā ar Latvijas
Grāmatizdevēju asociāciju organizēto grāmatu mākslas konkursa „Zelta ābele 2009” nominēto grāmatu
izstādi.

Igauņu stāstu vakars un pasākums „Mītiskais ziemas saulgriežu laiks” projektā „Stāstu bibliotēkas”


UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projektā “Stāstu bibliotēkas” 2010.gadā piedalījās RCB
Bišumuižas un Svešvalodu filiālbibliotēka, kurās gada laikā notika stāstiem un stāstīšanai veltīti
pasākumi (Igauņu stāstu vakars, stāstu vakars „Mana tautasdziesma”, pasākums „Mītiskais ziemas
saulgriežu laiks”, tikšanās „Katrā latvietī mīt dzejnieks” u.c.). 12.novembrī RCB Svešvalodu
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filiālbibliotēkā notika seminārs „Latvijas bibliotēku tīkla „Stāstu bibliotēkas” darbība 2010.2011.gadā”, ko organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Tradicionālās kultūras
biedrību „Aprika”.


RCB filiālbibliotēkas iesaistījās arī Rīgas Domes Mājokļu un vides departamenta realizētajā projektā
CADDIES (Creating Attractive, Developed and Dynamic Societies together with Inhabitants Pievilcīgas un dinamiskas sabiedrības izveide kopīgi ar iedzīvotājiem) . Rīgas Latgales priekšpilsēta ir
projekta pilotreģions, tādēļ virkne šīs priekšpilsētas filiālbibliotēku piedalījās dažādos ar projektu
saistītos pasākumos – 28.jūlijā RCB Pļavnieku filiālbibliotēka, bet 17.augustā RCB Daugavas
filiālbibliotēka piedalījās CADDIES organizētajās Kaimiņu dienās; RCB Grīziņkalna filiālbibliotēkas
vadītāja Olga Sincova piedalījās seminārā „Darīsim kopā” u.c.



24.novembrī RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme” notika v/a KIS un publisko bibliotēku attīstības projekta
3td rīkotā preses konference par kompānijas „Microsoft Corp.” jauno programmatūras dāvinājumu
Latvijas publiskajām bibliotēkām 17,7 miljonu vērtībā, kurā piedalījās kultūras ministre Sarmīte Ēlerte,
„Microsoft”reģionālais vadītājs Centrālajā un Austrumeiropā Marsels Šnaiders (Marcel Schneider),
kuri iepazinās arī ar RCB filiālbibliotēku „Vidzeme” un tās sniegtajiem pakalpojumiem.

Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte un Microsoft reģionālais vadītājs Marsels Šnaiders iepazīstas
ar RCB filiālbibliotēku „Vidzeme”
RCB pasākumi tika organizēti arī starptautisku sadarbības projektu ietvaros:


No 10.septembra līdz 20.oktobrim Brēmenes pilsētas bibliotēkā bija apskatāma RCB sagatavotā izstāde
„Rīga. Latviešu daiļliteratūra vācu valodā”. Izstāde bija viens no Rīgas un Brēmenes sadarbības 25
gadu jubilejai veltītās programmas Lettland Weg vom Erwachen zur Europäischen Union („Latvijas
ceļš no Atmodas līdz Eiropas Savienībai”) pasākumiem. Izstāde iepazīstināja skatītājus ar Rīgas
arhitektūru, kultūru un pilsētas ievērojamākajām un skaistākajām vietām. Izstādes otrā daļa bija veltīta
latviešu daiļliteratūrai vācu valodā, akcentējot pēdējo gadu tulkojumus un izceļot nozīmīgākos latviešu
autorus. Atsevišķa izstādes sadaļa veltīta Rīgas Centrālajai bibliotēkai un tās publikācijām –
gadagrāmatām, bibliogrāfiskajiem un bibliotēku vēstures izdevumiem.



Baltās nakts programmas ietvaros 4.septembrī RCB tika atklāta literatūras izstāde „Brēmene – attēli,
vēsture un literatūra”. Pasākums bija veltīts Brēmenes un Rīgas sadraudzības 25 gadu jubilejai. Izstāde
veidota sadarbībā ar Brēmenes pilsētas bibliotēku un Gētes institūtu Rīgā. Vācijas parlamenta
augšpalātas Bundesrāta priekšsēdētājs, Brēmenes birģermeistars Jenss Bernzens savā runā cildināja abu
sadraudzības pilsētu veidoto literatūras izstāžu nozīmi Brēmenes un Rīgas savstarpējo attiecību
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pilnveidē. Gētes institūta Rīgā direktors Ulrihs Everdings iepazīstināja klātesošos ar institūta
darbinieku veikumu izstādes tapšanā un daudzveidīgo un izglītojošo Gētes institūta programmu.
Pasākumu kuplināja vācu kultūras zinātnieces Kirstenas Stepates sagatavotā virtuālā literārā pastaiga pa
Brēmeni. Pastaigas dalībnieki ar dzejoļu, stāstu un anekdošu starpniecību tika iepazīstināti ar Brēmenes
ievērojamākajām vietām un cilvēkiem.

Izstādes „Brēmene – attēli, vēsture un literatūra”
atklāšana RCB;


Andrejs Kivinovs tiekas
Daugavas filiālbibliotēkā

ar

lasītājiem

RCB

6.decembrī RCB lasītāji un viesi tikās ar rakstnieku Andreju Kivinovu (Sanktpēterburga, Krievija).
Detektīvžanra meistars Andrejs Kivinovs šobrīd ir viens no Krievijas populārākajiem rakstniekiem un
scenāristiem. Tikšanās notika Rīgas un Sanktpēterburgas sadraudzības programmas ietvaros sadarbībā
ar Sanktpēterburgas M.Ļermontova Centrālo bibliotēku. 7.decembrī tikšanās ar Andreju Kivinovu tika
organizēta RCB Daugavas filiālbibliotēkā. Abas tikšanās ar Rīgas lasītājiem notika akcijas „Dāvana no
Pēterburgas”

ietvaros,

kas

ir

viens

no

Sanktpēterburgas

valdības

programmas

„Tautieši”

(Соотечественники) pasākumiem. Programmas „Tautieši” mērķis ir iepazīstināt bijušo Padomju
Savienības reģiona iedzīvotājus ar labākajiem mūsdienu krievu literatūras izdevumiem.
Neatņemama RCB filiālbibliotēku publicitātes darba sastāvdaļa ir pasākumi visdažādākajām lasītāju un
interesentu grupām. Īpaši aktīva ir sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām, kuru
audzēkņiem tiek organizēti bibliotēku un to sniegto pakalpojumu un lasīšanu popularizējoši un veicinoši
pasākumi: ekskursijas uz bibliotēku, bibliotekārās stundas, informācijpratības nodarbības, skaļās lasīšanas
stundas u.c. (skat. pārskata sadaļu „Darbs ar bērniem un jauniešiem”).
Īpaši pasākumi tika organizēti lasītāju grupām-klubiem, piemēram, RCB Grīziņkalna filiālbibliotēkā
notika pasākumi Latvijas Pensionāru federācijas senioru kluba „Saulīte” dalībniekiem; RCB Juglas
filiālbibliotēka katru mēnesi organizē pasākumus lasītāju klubam „Juglas aicinājums”, kuros ir iespēja
tikties ar sabiedrībā populāriem cilvēkiem (profesore Janīna Kursīte -Pakule, aktrise Gunta Kusiņa, režisors
Hermanis Paukšs, profesors un rakstnieks Jānis Liepiņš, bibliotekāre, un grāmatu autore Maija Krekle,
aktrise Daiga Gaismiņa, pedagoģe Helēna Kraukle, laikraksta „Padomju Jaunatne” redaktors Andrejs
Cīrulis, mācītājs Ivars Jēkabsons); RCB Torņakalna filiālbibliotēkā pensionāru kluba „Saulespuķe”
dalībniekiem tika rīkotas tikšanās ar gaišreģi Jāni Pētersonu, Saeimas deputāti Ingūnu Rībenu, par acu
veselību stāstīja lektore A.Herca, atraktīva bija „Vecmāmiņu Naktskreklu balle”, iedvesmojošas un
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spēcinošas sarunas raisījās pasākuma "Mani dzīves talismani un spēka avoti" laikā, bet klubs „DLG”
(Dāmas Labākajos Gados) rīkoja tematisko pasākumu „Sieviete rudenī”, tikās ar dzejas lasītāju Olgu
Dunduri, ieklausījās priestera Ingara ģitāras spēlē, nosvinēja divu rakstnieces Austras Zīles grāmatu
atvēršanas svētkus u.c.; RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme” darbojas lasītāju klubiņš „Gaismas stars”, kas
apvieno tos, kuri interesējas par latvisku dzīvesziņu, garīgām vērtībām un nemateriālo pasauli, katrā
tikšanās reizē ir iespēja iepazīties ar jaunāko literatūru, tikties ar kādu interesantu personību (A.Līvmane,
A.Stankēvičs, M.Subačs u.c.); RCB filiālbibliotēkas „Zemgale” lasītāju kluba „Lasītprieks” dalībnieki
tiekas reizi mēnesī, lai iepazītos ar jaunāko grāmatu piedāvājumu un dalītos pārdomās par izlasīto.

Porcelāna darbnīca RCB Vecrīgas filiālbibliotēkā;

Naktskreklu balle RCB Torņakalna filiālbibliotēkā

Vislielāko lasītāju interesi piesaista bibliotēku organizētie pasākumi, kuros ir iespēja tikties ar sabiedrībā
zināmiem, interesantiem cilvēkiem: rakstniekiem, māksliniekiem, aktieriem, mūziķiem, zinātniekiem u.c.
RCB un filiālbibliotēkās viesojušies: režisors Jānis Streičs, rakstnieks Māris Rungulis, tulkotāja Maima
Grīnberga, apgāda „Jumava” vadītājs Juris Visockis, banku speciāliste Maruta Brūkle, rakstnieks,
vēsturnieks, psihologs un pētnieks Grigorijs Kvaša, tulkotāji Tenu Karma un Rūta Karma, vēsturnieks Jānis
Ūdris, juvelieris Sergejs Aleksejevs, Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izpilddirektors Dmitrijs Pavlovs,
pianists Ventis Zilberts, kustību ārsts Visvaldis Bebrišs, dzejnieks Imants Lastovskis, fotokluba ”Rīga”
vadītāja Eiženija Freimane, rakstnieks, psihologs Jurijs Taganovs, dzejnieks Vilnis Orlovskis, dzejniece
Mārīte Bikovska, māksliniece Liesma Agne, psiholoģe Valentīna Seržante, ārste Anita Ābelīte, rakstnieks
Viks, dzejnieces Māra Šnē, Lūcija Volberga, Daiga Lapāne, Amanda Aizpuriete, Anita Kodore,
pavārgrāmatu autore Antoņina Masiļūne, aikido meistars Viktors Busigins, mācītājs Varis Bogadanovs,
māksliniece Irēna d’Torres Fernandez, dzejnieks Leonīds Beļikovs, Rundāles pils direktors Imants
Lancmanis, mūziķe Agita Kaužēna, māksliniece Jekaterina Beļajeva, rakstniece Laura Dreiže, aktieri Guna
Zariņa un Kaspars Znotiņš, Starptautiskā Kultūras fonda "Soleil" prezidente Olga Starovoitova, rakstnieks
Guntis Berelis, spēkavīrs Guntars Kusiņš, Igaunijas Republikas vēstnieks Latvijā Jāks Jeerīts, dzejnieks un
tulkotājs Guntars Godiņš, stiliste Agrita Grosbarte, aktrises Venta Vecumniece un Lidija Pupure, dzejnieks
Uldis Auseklis, rakstniece Māra Cielēna u.c.
2010.gadā RCB filiālbibliotēka “Kurzeme” turpināja jau iepriekš aizsākto pasākumu ciklu, kurā bija
iespēja tikties ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem un kas tika organizēti sadarbībā ar žurnālu „Zintnieks” un
žurnālistu Māri Pļavnieku. Interesentiem bija iespēja tikties ar žurnāla „Zintnieks” redaktori Terēzu Laubi,
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ekstrasensu Robertu Tiltiņu, bērnu grāmatu autori Justīni Kļavu, žurnālistu un producentu Robertu
Klimoviču, muzikālo Riču ģimeni, horeogrāfu Agri Daņiļēviču, rakstnieci Kristīni Ulbergu –Rubīni,
dziedātāju Emi (Sarmīti Jērāni), bitenieku Juri Roni, aktieri Andri Bērziņu, mūziķiem Žoržu Siksnu,
Mārtiņu Freimani un Gunāru Meijeru, operdziedātāju Evitu Zālīti, apgāda „Jumava” vadītāju Juri Visocki.
Māra Pļavnieka sagatavotās intervijas un pasākumu apraksti regulāri tika publicēti RCB informatīvajā
biļetenā “Jaunās Vēstis”. Plānoto pasākumu reklāmas tika ievietotas žurnālā “Zintnieks”.

Juris Ronis, Andris Bērziņš un Mārtiņš Freimanis RCB filiālbibliotēkā „Kurzeme”
Visbiežāk izmantotais bibliotēkas sniegto pakalpojumu un literatūras popularizēšanas un krājumu
atklāsmes veids bija izstādes (2853), veltītas svētkiem, kalendārajiem datumiem, ievērojamu cilvēku
jubilejām, kā arī aktuāliem notikumiem Latvijā un pasaulē. Tiek veidotas arī cikla izstādes, jaunieguvumu
un novadpētniecības izstādes u.c.
RCB un filiālbibliotēku apmeklētājiem tika dota iespēja iepazīties ar mākslas darbu, radošo darbu un
kolekciju izstādēm. Mākslas izstāžu rīkošanai īpaši piemērotas RCB Jauniešu un bērnu literatūras nodaļas,
RCB filiālbibliotēkas „Pārdaugava” un „Vidzeme” telpas. Dažādas fotoizstādes regulāri aplūkojamas RCB
Daugavas filiālbibliotēkā, aktīvi mākslas izstāžu organizēšanā darbojas arī RCB Ķengaraga filiālbibliotēka,
kas aizsāka jaunu pieredzi, organizējot mākslas izstādes tirdzniecības centrā “Galerija Azur”.

RCB Ķengaraga filiālbibliotēkas organizētās izstādes t/c „Galerija Azur”
Galerijas apmeklētājiem tiek piedāvāta arī informācija par RCB Ķengaraga filiālbibliotēkas piedāvātajiem
pakalpojumiem. Tirdzniecības centra apmeklētājiem bija iespēja aplūkot Aleksandra Aivara -Rabine gleznu
izstādi „Mana pasaule krāsās”, Ritas Pommeres ex-libru kolekcijas izstādi „Kaķi grāmatzīmēs”, Vitas
Kerijas Vīksnes gleznu izstādi „Ziedu paradīze”, Sergeja Novokšonova fotoizstādes „Vasara klāt! Kanāriju
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salas” un „Svētku gājiens”, Ivetas Konas gleznu izstādi „Pieci stāsti”. Citas RCB filiālbibliotēkas šāda tipa
izstādes organizē iespēju robežās, izliekot mazāku skaitu darbu vai uz īsāku laiku pielāgojot bibliotēkas
telpas.
RCB Publicitātes nodaļa ir tā, kas strādā pie pilnas RCB publicitātes materiālu paketes sagatavošanas:
preses relīžu veidošana un to nosūtīšana medijiem, komunikācija ar mediju pārstāvjiem un interviju
koordinēšanas darbs, komunikācija ar pasākumu rīkotājiem, ielūgumu tekstu sagatavošana un ielūgumu
izsūtīšana elektroniski, pasākumu fotodokumentēšana, tekstuālo atskatu veidošana ievietošanai RCB
mājaslapā un RCB informatīvajā biļetenā „Jaunās Vēstis”, fotogrāfiju atlase un apstrāde ievietošanai RCB
mājaslapā un nosūtīšanai Bibliotēku portālam un RD IKSD Kultūras pārvaldei, informatīvo tekstu
variēšana, piemērojot tos dažādiem nolūkiem dažādām mājaslapām.
RCB Publicitātes nodaļas sagatavotās preses relīzes par nozīmīgākajiem notikumiem RCB regulāri tika
nosūtītas ievietošanai RD IKSD KP mājaslapas ikmēneša jaunumu sadaļā, kā arī Rīgas pa švaldības portālā
un Bibliotēku portālā. Informācija tika sūtīta arī Latvijas ziņu aģentūrai LETA, no kurienes tā nonāk
plašsaziņas līdzekļu rīcībā, kā arī interneta portāliem delfi.lv, apollo.lv, reitingi.lv, studentnet.lv,
kasjauns.lv, ir.lv, tvnet.lv u.c., televīzijas (LTV, LNT, TV5, TV3, PRO100) ziņu dienestiem, kā arī citiem
plašsaziņas līdzekļiem (laikrakstiem „Diena”, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, „Latvijas Avīze”, „Telegraf”,
„Vesti segodnja”,” Čas”, žurnālam „Santa”).
Pēc septembrī notikušajām RCB darbinieku apmācībām „Latvijas bibliotēku portāls un vietējā satura
publicēšanas iespējas” tika uzsākta arī informācijas publicēšana RCB un filiālbibliotēku profilos Latvijas
bibliotēku portālā, taču tika pieņemts lēmums, ka darbinieku lielās noslodzes dēļ pagaidām informācija
tiks ievietota tikai RCB profilā, kur tiks atspoguļotas arī nozīmīgākās filiālbibliotēku aktualitātes, bet kā
galvenais interneta resurss RCB nodaļu un filiālbibliotēku pasākumu un citu aktualitāšu popularizēšanai
tiks izmantota RCB mājaslapa. Informācija RCB profilā Latvijas bibliotēku portālā tika ievietota regulāri,
arī fotogrāfijas galerijās.
RCB Bibliotēku dienests reizi mēnesī turpināja sagatavot informatīvo izdevumu „Jaunās Vēstis”
(izdevums iznāk kopš 2002.gada novembra).
RCB nodaļas un filiālbibliotēkas savu pakalpojumu un organizēto pasākumu popularizēšanai izmantojušas
visdažādākās publicitātes formas: filiālbibliotēkās ir izvietoti informācijas stendi, kur vienmēr izlasāma
informācija par bibliotēkas aktualitātēm un rīkotajiem pasākumiem, arī par aktuālākajiem notikumiem citās
filiālbibliotēkās; informācija par pasākumiem un bibliotēkas darbību tiek izplatīta mikrorajona iestādēs, kas
ir filiālbibliotēku sadarbības partneri; bibliotēkas sagatavo bukletus un informatīvas lapiņas, v izītkartes,
kurās tiek atspoguļota informācija par bibliotēkas darbību un sniegtajiem pakalpojumiem; gatavojoties
pasākumiem, tiek izgatavotas pasākuma afišas, nelielas informatīvas lapiņas u.c. publicitātes materiāli.
RCB filiālbibliotēkas publicitātes materiālus un bibliotēku noformējumu pamatā veido pašas, izmantojot to
rīcībā esošās tehnoloģiskās iespējas. Lielāku publicitātes un bibliotēkas noformēšanas projektu īstenošanu
RCB struktūrvienībām veic RCB Bibliotēku dienesta noformēšanas māksliniece.
RCB Publicitātes nodaļā sadarbībā ar RCB Bibliotēku dienesta noformēšanas mākslinieci 2010. gadā tika
uzsākts darbs pie vienotas formas bukleta veidošanas par RCB un filiālbibliotēku pakalpojumiem .
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Līdz gada beigām izveidoti bukleti latviešu un krievu valodā, kā arī vizītkartes Rīgas Centrālajai
bibliotēkai un 13 filiālbibliotēkām, darbs pie RCB filiālbibliotēku bukletiem aktīvi tiek turpināts arī 2011.
gadā. Lasīšanas popularizēšanai RCB Bibliotēku dienestā tika sagatavots buklets „Tēti, māci dēlu lasīt!”,
kā arī tika izmantoti iepriekšējos gados izstrādātie un atjaunotie bukleti ”Bezdarbs bezdarbība”, ”Ar
mazuli uz bibliotēku!”
Liela uzmanība tika pievērsta bibliotēku telpu vienotam noformējumam: bibliotēku izkārtnēm,
informācijai par darba laiku, telpu norādēm, informācijai par pakalpojumiem, plauktu uzrakstiem, krājuma
daleņiem u.c. Vienotā stilā veidotais noformējums, pirmkārt, veido RCB kā vienotas iestādes tēlu, otrkārt,
palīdz lasītājiem, kas apmeklē vairākas RCB filiālbibliotēkas, labāk orientēties bibli otēkas piedāvājumā.
Noformējumu jaunatklātajām bibliotēkām un bibliotēkām pēc remontiem veidoja RCB Bibliotēku dienesta
noformēšanas māksliniece.

2010.gadā turpinājās RCB sadarbība ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu (RD PAD) kopīgas
informatīvas telpas veidošanā. RD PAD sagatavotā informācija par dažādu projektu sabiedriskajām un
publiskajām apspriešanām un citiem pilsētvides veidošanas pasākumiem bija pieejama RCB un tās
filiālbibliotēkās visā pilsētā (gada laikā RCB un filiālbibliotēkām RCB Publicitātes nodaļa izsūtīja vairāk
nekā 80 šādus materiālus). Informācija par vispārīga rakstura jaunumiem, kā arī pasākumiem, kuros bija
iesaistītas RCB filiālbibliotēkas (sabiedriskās apspriešanas 2010.gadā notika RCB Bolderājas, Šampētera,
Torņakalna un Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā) tika ievietota RCB mājaslapā.
RCB nodaļu un filiālbibliotēku apmeklētājiem bija pieejami pašvaldības un sabiedrisko institūciju
piegādātie informācijas un publicitātes materiāli un RD IKSD Pasākumu un informācijas nodaļas
sagatavotie materiāli par kultūras dzīves aktivitātēm un notikumiem Rīgā, kā arī citu Rīgas kultūras un
izglītības iestāžu sagatavotie informatīvie un reklāmas materiāli (Rīgas Domes informācijas centra, Rīgas
pašvaldības policijas, Pasaules Dabas fonda, teātra „Observatorija”, pūtēju orķestra „Rīga”, Jaunā Rīgas
Teātra u.c.).
Sadarbības partneri
Izglītības iestādes: mikrorajonu skolas, mikrorajonu pirmskolas izglītības iestādes (skat. pārskata sadaļu
„Darbs ar bērniem un pusaudžiem” un pārskatu „Rīgas Centrālās bibliotēkas darba ar bērniem un
pusaudžiem 2010.gada pārskats”), speciālās skolas, mūzikas un mākslas skolas (sastādīts bibliogrāfiskais
saraksts Pāvula Jurjāna mūzikas skolas 65 gadu jubilejai, skolas audzēkņu koncerts RCB darbiniekiem),

Rīgas Centrālās bibliotēkas 2010.gada darba pārskats

46

interešu izglītības centri, dienas centri („Cerību māja”, Dienas aprūpes centrs bezpajumtniekiem un
maznodrošinātajiem, „Cerību ligzda”).
Izdevniecības un grāmattirgotāji: 147 apgādi, grāmatu bāzes, izdevniecības, organizācijas un
privātpersonas (jaunieguvumu iepirkšana un saņemšana dāvinājuma kārtā), mūzikas izdevniecība „Upe
tuviem un tāliem” (ieraksta „Pa vējame es dziedāju. Sventājas dziesmas” atvēršanas svētki, vasaras
lasīšanas akcijas sponsors), Latvijas Grāmatizdevēju asociācija (izstāde „Zelta ābele 2 009”), Latvijas
Grāmatnieku ģilde (akcija „Uzmanību! Džeki lasa!”, vasaras lasīšanas akcijas sponsors, RCB grāmatu
apmaiņas punkta koordinators), žurnāls „Zintnieks (pasākumi RCB filiālbibliotēkā ‘Kurzeme”),
izdevniecība „Jumava” (aptauja par populārākajām grāmatām), izdevniecība „Liels un mazs” (vasaras
lasīšanas akcijas sponsors).
Kultūras centri: Kultūras un atpūtas centrs „Imanta” (izstāde par Kazahstānu), koncertorganizācija „AVE
SOL” (RCB grāmatu apmaiņas punkta koordinators).
Tautas lietišķās mākslas, glezniecības, fotostudijas u.c. (izstāžu organizēšana bibliotēkās).
Informācijas centri: Ziemeļvalstu Ministru Padomes Informācijas birojs (dalība Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļā), Gētes institūts Rīgā (pieredzes apmaiņa par darbu ar pusaudžiem, izstāde „ Rīga. Latviešu
daiļliteratūra vācu valodā” Brēmenes pilsētas bibliotēkā, izstāde „Brēmene – attēli, vēsture un literatūra”
RCB).
Vēstniecības: Itālijas vēstniecība (itāliešu valodas nedēļas ietvaros), ASV vēstniecība (ASV kultūras
mēneša pasākumi).
Sabiedriskās organizācijas: Latvijas Dramaturgu Ģilde (konsultācijas RCB Mākslas un mūzikas
filiālbibliotēkā „Tilts”), Pasaules Dabas fonds (Zemes stunda RCB), Tradicionālās kultūras biedrība
„Aprika” (seminārs „Latvijas bibliotēku tīkla „Stāstu bibliotēkas” darbība”).
Muzeji: Rakstniecības un mūzikas muzejs un J.Akurātera muzejs (informācijas apmaiņa par pasākumiem),
Latvijas Dabas muzejs un Rīgas Jūgendstila muzejs (vasaras lasīšanas akcijas sponsori).
Rīgas Cirks (vasaras lasīšanas akcijas sponsors).
Latvijas Leļļu teātris (vasaras lasīšanas akcijas sponsors).
Uzņēmumi un privātpersonas.
Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore

D.Veilande

22.02.2011.

Rīgas Centrālās bibliotēkas 2011. gada darba pārskata sagatavošanā piedalījās: Rasma Bāliņa, Velga 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, Gunta Šahova,
Linda Štamere, Klāra Švedra, Iveta Vaišļa, Doloresa Veilande, Andra Vīta, Ludmila Vorotņikova.
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PIELIKUMS NR.1

Pārskats par Rīgas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku kopējo krājumu
Sigla
1.
2.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
30.
31.
33.
35.
41.
42.
46.
48.
49.
50.
43
43.
F1

Struktūrvienība
Centrālā
bibliotēka
Šampētera
Grīziņkalna
„Pārdaugava”
Bolderājas
„Vidzeme”
„Kurzeme”
Bibliotēku
dienests
Torņakalna
„Rēzna”
Čiekurkalna
„Avots”
Ziemeļblāzmas
Sarkandaugavas
Jaunciema
„Pūce”
Svešvalodu
Bišumuižas
„Zemgale”
Juglas
Daugavas
„Zvirbulis”
Pļavnieku
„Strazds”
Ķengaraga
Mežciema
Iļģuciema
Imantas
Vecrīga
„Tilts”
Mākslas
Biķernieku
RCB Rep.Aktīvais
fonds
Kopā:
Reorganizētās
Pavisam kopā:

Krājums
2010.01.01.

Saņemts
2010.

Rekomplektēts Krājums
(+) vai (-)
2010.
2011.01.01.

88 807

13 302

4 703

97 406

8599

32 021
15 629
22 132
22 830
42 871
16 282

1 395
897
18 564
1 428
4 734
2 649

4 865
1 636
9 237
1 619
538
1 566

28 551
14 890
31 459
22 639
47 067
17 365

-3470
-739
9327
-191
4196
1083

2 010

51

120

1 941

-69

28 497
30 231
16 547
18 390
29 399
31 957
9 838
20 396
25 516
11 639
21 612
23 440
33 642
19 309
28 832
19 672
37 543
9 489
27 978
40 114
3 586
8 828
15 954
0

1 162
2 437
1 865
3 050
1 116
1 464
1 238
629
563
1 032
824
2 961
1 589
1 454
1 517
1 614
1 418
719
1 266
1 463
1 577
886
0
6 699

2 852
2 013
1 318
1 341
1 660
1 538
536
398
2 713
562
948
1 102
1 670
2 277
1 196
657
10 777
456
1 185
1 453
5 163
418
491
0

26 807
30 655
17 094
20 099
28 855
31 883
10 540
20 627
23 366
12 109
21 488
25 299
33 561
18 486
29 153
20 629
28 184
9 752
28 059
40 124
0
9 296
15 463
6 699

-1690
424
547
1709
-544
-74
702
231
-2150
470
-124
1859
81
-823
321
957
-9359
263
81
10
-3586
468
-491
6699

12 081

1 104

1 007

12 178

97

895 900
128 828
939 343

82 667
0
82 667

131 317
63 302
153 254

847 250
65 526
895 900

-48650
-63302
-43 443
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PIELIKUMS NR.2

Bērni līdz
18 gadiem

Apmeklējumu
skaits 2010

Apmeklējums līdz
18 gadiem

Izsniegums 2010

Izsniegums līdz
18 gadiem

Struktūrvienība
RCB
Ārējais apkalpošanas
punkts BKUS
Ārējais apkalpošanas
punkts Dienas centrā
„Avots”
Bišumuižas
Bolderājas
Čiekurkalna
Daugavas
Grīziņkalna
Iļģuciema
Imantas
Jaunciema
Juglas
„Kurzeme”
Ķengaraga
Mežciema
„Pārdaugava”
Pļavnieku
„Pūce”
„Rēzna”
Sarkandaugavas
„Strazds”
Svešvalodu
Šampētera
„Tilts”
Torņakalna
Vecrīgas
„Vidzeme”
„Zemgale”
Ziemeļblāzmas
„Zvirbulis”
Kopā:

Lasītāju skaits
20010
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16215

4602

186494

30366

364739

38154

1266

772

16466

9070

12280

6270

494

0

13482

0

11415

0

1796
1106
1974
1437
3850
2161
2803
3361
436
2454
2173
2438
1042
2792
2380
1177
2303
2328
1732
2219
1558
1593
2087
549
5585
1662
1971
1664
76606

334
23724
3664
41119
290
16698
4295
40955
802
36609
9871
60652
456
19284
4943
39728
922
60514
13843 136874
430
29934
6062
56645
756
39735
8217
65992
1070
47292
9710
88325
156
6321
3019
8859
454
39637
4088
79872
559
25153
3717
78893
756
39563
17294
84874
438
21053
10532
47763
757
38386
8468
49155
776
35877
12490
67674
422
23744
12396
25352
469
29364
5125
81038
980
34062
11526
60004
627
42830
7542
48525
347
19682
2251
29641
495
24848
7553
42551
130
11565
679
59429
382
27866
5477
73515
33
7188
300
8030
1350
57346
12039 124944
517
23120
5949
44751
618
21934
6582
98173
613
24336
9786
42279
21313 1044107 246854 2074046
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9192
8521
19636
10201
19996
9776
11078
15628
3019
15494
12555
42924
15521
9193
14618
5343
8740
18878
12046
3011
7999
3060
8744
630
17927
5960
11319
12555
377988
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