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REĢIONA UN BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 2015.GADĀ
2015.gadā Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) darba aktualitātes un prioritātes bija:


vienotā bibliotēku tīkla attīstība un infrastruktūras sakārtošana un attīstība;



darbs ar personālu un darba samaksas jautājumi;



atkārtota RCB kā reģiona galvenās bibliotēkas akreditācijas pārbaude;



projekta „Dialogs. Bilingvāls” realizācija 10 RCB struktūrvienībās;



integrētas RCB Mežciema filiālbibliotēkas un Mežciema pamatskolas bibliotēkas izveide;



kārtējās automatizētās krājuma inventarizācijas 10 RCB struktūrvienībās.

2015.gada beigās RCB bibliotēku tīklu veidoja: Rīgas Centrālā bibliotēka un 26 tās filiālbibliotēkas, kā arī trīs RCB
ārējie apkalpošanas punkti: „Saulaino dienu bibliotēka” Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS), ārējais
apkalpošanas punkts Rīgas patversmes Dienas centrā un ārējais apkalpošanas punkts Ieslodzījuma vietu pārvaldes
Brasas cietumā.
30.aprīlī pēc pārcelšanās un telpu renovācijas darbu atsāka RCB Daugavas filiālbibliotēka, bet kopš 16.septembra
pēc grīdas seguma maiņas lietotāju apkalpošanas zonā un daļēja telpu remonta – RCB Iļģuciema filiālbibliotēka.

RCB Daugavas filiālbibliotēka un Iļģuciema filiālbibliotēka

6.novembrī notika RCB kā reģiona galvenās bibliotēkas akreditācija. Akreditācijas komisijas sastāvā bija Bauskas
Centrālās bibliotēkas direktore Baiba Tormane, Latgales Centrālās bibliotēkas direktore Jeļena Šapkova, Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas direktora vietniece Dzintra Punga, Ventspils Galvenās bibliotēkas direktore Astra Pumpura.
RCB nodaļas apmeklēja arī Latvijas Republikas (LR) Kultūras
ministrijas (KM) pārstāve Vanda Bērziņa. Akreditācijas pārbaude
bija veiksmīga – saņemts pozitīvs akreditācijas atzinums ar
slēdzienu par atbilstību akreditācijas nosacījumiem un reģiona
galvenās bibliotēkas statusa piešķiršanu. Ieteikumos norādīts:
palielināt finansējumu krājuma papildināšanai, rast iespēju
paplašināt bibliotēkas telpas un rast iespēju darbiniekiem
paaugstināt
Akreditācijas apliecību pasniedz
LR Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta
Bibliotēku un arhīvu nodaļas vadītājs Jānis Turlajs un
vecākā referente Linda Langenfelde

atalgojumu.

Svinīga

akreditācijas

apliecības

pasniegšana notika 2016.gada 5.februārī.
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KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA
Pārskata gadā komplektēšanas darbs RCB tika veikts saskaņā ar aktuālo krājumu komplektēšanas dokumentu –
„Rīgas Centrālās bibliotēkas krājuma attīstības un komplektēšanas koncepcija 2014.-2018.”.
Noslēdzot 2015.gadu, RCB un filiālbibliotēku kopējo krājumu veidoja 688 888 informācijas resursi par summu
3 279 373,21 EUR (par bilancē esošajiem 626 735 eksemplāriem). Salīdzinot ar krājuma apjomu gada sākumā, tas
palielinājies par 11 964 vienībām (skat. pārskata pielikumu Nr.2.).
Kopkrājumu veido dokumenti latviešu valodā (473 556 eks. jeb 68.65%), krievu valodā (170 923 eks. jeb 24.78%),
angļu valodā (31 140 eks. jeb 4.52%), vācu valodā (7 597 eks. jeb 1.10%), pārējās svešvalodās (6 584 jeb 0.95%).
Visvairāk kopkrājumā ir grāmatas (604 672 eks. jeb 87.67%), bet to veido arī seriālizdevumi/žurnāli (45 337 eks.
jeb 6.57%), brošūras/pārējie dokumenti (17 728 eks. jeb 2.57%), audiovizuālie materiāli (17 380 eks. jeb 2.51%),
elektroniskie dokumenti (2 109 eks. jeb 0.31%), nošizdevumi (1 914 eks. jeb 0.27%), kartogrāfiskie dokumenti (548
eks. jeb 0.08%) un attēlizdevumi (112 eks. jeb 0.02%).
Lielākie krājumi 2015.gada beigās:
RCB struktūrvienība
Rīgas Centrālā bibliotēka (Pieaugušo literatūras nodaļa,
Bērnu literatūras nodaļa)
RCB Imantas filiālbibliotēka
RCB filiālbibliotēka „Vidzeme”
RCB filiālbibliotēka „Pārdaugava”
RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēka
RCB Pļavnieku filiālbibliotēka
RCB Ķengaraga filiālbibliotēka

Eksemplāru skaits
102 028
45 091
43 981
36 261
28 136
26 920
25 205

Krājuma papildināšana
2015.gadā no Rīgas Domē (RD) apstiprinātā RCB budžeta 239 527 EUR izlietoti informācijas resursu iegādei:


krājuma papildināšanai ar jaunām grāmatām un citiem informācijas resursiem – 181 555 EUR (no kuriem
225,40 EUR novirzīti reprezentatīvo izdevumu iegādei),



periodikas abonēšanai - 57 972 EUR.

Saglabāta komplektēšanas prioritāte – latviešu oriģinālliteratūra, kā arī kvalitatīvi informācijas resursi dažādām
lasītāju grupām.
Lai racionāli, kvalitatīvi un savlaicīgi izmantotu RCB budžeta līdzekļus komplektēšanai, RCB apstiprinātā
Komplektēšanas padome reizi mēnesī klātienē vai attālināti izvērtēja RCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļas
(KAN) speciālistu sastādītus un tematiski kārtotus iepirkšanai paredzēto informācijas resursu sarakstus. Gada laikā
Komplektēšanas padomes locekļiem tika izsūtīti 9 saraksti. Sadarbojoties ar RCB un filiālbibliotēkām, atbilstoši
budžeta iespējām tika nosūtīti arī 6 intelektuālās literatūras saraksti krievu valodā iepirkuma precizēšanai, kā arī
nosūtīti 4 saraksti par saņemtajiem vai piedāvātajiem dāvinājumiem.
Regulāri tika apkopota un analizēta informācija par RCB un filiālbibliotēkām piekomplektēšanai nepieciešamajiem
informācijas resursiem. 2015.gadā RCB Piekomplektēšanas datubāzē tika iekļauti 150 pieprasījumi, no kuriem 102
izpildīti, 16 atteikti un 32 vēl neizpildīti. Starp atteikumiem visvairāk ir tādu informācijas resursu, kuri jau izpārdoti,
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nereti pat pirms vairākiem gadu desmitiem, vai arī ir pieejami apkaimes bibliotēkās vai RCB Repozitārija Apmaiņas
fondā. Vēl neizpildītie pieprasījumi tika ievadīti gada pēdējā mēnesī, kad piešķirtais finansējums jau tika izlietots
jaunieguvumiem.
RCB struktūrvienības, kuras veikušas vislielāko pieprasījumu skaitu RCB Piekomplektēšanas datubāzē, ir RCB (38),
RCB filiālbibliotēka „Avots” (22), RCB Čiekurkalna filiālbibliotēka (20), RCB Šampētera filiālbibliotēka (16).
RCB filiālbibliotēkas, kuras nav veikušas ierakstus datubāzē: RCB filiālbibliotēka „Pūce”, „Strazds”, „Zemgale”, RCB
Bišumuižas, Jaunciema, Mežciema, Pļavnieku filiālbibliotēka.

Karjeras diena RCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļā

Pārskata gadā grāmatas un citi informācijas resursi kā iepirkumi un kā dāvinājumi saņemti no 262 piegādes vietām
(apgādi, izdevniecības, organizācijas un privātpersonas). Par RCB budžeta līdzekļiem jaunie informācijas resursi
tika iegādāti 89 iegādes vietās, pievēršot uzmanību informācijas resursu informatīvajai un kultūrvēsturiskajai
vērtībai. Apgādi, no kuriem iepirkts visvairāk izdevumu: Zvaigzne ABC (5 571 eks.), KORS N (4 211 eks.), Kontinents
(1 596 eks.), Lauku Avīze (1 122 eks.), Jumava (1 047 eks.), Jānis Roze (691 eks.), IK „Virja” (682 eks.), Dienas
Grāmata (575 eks.), J.L.V. (539 eks.), L.Grāmata (509 eks.).
Pirmoreiz izdevumi iepirkti: SIA „A&A VISION”, biedrībā „Ascendum”, SIA „BaibaBooks”, SIA „Balt Art Group”, SIA
„BWS Serviss”, SIA „Clean power”, SIA „DUE”, Jūrmalas vēstures un mākslas biedrībā, IK „Kurland Woodcake”,
nodibinājumā „Mārtiņa Freimaņa fonds”, biedrībā „Nation Uniting”, „On the Way of Freedom”, SIA „Apgāds
Mantojums”, SIA „METAHI”, SIA „NT Klasika”, SIA „Prometejs AB”, SIA „Rundas”, SIA „Uzpirkstenis”, SIA „Zanes
grāmatas”, kā arī no privātpersonām Laimas Žurginas un Lias Guļevskas.
Nozīmīgākie dāvinājumi ir saņemti: no „kim? Laikmetīgās mākslas centra” Septiņas ceturtdienas/Seven Thursdays
(2 eks.), Dienasgrāmatas: Spinozas poētika/Diaries: Spinoza’s Poetics (2 eks.), North by Northeast (2 eks.), Aspena
– Ķemeri/Aspen – Kemmern (2 eks.), Māksla man līdzās: Barišņikova Mākslas centram piederošās Mihaila
Barišņikova kolekcijas izstāde (4 eks.); no Lauku bibliotēku atbalsta biedrības Valdis Zatlers. Kas es esmu (27 eks.);
no biedrības „Ascendum” Citādība. Iecietība. Līdztiesība (10 eks.); no Saieta fonda dzejas izlase Tur dzimušais; no
autoriem: Jāņa Hartmaņa grāmatas 4.Vidzemes latviešu strēlnieku pulks, 1915-1917 (1 eks.); no Andra Tomašūna
Jelgava. 1941.gada vasara – holokausts (8 eks.); no Irinas Arseņjevas (sadarbībā ar Rietumu Bankas labdarības
fondu) grāmatas Лето на полке (50 eks).
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No valsts un pašvaldību iestādēm saņemtas grāmatas: no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
(RD IKSD) Rīgas Zelta skolotāji (40 eks.); no AS „Latvijas valsts meži” žurnāla „Mammadaba” numurus Koki un
akmeņi (30 eks.); no Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejs brošūru Stili un virzieni
Latvijas rūpnieciskajā mākslā. Porcelāns (latviešu, krievu un angļu valodā) (21 eks.); no „Nacionālā kino centra”
Latvijas filmu izlasi, kas sastāv no viena kataloga un 25 DVD diskiem ar 70 Latvijas spēlfilmām, dokumentālajām
un animācijas filmām (12 komplekti); no „Latviešu valodas aģentūras” Igauņu-latviešu vārdnīca (15 eks.) un
Latviešu-igauņu vārdnīca (15 eks.).
Pārskata gadā periodika RCB abonēta par 54 972EUR, kas jau ir salīdzinoši vairāk nekā 2014.gadā, taču gada
nogalē papildus vēl tika saņemti 3 000EUR ārvalstu periodisko izdevumu svešvalodās abonēšanai, kopumā
veidojot 57 972EUR.
Vienam RCB reģistrētam lietotājam paredzētie līdzekļi periodikai – 0,99 EUR. Periodika tika pasūtīta pēc
iepriekšējos gados pieņemtās kārtības (ikviena RCB struktūrvienība sagatavoja sarakstus ar tiem abonēšanai
paredzētajiem izdevumiem, kuri atbilda visu lasītāju grupu interesēm; abonējot izdevumus, tika ievērots arī
valodas princips, kas paredz, ka katrā filiālbibliotēkā jābūt izdevumiem gan latviešu valodā, gan krievu un citās
svešvalodās).
Pārskata periodā 12 RCB filiālbibliotēkām tika iedalīta summa no papildus piešķirtajiem līdzekļiem periodisko
izdevumu abonēšanai svešvalodās. Šajā akcijā tika abonēti tādi populāri žurnāli, kā „Time”, „Newsweek”, žurnāli
dažādu lasītāju grupu interesēm „Art News USA”, „Elle Decoration GER”, „OM Yoga&Lifestile”, „Creative Idee
GER”, „Lust am Zeichenen GER”, „Bastel mit Kindern GER” angļu un vācu valodā.
Izvēlētie periodiskie izdevumi tika abonēti centralizēti, meklējot izdevīgākās abonēšanas aģentūras. Lai arī
abonēšanai pārsvarā tiek izmantots VAS „Latvijas Pasts”, tomēr 2015.gadā ievērojams skaits izdevumu tika
abonēti arī citās aģentūrās vai izdevniecībās.
Kopumā RCB struktūrvienībām un ārējiem apkalpošanas punktiem 2016. gadam tika abonēti 294 nosaukumu
periodiskie izdevumi (15 nosaukumu laikraksti un 225 nosaukumu žurnāli), no kuriem bērniem un jauniešiem līdz
18 gadiem - 54 izdevumu nosaukumi. No kopējā izdevumu skaita – 129 latviešu valodā (44%), 103 krievu valodā
(35%) un 62 izdevumu nosaukumi (21%) pārējās svešvalodās.
Krājuma organizācija
2015.gada beigās RCB vienoto krājumu veido RCB Pieaugušo literatūras nodaļas, Bērnu literatūras nodaļas,
Bibliotēku dienesta, ārējā apkalpošanas punkta „Saulaino dienu bibliotēkas” BKUS, 26 filiālbibliotēku, kā arī
Repozitārija triju nodaļu krājumi.
Pārskata periodā ievērojamas izmaiņas krājuma kārtojumā nenotika. Turpinājās lasītavu un abonementu krājumu
apvienošana, kā arī lasītavu krājuma izvērtēšana, samazināšana un informācijas resursu novirzīšana līdzņemšanai.
Pārsvarā RCB krājums tiek kārtots atbilstoši universālajai decimālajai klasifikācijai (UDK), taču daļa krājuma tiek
kārtota arī tematiski. Noslēdzot gadu, tikai 5 RCB filiālbibliotēkās (RCB Bolderājas, Grīziņkalna, Mežciema
filiālbibliotēka, filiālbibliotēka „Pūce”, „Zvirbulis”) krājums pilnībā tiek kārtots pēc UDK. Vispopulārākie temati ir
„Vēsture”, „Ģeogrāfija” un „Pusaudži”. Popularitāti gūst temats „Ekonomika. Bizness”. Pārskata periodā šo tematu
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kā pagaidām vienīgo izvēlējās RCB Iļģuciema filiālbibliotēka. Savukārt temats „Darbs. Karjera” RCB filiālbibliotēkās
neguva lietotāju atsaucību un pat vienīgā bibliotēka – RCB filiālbibliotēka „Pārdaugava” – , kura šo tematu bija
savā krājumā izveidojusi, no tā atteicās.
Pārskata periodā RCB Bibliotēku dienestā tika izstrādāts jauns temats „Vaļasprieki”, ko savā krājumā aprobēja RCB
Daugavas filiālbibliotēka, darba gaitā to vērtējot atzinīgi. 2015.gada noslēgumā RCB Torņakalna filiālbibliotēka kā
pirmo tematiskam kārtojumam izvēlējās tieši šo tematu.

Krājuma izvietojums RCB Daugavas filiālbibliotēkā

RCB filiālbibliotēkas turpina daiļliteratūras krājumā izdalīt žanrus. Vispopulārākie – kriminālie, romantiskie,
fantāzijas un vēsturiskie romāni.
Pārskata periodā lielākajā daļā RCB filiālbibliotēku saglabā iepriekšējo gadu žurnālus un izsniedz tos lietotājiem uz
mājām. Iepriekšējo gadu žurnālu izsniegums svārstās no dažiem simtiem līdz vairākiem tūkstošiem. Lielākie
iepriekšējo gadu žurnālu izsniegumi ir RCB Pieaugušo literatūras nodaļā (9 541), RCB Biķernieku filiālbibliotēkā
(5604) un RCB Ķengaraga filiālbibliotēkā (4 637). Atsevišķas RCB filiālbibliotēkas uzglabā arī ilgāka perioda
iepriekšējo gadu žurnālu komplektus un tos aktīvi izmanto lietotāju apkalpošanā. Ziņas par kalendārā gada un
iepriekšējo gadu arhivētajiem periodiskajiem izdevumiem ir rodamas RCB Periodisko izdevumu datubāzē
http://laikraksti.rcb.lv/
2015.gadā RCB centralizēta grāmatu pārsiešana netika veikta. Filiālbibliotēkas nelielus bojājumus novērsa saviem
spēkiem.
Krājuma rādītāju skaitliskā analīze
RCB kopējā krājuma apgrozība 2015.gadā – 2,06.
Pārskata gadā 12 RCB filiālbibliotēkas veica atsevišķu krājuma daļu skaitlisko analīzi (RCB PLN, RCB Čiekurkalna,
Daugavas, Jaunciema, Sarkandaugavas filiālbibliotēka, filiālbibliotēka „Pūce”, „Vidzeme” u.c). Pārsvarā tika
analizēts krājuma daļas izsniegums un apgrozība. Galvenie secinājumi:


daiļliteratūra tiek lasīta vairāk, nekā nozaru literatūra;



populārākās nozares ir pedagoģija, vēsture, politika, ģeogrāfija, hobiji, namsaimniecība, teātris, arhitektūra;



palielinās interese pēc informācijas resursiem svešvalodās.
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PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA
Pārskata gadā RCB vienotajā elektroniskajā lietotāju datubāzē reģistrēti 58 364 bibliotēkas lietotāji, no kuriem
11 053 bibliotēkas pakalpojumus izmantot uzsāka tieši 2015.gadā.
RCB pamatrādītāji 2015.gadā1:

Salīdzinot ar 2014.gadu, nedaudz samazinājies kopējais lietotāju skaits (-429), taču audzis to lietotāju skaits, kuri
izmanto vairāku RCB struktūrvienību pakalpojumus (+205), ko var skaidrot ar vienotās lasītāja kartes izmantošanas
priekšrocībām. Būtiski kopējo RCB lasītāju skaitu ietekmēja lietotāju skaita samazināšanās Centrālajā bibliotēkā
(krājuma pārbaude, problēmas ar liftu), kā arī RCB Iļģuciema filiālbibliotēkas slēgšana uz remonta laiku.
Jākonstatē, ka lietotāju skaits pieaudzis 6 tajās RCB filiālbibliotēkās, kuras 2015.gadā tika slēgtas uz krājuma
inventarizācijas laiku.
Tā kā kopš 2015.gada RCB lietotāju apmeklējuma rādītājā tiek ieskaitīts arī pasākumu apmeklējums, kopējais
apmeklējumu skaits ir nedaudz audzis (+6 975). Turpina samazināties izsniegumu skaits (-31 477), kā arī datoru
izmantojumu skaits (-14 151), kopā sasniedzot 252 631 reizi.
Par skaitliskajiem rādītājiem bērniem un jauniešiem skat. pārskata sadaļu „Darbs ar bērniem un jauniešiem”.
Pakalpojumu attīstība un pasākumi informācijas resursu pieejamības uzlabošanai
2015.gada 24.septembrī tika noslēgts RCB un Mežciema pamatskolas sadarbības līgums. Līgumā tika paredzēts
apvienot abu iestāžu personālu un informācijas resursus racionālākai un plašākai Mežciema pamatskolas skolēnu,
personāla, kā arī apkaimes iedzīvotāju nodrošināšanā ar pakalpojumiem un informācijas resursiem. Skat. arī
pārskata sadaļu „Darbs ar bērniem un jauniešiem”.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, informācijai bibliotēkas katalogā jābūt iespējami precīzai. Viens no
veidiem, kā to nodrošināt bibliotēkā ar brīvpieejas krājumu, ir iespējami biežas krājumu pārbaudes.
Pārskata gadā kārtējās krājumu elektroniskās inventarizācijas tika veiktas 10 RCB struktūrvienībās: Centrālajā
bibliotēkā, Čiekurkalna, Iļģuciema, Imantas, Juglas, Mežciema, Pļavnieku, Sarkandaugavas, Torņakalna

1

Bibliotekārā darba rādītāju sadalījumu pa struktūrvienībām skat. pārskata pielikumā Nr.1.
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filiālbibliotēkā un filiālbibliotēkā „Pūce”. Visas plānotās inventarizācijas tika veiktas atkārtoti. Lai vēl vairāk
samazinātu aizvērtības laiku, tika pārtraukta inventarizācijai pakļauto informācijas resursu spiedogošana.
Inventarizācijā konstatētais iztrūkums no krājuma vērtības uz saimnieciskā gada sākumu ir no 0,3% (LR Ministru
kabineta (MK) noteikumos pieļaujamie zuduma procenti) līdz 2,7%, kas ir ļoti augsts iztrūkuma procents.
Viszemākais iztrūkums tika konstatēts RCB filiālbibliotēkā „Pūce” un RCB Torņakalna filiālbibliotēkā. Vislielākais
iztrūkums tika konstatēts Centrālajā bibliotēkā (2,7%) un RCB Juglas filiālbibliotēkā (2,3%). Abām struktūrvienībām
iztrūkums konstatēts visās zinātņu nozarēs.
Taču nereti iztrūkums varētu būt arī mazāks, jo inventarizāciju procesā tika konstatēti fakti par neprecīzi veiktu
darbu inventarizāciju starpposmā. Tāpat pārbaudēs tika konstatēts, ka vienotā krājuma izmantošanas dēļ kādai
RCB struktūrvienībai piederīgie informācijas resursi atradās citā struktūrvienībā un laikus līdz pārbaudei tie tā arī
netika nogādāti atpakaļ, netika arī veikta precīza statusa uzrādīšana, tādējādi informācijas resursi nokļuva
iztrūkumā. Dažādie inventarizācijas procesa pārkāpumi ietekmē inventarizācijas rezultātus un neļauj veikt
objektīvu iztrūkuma analīzi pa nodaļām. Visās RCB filiālbibliotēkās, kurās tika konstatēts liels iztrūkums, komisija
ieteica veikt stingrākus profilakses pasākumus informācijas resursu zudību novēršanai un pievērst lielāku
uzmanību krājuma aizsardzībai.
2015.gadā tika veiktas arī divas mērķa inventarizācijas, lai veiktu esības pārbaudi konkrētiem informācijas
resursiem pēc Valsts policijas pieprasījuma. Sarakstu veidoja 70 nosaukumu. Tika noskaidrotas tās RCB
filiālbibliotēkas, kuru krājumiem piederīgi konkrētie informācijas resursi, un veikta katra izdevuma esības
pārbaude. Iztrūkums tika konstatēts 18 RCB filiālbibliotēkās. RCB Bišumuižas, Čiekurkalna, Ķengaraga,
Sarkandaugavas, Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā un RCB filiālbibliotēkā „Kurzeme” trūka pa vienam informācijas
resursam no minētā saraksta, pārējās iztrūka pat vairāki eksemplāri.
Lai apzinātu lasītājiem atteiktos informācijas resursus un tematiku, veiktu piekomplektēšanu, RCB
struktūrvienībās notiek elektroniska atteikumu reģistrācija. Dati gada beigās tiek apkopoti un analizēti RCB KAN,
kā arī RCB struktūrvienības veic iegādei nepieciešamo informācijas resursu norādi RCB lokālajā Piekomplektēšanas
datubāzē (skat. pārskata sadaļu „Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika”).
Uzziņu un informācijas darbs
Galvenais uzziņu un informācijas darba uzdevums – profesionāli orientēties plašajā informācijas klāstā, nodrošināt
bibliotēkas lietotājiem informācijas pieejamību un attīstīt viņu informācijprasmes. Uzziņu informācijas darbs
balstās uz dažādu datubāzu, interneta resursu un iespiesto informācijas avotu izmantošanu.
Visās RCB struktūrvienībās lietotājiem pieejami bezmaksas interneta pakalpojumi, kā arī WiFi. „Kultūras
informācijas sistēmu centra” (KISC) projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros tiek
nodrošināta bezmaksas pieeja resursiem Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēka. Šī paša projekta ietvaros
2015.gadā RCB un tās filiālbibliotēkas tika nodrošinātas ar kvalitatīvu Latvijas un ārvalstu autorizēto datubāžu
pieejamību: Nozare.lv, Ebscohost.com, sākts abonēt datubāzi Britannica Library, Centrālajā bibliotēkā visu gadu
bija pieejama NAIS datubāze. Pēdējos gados palielinājusies Lursoft laikrakstu bibliotēkas izmantojamība gan
lasītāju, gan bibliotekāru vidū. Tiek izmantotas resursa Letonika.lv vārdnīcas un literatūras darbu pilnteksti, kaut
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arī 2015. gadā visās skolu bibliotēkās ar Letonika.lv palīdzību ir nodrošināta piekļuve skolu programmās iekļautās
ieteicošās literatūras pilntekstiem.
Sadarbībā ar KISC pārskata gadā no aprīļa līdz maijam notika EBSCO eBook datubāzes bezmaksas izmēģinājums
RCB.
Kvalitatīvs uzziņu darbs nav iedomājams bez Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Nacionālās bibliogrāfijas
analītikas datubāzes, kurā tiek meklēti gan tematisko uzziņu informācijas avoti, gan materiāli izstādēm un
novadpētnieciska satura literatūra. Tiek popularizēta LNB analītikas datubāzes izmantošana un tajā pievienotā
saite uz Lursoft laikrakstu bibliotēkas pilntekstiem. Šī saite tiek pievienota arī novadpētniecības materiālu
ierakstiem, kas nodrošina piekļuvi attiecīgā raksta pilntekstam.
Plašāku izmantojamību ieguvusi LNB digitālā bibliotēka, īpaši datubāzes „Zudusī Latvija” un Periodika.lv.
Bibliotēkas ir popularizējušas digitālo bibliotēku, veidojot pasākumus un demonstrējot interesantākos materiālus.
Viens no piemēriem, kad tiek popularizētas LNB digitālās bibliotēkas iespējas, - RCB Pieaugušo literatūras nodaļā
grāmatas „Latviešu skaņuplašu vēsture” prezentācijas pasākumā tika atskaņoti ieraksti no LNB digitālās
bibliotēkas skaņuplašu kolekcijas. Tas bija labs papildinājums grāmatas satura atklāsmei. RCB Grīziņkalna
filiālbibliotēkā lietotāju vidū ir pārstāvji no aktīvās atpūtas grupas „Takzinis.lv”, kuras interešu lokā ir Latvijas senā
vēsture. Viņi ir aktīvi datubāzes „Zudusī Latvija” izmantotāji. Materiālus no šīs datubāzes savās izstādēs izmanto
arī RCB filiālbibliotēka „Vidzeme”, dodot lietotājiem norādi uz iespēju izmantot šo datubāzi plašāk. RCB
Sarkandaugavas filiālbibliotēkas novadpētniecības materiālu atlase tiek papildināta LNB datubāzē Periodika.lv.
Popularizējot šos materiālus, kā arī iespējamo piekļuvi digitālajai bibliotēkai, veidotas izstādes „Sarkandaugava.
Tilta iela” un „Atskats „Aldara” vēsturē”, un šie vēsturiskie materiāli ļoti piesaistīja Sarkandaugavas vēstures
interesentu uzmanību.
Bibliotekāru ikdienas darbā tiek izmantots RCB elektroniskais kopkatalogs, kā arī lietotāji izmanto citas RCB
veidotās datubāzes: „Periodiskie izdevumi RCB”, „Rīgas pilsētas novadpētniecība” un „Rīga latviešu daiļliteratūrā”.
Tā kā lietotājiem ir iespējams attālināti izmantot katalogu un rezervēt sev grāmatas, tad RCB un tās
filiālbibliotēkās regulāri notiek konsultācijas un apmācības autorizētās sistēmas „Mana bibliotēka” izmantošanā
dažādām vecuma grupām. Tā rezultātā palielinājušās lasītāju prasmes šādas informācijas meklēšanā.
Lai veicinātu datubāzu izmantošanu lasītāju vidū, informācija par pieejamajām datubāzēm bibliotēkās izvietota
plakātu veidā pie lietotāju datoriem, TV monitoros, tiek veidotas prezentācijas. Piemēram, prezentācijas
demonstrējums un stāstījums „Bibliotēkas iespējas informācijas meklēšanā” un „Kā izmantot datubāzes
informācijas meklēšanā” tiek organizēts RCB Imantas filiālbibliotēkā. E-prasmju nedēļas ietvaros RCB Grīziņkalna
filiālbibliotēkas darbinieki bibliotekāro stundu par bibliotēkā pieejamajiem resursiem „Bibliotēkas virtuālās
iespējas. RCB elektroniskais katalogs” organizēja Grīziņkalna vidusskolā. Lai palielinātu lietotāju infomācijpratību
datubāzu izmantošanā, notiek gan individuālas konsultācijas, gan šis temats tiek iekļauts datornodarbību
programmā. Lai attīstītu iemaņas datubāzu izmantošanā, RCB Iļģuciema filiālbibliotēkā katru sestdienu tiek
piedāvātas konsultācijas.
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Bibliotēkas lietotāju vidū populāri ir dažādi interneta portāli. Tiek veicināta senioru integrācija interneta vidē,
apmācot viņus sazināties ar interneta starpniecību, samaksāt rēķinus, nopirkt biļetes, ievietot sludinājumus, lietot
internetbanku u.c. Palielinājusies elektronisko pakalpojumu veikšana portālos: VID, Latvija.lv, Latvenergo.lv, eparvaldnieks.lv. RCB filiālbibliotēkā „Pārdaugava” ievērojamu apmeklētāju interesi radīja ieskats interneta vietnēs,
kas palīdz izzināt dzimtas koku.
Uzziņu informācijas darbā bez elektroniskajiem informācijas resursiem tiek izmantots uzziņu literatūras fonds, kā
arī tematiskās avīžu un žurnālu klipu mapes. Lielākā daļa RCB filiālbibliotēku atzīst, ka tematisko mapju veidošana
nav lietderīga, jo lasītāji vairāk izmanto dažādas datubāzes un interneta resursus. Mapēs galvenokārt tiek
saglabāti materiāli, kas noderīgi izstāžu veidošanā, kā arī nozīmīgi raksti no žurnāliem, jo Latvijā nav izveidota
žurnālu pilntekstu datubāze.
Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP) atrodas RCB Pieaugušo literatūras nodaļā. Informatīvajā stendā ES
institūciju sniegtā informācija tiek regulāri atjaunota un ir pieejama ikvienam bibliotēkas lietotājam.
Bibliogrāfija
Visās RCB filiālbibliotēkās regulāri jaunumu izstādēm tiek pievienoti jaunieguvumu saraksti. Šie saraksti nereti tiek
sūtīti sadarbības partneriem. Literatūras saraksti papildina lielākas tematiskās izstādes. Piemēram, RCB Bibliotēku
dienesta galvenā speciāliste Zinta Geršmane sastādīja plašu
bibliogrāfisko sarakstu par Raini un Aspaziju, kas papildināja
RCB Pieaugušo literatūras nodaļas veidoto jubilejas izstādi
Rainim un Aspazijai. Centrālajā bibliotēkā izveidots
bibliogrāfiskais

saraksts,

veltīts

dzejniekam

Mārim

Čaklajam, kā papildinājums izstādei Rīgas Kultūras un tautas
mākslas centrā (RKTMC) „Mazā Ģilde”.
Bibliogrāfiskie saraksti tiek sastādīti pēc skolu pedagogu,
pulciņu vadītāju vai lektoru pieprasījuma. Ilggadīga
bibliogrāfisko sarakstu sastādīšanas pieredze ir RCB

Dzejniekam Marim Čaklajam veltītā
izstāde Mazajā Ģildē

filiālbibliotēkai „Vidzeme”, pārskata gadā pēc skolu pieprasījuma izveidoti šādi literatūras saraksti: ”Tavas
profesijas izvēle”, „Latvijas vēsture. 1990.gads notikumos un bildēs”, „Latvijas prezidenti” u.c.
RCB Grīziņkalna filiālbibliotēka papildinājusi savu novadpētniecības bibliogrāfisko sarakstu klāstu ar literatūras
apkopojumu „Apgaismības laikmeta dižākie rīdzinieki”, kas tika prezentēts J.G.Herdera Grīziņkalna vidusskolā.
Savukārt bibliogrāfiskais saraksts „No Grīziņkalna apkārtnes vēstures” veidots sadarbībā ar koka ēku renovācijas
centru „Koka Rīga”.
Atzīmējot bibliotēkas 90 gadu jubileju, RCB Čiekurkalna filiālbibliotēka apkopojusi datubāzēs pieejamos materiālus
literatūras sarakstā „Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēka presē”.
RCB Bibliotēku dienestā sastādīts bibliogrāfiskais saraksts „Brīvības piemineklim – 80”, kurā apkopoti raksti no
jaunākajiem preses izdevumiem, kā arī interesantākie materiāli no LNB Digitālās bibliotēkas datubāzēm:
Periodika.lv, Grāmatas. Bibliogrāfiskajiem aprakstiem pievienotas saites uz šajās datubāzēs atrodamajiem
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pilntekstiem, kā arī uz Lursoft laikrakstu bibliotēku. Pēc pieprasījuma sagatavots bibliogrāfiskais saraksts „Rīgas
pilsētas attīstība un radošie kvartāli”.
Pārskata gadā RCB Bibliotēku dienestā uzsākts darbs pie jauna bibliogrāfiskā rādītāja sastādīšanas. Tas veltīts Rīgas
pašvaldības nozīmīgai kultūras iestādei – VEF Kultūras pilij. Izstrādāts darba prospekts, apzināti kolektīvi, kas
darbojušies tā pastāvēšanas gados, kā arī uzsākta publikāciju apkopošana.
RCB Bibliotēku dienestā regulāri tiek papildināta mape „Publikācijas par RCB un filiālbibliotēkām”. Katru gadu
izdevumā „Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata” tiek publicēts bibliogrāfiskais saraksts „Publikācijas par RCB
...gadā”, kurā ietvertas grāmatas, apkopotas nozīmīgākās publikācijas presē, kā arī elektroniskās publikācijas.
Datornodarbības
Individuālas datoriemaņu un informācijas meklēšanas konsultācijas tiek sniegtas visās RCB filiālbibliotēkās pēc
lasītāju pieprasījuma. 6 filiālbibliotēkās tiek organizētas datornodarbības. Šīs nodarbības notiek pēc iepriekš
izstrādātas programmas gan datorlietotājiem iesācējiem, gan lietotājiem ar priekšzināšanām, turklāt divās
plūsmās latviešu un krievu valodā. Pieprasītākie temati: datorlietošanas pamatiemaņas, Word programma,
interneta lietošana, elektroniskie pakalpojumi iedzīvotājiem, darba meklējumi un sludinājumu ievietošana, kā arī
informācijas meklēšana RCB elektroniskajā katalogā, citās pieejamajās datubāzēs.
Starpbibliotēku abonementa (SBA) un RCB Repozitārija nodaļu izmantojums2
Lai nepārblīvētu RCB struktūrvienību krājumus ar liekiem dubletiem, taču nodrošinātu lasītājus ar pieprasītiem
informācijas resursiem, tiek izmantots RCB vienotais krājums. Īpaša nozīme šī pakalpojuma nodrošināšanai ir RCB
Repozitārijam.
RCB Repozitārija Apmaiņas fonda (ārpusbilances krājums) informācijas resursu kustība 2015.gadā:
Fonds 2015.gada sākumā
Ienācis 2015. gadā
Izslēgts 2015.gadā
Fonds 2016.gada sākumā

Fizisko vienību kopskaits
13 026
10 297
11 713
11 610

Pārskata gadā RCB struktūrvienības apmeklētas 100 reizes (2014.gadā – 61 reizi), kopā ar privātpersonu
dāvinājumiem nokomplektējot 10 297 vienības. Krājuma papildināšanas skaitliskie rādītāji:
Papildinājuma veids
RCB struktūrvienību liekie dubleti
RCB struktūrvienību lasītāju dāvinājumi
Privātpersonu dāvinājumi
Iemainot grāmatu maiņas punktos

Eksemplāru skaits
5 323
4 553
115
306

RCB Repozitārija Apmaiņas fonda izmantojamības skaitliski rādītāji RCB struktūrvienību vajadzībām:
Izmantojuma mērķis
RCB struktūrvienībā nolietota izdevuma aizstāšanai ar identisku vai
krājuma pārbaudē konstatētā iztrūkstošā izdevuma aizstāšanai
RCB struktūrvienību krājumu papildināšanai (ar apstrādi RCB KAN)
Kopā

2

Eksemplāru skaits
1 454
728
2 182

SBA un RCB Repozitārija izsnieguma rādītāju sadalījumu pa RCB struktūrvienībām skat. pārskata pielikumā Nr.5.
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Izsniegumi uz laiku pēc RCB lasītāju pieprasījuma
Izmantojums kopā

316
2 498

Ievērojams darbs RCB Repozitārija Apmaiņas fondā veikts ar informācijas resursiem, kuri nodoti citām
institūcijām. Bezmaksas dāvinājumos kopumā nodots 9 531 eksemplārs, no kuriem 5 452 - 9 Latvijas publiskajām
bibliotēkām, 347 – izglītības iestādēm, bet 814 eksemplāri nodoti citām iestādēm. 2015.gadā pilsētas un valsts
pasākumu ietvaros RCB Apmaiņas fonds ar grāmatām piedalījās 5 grāmatu maiņas punktos, izsniedzot 2 918
iespieddarbus.

RCB grāmatu maiņas punkti Rīgas svētkos un Ķīpsalā

Lai nodrošinātu RCB struktūrvienības ar jaunieguvumiem, kuri netiek iepirkti lielā eksemplāru skaitā, viens to
eksemplārs (galvenokārt - nozaru literatūras) tiek komplektēts RCB Repozitārija Aktīvajam fondam tālākai
izsniegšanai citām RCB struktūrvienībām. 2015.gada laikā RCB Repozitārija Aktīvais fonds (bilances krājums)
papildināts ar 206 jaunieguvumiem, bet izslēgtas 695 vienības, kā rezultātā 2016.gada sākumā šajā krājumā ir
11041 vienība. Izsniegumu skaits RCB struktūrvienībām – 7 505. Lietotāju konkrēto pieprasījumu tematika:
vēsture, biogrāfijas, ceļojumu apraksti, juridiskā literatūra, daiļliteratūra. 8 RCB filiālbibliotēkām kopumā 52 reizes
nosūtītas grāmatu kopas. Aktīvākās šī pakalpojuma izmantotājas: RCB Biķernieku, Pļavnieku filiālbibliotēka un
filiālbibliotēka „Strazds”, „Avots”. Aktīvā fonda krājumu bibliotēkas izmantojušas arī izstāžu papildināšanai
(grāmatas par Raini un Aspaziju, Brīvības pieminekli, latviešu filmas). Īpašās akcijās sadarbībā ar RCB
filiālbibliotēku „Vidzeme” Aktīvā fonda krājums tika popularizēts filiālbibliotēkas lietotājiem. Realizējot projektu
„Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”, Aktīvā fonda vecākā bibliotekāre Iveta Vaišļa veica
grāmatu saņemšanas koordinēšanu.
Izdevumi, kuri izdoti līdz 1990.gadam, vienā eksemplārā tiek komplektēti RCB Pasīvajā fondā. Pārskata gada beigās
RCB Pasīvā fonda krājumā ir 7 511 informācijas resursu. 2015.gadā pabeigta esošā krājuma rekataloģizācija, kā arī
gada laikā veidoti apraksti jaunieguvumiem, kas saņemti no RCB filiālbibliotēkām, grāmatu maiņas punktos,
privātpersonu dāvinājumos. Komplektējot krājumu, analizēti pieprasījumi, akcentējot ieteicamās literatūras
piekomplektēšanu. Krājums papildināts ar 493 eksemplāriem, izslēgto vienību nav. Pasīvā fonda izsniegums – 764
vienības (2014.gadā – 414) konkrētiem pieprasījumiem, kā arī informācijas resursu izstāžu papildināšanai.
Lai nodrošinātu lasītājus ar izdevumiem, kuri nav RCB vienotajā krājumā, tiek veikta to pasūtīšana SBA kārtā.
Kopumā pārskata gadā saņemti 538 pieprasījumi, no kuriem izpildīti 504.
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Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2015.gadā pieprasījumu skaits nedaudz pieaudzis (+33). Gada otrajā pusē SBA
pakalpojumiem pieejami visu sadarbības bibliotēku krājumi. RCB SBA pieprasījumu izpildei izmantotie bibliotēku
krājumi3:
LNB
312

Latvijas Universitātes
bibliotēka
161

Rīgas Tehniskās universitātes
bibliotēka
60

Pieprasījumu sadalījums pa valodām: latviski – 387, krieviski – 81, angliski – 66, lietuviski – 4.
No kopējā pieprasījumu skaita 131 gadījumā (24%) tika meklēta daiļliteratūra, bet pārējos – nozaru literatūra. Kā
pieprasītākās nozares jāmin vēsture, dažādi ar austrumu kultūrām saistīti temati (tūrisma ceļveži, kulinārija,
austrumu medicīna u.c.), kā arī juridiskā literatūra.
RCB SBA sadarbojies ar RCB struktūrvienībām pasākumu un izstāžu veidošanā, kā arī piedalījies tematisko uzziņu
izpildē. Tematisko uzziņu piemēri: Armēnijas genocīds, senioru dzīves kvalitāte un tās uzlabošana, mandalas:
teorētiski materiāli un praktiski izpildāmi paraugi, nozīmīgākie radioamatieru sasniegumi Eiropā.
Gadījumos, kad pieprasītos informācijas resursus nebija iespējams saņemt SBA kārtā, RCB struktūrvienības tika
informētas par iespējām tos izmantot uz vietas tajā bibliotēkā, kurai tas piederīgs, bet gadījumos, kad nav bijis
iespējams atrast pieprasījumam atbilstošus un pieejamus izdevumus Latvijas bibliotēkās, informēts par
noderīgiem interneta resursiem un nelieliem autorizdevumiem, piemēram, pieprasījumam par Saukas mājturības
skolu un tās vēsturi.
SBA sadarbībā ar RCB Iļģuciema filiālbibliotēku veiksmīgi izpildīja Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas
pieprasījumu pēc grāmatas Франц Куровски. Котел смерти в Курляндии : хроника сражений группы армий
"Север", 1944-1945, kas Latvijā pieejama tikai RCB.
SBA darbā pārskata gadā kā veiksmīgas sadarbības piemēru var minēt gadījumu, izpildot pieprasījumu pēc Olafa
Palmes māsas Katarīnas Palmes sarakstītās grāmatas „Vasaras Skangaļos” (par O.Palmes un viņa ģimenes Latvijā,
Skangaļos, pavadīto laiku), ko 1999.gadā izdevusi Pestīšanas Armija, un kura nu jau, kā izrādījās, kļuvusi par
retumu, un vienīgie divi eksemplāri atrodas LU Akadēmiskajā Misiņa bibliotēkā, kur pieejami izmantošanai tikai uz
vietas. RCB SBA galvenajai bibliotekārei Maijai Mauriņai personīgi vēršoties Pestīšanas Armijā, tika saņemti vairāki
saglabājušies eksemplāri, ko minētā organizācija uzdāvināja gan ieinteresētajai lasītājai, gan RCB. Dāvinājums pēc
apstrādes būs pieejams bibliotēkas lietotājiem.
Sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārā apkalpošana
Analizējot BIS ALISE pieejamos datus, redzams – 2015. gadā no kopējā RCB lasītāju skaita 26% bija cilvēki, kuri
varētu pārstāvēt sociāli mazaizsargātās grupas: pensionāri – 9195 (16%), bezdarbnieki – 5164 (9%), cilvēki ar
īpašām vajadzībām – 587 (1%).
Seniori ir aktīvi bibliotēkas pakalpojumu lietotāji. RCB un filiālbibliotēkās senioru vairākums rosīgi iepazīst jaunāko
literatūru, izmanto izdevumu rezervēšanas iespēju, pulcējas domubiedru grupās (Dāmu klubi, rokdarbu pulciņi,
3

Piezīme: no kopējā pieprasījuma skaita atņemti 5 pieprasījumi, no kuriem 2 Latvijas bibliotēkās neizdevās identificēt, kā arī
tie 3 pieprasījumi, kurus izdevās izpildīt, neizmantojot konkrētu bibliotēku krājumus
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šaha cienītāju tikšanās u.c.), piedalās pasākumos. Ikdienā vērojams – nedaudz mazinājusies interese par datora
prasmju apgūšanu, tomēr joprojām daudziem senioriem nozīmīga bijusi e-pasta, sociālo tīklu, Skype lietošanas,
norēķinu un maksājumu veikšanas internetā apmācība. Labprātāk seniori vienkāršākās darbības apgūst
individuālās nodarbībās un konsultācijās, bet padziļinātas zināšanas iegūst apmācībās grupām, kuras notika
atsevišķās filiālbibliotēkās (skat. ”Datornodarbības”).
Daudzveidīga
tematika:

bijusi

seniorus

psiholoģijas

interesējošo

lekciju

kurss

pasākumu

par

atmiņas

saglabāšanu, kas organizēti sadarbībā ar RD Labklājības
departamentu

(LD)

un

psihologu

biedrību

(RCB

filiālbibliotēka "Vidzeme"), lekciju cikls ”Tavai veselībai un
labsajūtai”,

kuru

vadīja

ārsti,

profesori,

psihologi,

augstskolu pasniedzēji (RCB Pieaugušo literatūras nodaļa),
pasākumu cikls sadarbībā ar Rīgas aktīvo senioru aliansi
Psiholoģijas lekcija senioriem
RCB Torņakalna filiālbibliotēkā

(RASA)

par

filiālbibliotēka),

atmiņu,

domāšanu

apceres

ievērojamiem pārstāvjiem (M. Cvetajeva, A. Ahmatova, Ļ. Tolstojs u.c.),

par

(RCB

Torņakalna

klasiskās

literatūras

Rīgas ievērojamu vietu un faktu

izzināšana (RCB filiālbibliotēka "Avots"). Īpašs pārsteigums organizēts aktīvajiem RCB Sarkandaugavas
filiālbibliotēkas senioriem – bibliotēkas draugu sponsorēti Latvijas Nacionālās Operas izrāžu apmeklējumi un
novadpētnieciska pastaiga pa Sarkandaugavu, kas veidota sadarbībā ar RCB filiālbibliotēku ”Rēzna”.
2015.gadā ir aktivizēta sadarbība ar sociālajām mājām, dienas centriem pilngadīgām personām, senioru klubiem
un biedrībām (dienas centri: ”Kamene”, ”Rasa”, K.Barona biedrība u.c.). Pateicoties informatīvajai sadarbībai,
šajās organizācijās seniori varēja iegūt informāciju par bibliotēkās notiekošajām aktivitātēm, bet bibliotēkās - par
dienas centru un biedrību aktuālo piedāvājumu. Dažkārt par bibliotēkas organizēto pasākumu norises vietu
izvēlētas plašās un labiekārtotās dienas centru telpas, īpaši gadījumos, kad filiālbibliotēkas telpas ir nepiemērotas
lielāku pasākumu rīkošanai. Turklāt nereti seniori izvēlas apvienot uzturēšanos dienas centrā ar izzinošu
informāciju par interesantu lasāmvielu, sarunām par grāmatām, vai populāru personu iepazīšanu. Dienas centros
organizētas izstādes, veidotas un nogādātas izdevumu kopas par pieprasītiem tematiem: rokdarbi, psiholoģija,
veselīgs uzturs (RCB filiālbibliotēka "Pārdaugava"). Bibliotekāri organizējuši tematiskus pasākumus dienas centros:
"Kastanis" (RCB filiālbibliotēka "Rēzna"), ”Ābeļzars” (RCB filiālbibliotēka "Avots"),

"Vecmīlgrāvis" (RCB

Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka), sociālajā mājā "Mūsmājas" (RCB filiālbibliotēka "Rēzna"), rezidencē senioriem
”Dzintara melodija” (RCB Šampētera filiālbibliotēka). Pasākumi senioriem vadīti ne tikai latviešu, bet arī krievu
valodā, jo nereti dienas centru apmeklētāji, gados vecākie iedzīvotāji, neprot valsts valodu.
Visās RCB filiālēs bija pieejams Latvijas pensionāru federācijas izdevums ”Latvijas Pensionārs” un izvietota aktuālā
RD LD informācija par sociālo palīdzību, pabalstu veidiem.
Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām kopš 2015.gada maija pieejama vēl viena RCB bibliotēka - Daugavas
filiālbibliotēka, kur ērtu iekļūšanu telpās nodrošina lifts (cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām pieejamas 17 RCB
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struktūrvienības). Aprīkojums, speciālie palīglīdzekļi, informācija par pakalpojumiem RCB 2015.gadā bija
nodrošināti iepriekšējā līmenī (skat. ”Rīgas Centrālās bibliotēkas 2014. gada darba pārskats”). Iespēju robežās
veikta pakalpojumu (izdevumu saņemšana/nodošana) pieejamība dzīvesvietā tiem, kuri paši nespēj apmeklēt
bibliotēku (RCB Biķernieku, Bišumuižas filiālbibliotēka, filiālbibliotēka "Vidzeme"). Aktivizējusies sadarbība ar
sociālajiem darbiniekiem, kuri ne tikai nogādā

bibliotēkas izdevumus aprūpējamiem, bet arī informē par

pieprasījumu tematiku, lai bibliotēkā varētu veikt savlaicīgu izdevumu rezervēšanu (RCB Bolderājas, Iļģuciema
filiālbibliotēka, filiālbibliotēka "Vidzeme"). Īpaši interesanta ir RCB filiālbibliotēkas ”Vidzeme” pieredze - sadarbība
ar aprūpētāju A.Bondari (SIA ”Mājas aprūpe”), kura kopā ar saviem klientiem izveidojusi dzejas mīļotāju pulciņu.
Bibliotekāri ir līdzdalīgi klubiņa norisēs, sarūpējot nepieciešamos dzejas izdevumus un informāciju par
dzejniekiem.
Sociālās aprūpes centros invalīdiem notikuši RCB bibliotekāru veidoti priekšlasījumi, grāmatu apskati. RSAC
”Mežciems” notika 14 tematiski pasākumi, kurus veidoja RCB filiālbibliotēkas "Strazds" bibliotekāri: apgādu
”Kontinents” un ”Zvaigzne” jaunāko grāmatu iepazīšana, aktuālo kultūras notikumu apskats, Aspazijas un Raiņa
jubilejas gada pasākumu programmas izzināšana, atsevišķu populāru izdevumu iepazīšana: R. Dobrovenskis
”Rainis un viņa brāļi”, D. Avotiņa „Rūdis” u.c. Veikta bibliotēkas izdevumu piegāde sociālajās mājās, pansionātos,
piemēram, RSAC ”Mežciems” 42 lasītāji saņēmuši 654 izdevumus (RCB filiālbibliotēka "Strazds"), bet sociālajās
mājas Rēznas ielā 10 iemītniekiem šis pakalpojums bija pieejams divas reizes mēnesī (RCB filiālbibliotēka ”Rēzna”).
Nozīmīgi pasākumi veidoti sadarbībā ar invalīdu biedrībām. Piemēram, RCB Grīziņkalna filiālbibliotēkas un Latvijas
Sieviešu Invalīdu asociācijas ”Aspazija” (LSIA Aspazija) pasākumi ”Vasarsvētki Grīziņkalnā - 2015”, ”Aspazijas un
Raiņa gads” u.c.
Pēc RCB ierosmes apgāds „Zvaigzne ABC” uzsāka izdot Latvijā pirmo lieldrukas sēriju.
Bezdarbnieku skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, RCB un filiālbibliotēkās ir samazinājies (-306). Pārskata gadā
novērotās tendences: palielinās bezdarbnieku skaits, kuri bibliotēkās pavada brīvo laiku, skatoties filmas, spēlējot
datorspēles (RCB Imantas filiālbibliotēka, filiālbibliotēka "Vidzeme"), palielinās arī gados jaunu bezdarbnieku
skaits, taču viņi ātri atrod darbu un vairs neizmanto bibliotēkas pakalpojumus (RCB filiālbibliotēka "Zvirbulis").
Joprojām bibliotēkās notiek mācības, kurās bezdarbnieki var iepazīt vakanču portālus, iemācīties izveidot CV un
lietot e-pastu CV nosūtīšanai.
Cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas visaktīvāk apmeklē tās
filiālbibliotēkas, kuru apkaimē atrodas patversmes, kā arī
RCB ārējo apkalpošanas punktu Rīgas patversmes Dienas
centrā, kur darbu veic filiālbibliotēkas ”Rēzna” bibliotekāri.
Šeit ir nodrošināta visu bibliotēkas pamatpakalpojumu
izmantošana, notiek regulāras datora prasmju mācības, tiek
sniegtas individuālas konsultācijas un palīdzība darba
meklēšanā. Reizi mēnesī organizēti tematiskie pasākumi:
tikšanās

ar

interesantām

personām

(V.Dambrāne

-

Ziemassvētku koncerts Rīgas patversmes Dienas centrā
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dzejniece un dziedātāja, I.Kudrjavcevs - ārsts, pasniedzējs, cigun skolotājs u.c.), lekcijas ("Krievu alfabēta
noslēpumi", "Lieldienu tradīcijas" u.c.), māksliniecisko kolektīvu koncerti (ukraiņu vokāli instrumentāls ansamblis
"Sudaruški", baltkrievu vokāli instrumentālais ansamblis "Avoti" u.c.).
2015.gadā veikts darbs RCB ārējā apkalpošanas punktā Brasas cietumā. Nepilnu gadu bibliotekāro darbu veica
kvalificēta iestādes bibliotekāre.
No RCB Repozitārija Apmaiņas fonda tika nodrošināta ārējā apkalpošanas punkta krājuma papildināšana ar 712
eksemplāriem. Periodika 2016.gadam abonēta par summu 649.03EUR, pasūtinot 14 izdevumus.
Bibliotēkas pakalpojumi citām lasītāju grupām
Pārsvarā interesentu grupas bibliotēkās pulcējas lasītāju klubos, lai iepazītos ar interesantām personām, kopā
izklaidētos, priecātos, atklātu savus talantus, apgūtu jaunas prasmes (skat. arī pārskata sadaļu ”Kopdarbība ar
pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte”). Tomēr atsevišķās RCB filiālbibliotēkās veikts mērķtiecīgs darbs,
daudzveidojot pakalpojumu piedāvājumu. 2015.gadā vērojamā tendence palielināties to lasītāju skaitam, kuri
meklē materiālus un informāciju par brīvā laika pavadīšanas veidiem, hobijiem. Atsaucoties pieprasījumam, RCB
filiālbibliotēkā "Vidzeme" interesentiem organizētas radošās darbnīcas, veidotas tematiskās izstādes, ieteicošās
literatūras un interneta adrešu saraksti. Speciāls pakalpojumu kopums veidots filiālbibliotēkās, kur pieprasīta
informācija par pedagoga darba aktualitātēm, jauniem izdevumiem, jaunām darba metodēm (RCB filiālbibliotēka
"Pūce", "Vidzeme").
Aktīvās atpūtas cienītāji, ceļotāji, RCB Grīziņkalna filiālbibliotēkā izveidoja lasītāju grupu, kur bibliotēkas sniegto
pakalpojumu priekšplānā izvirzījās tikšanās, lai kopīgi meklētu informāciju datubāzēs. Šobrīd RCB un 5
filiālbibliotēkās interesentiem tiek piedāvāts ērti atrast interesējošos materiālus tematiskajā kārtojumā (temats
”Ģeogrāfija”). Novada vēstures interesentiem RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēkā sniegta informācija par
materiāliem, to meklēšanu un atlasi RCB novadpētniecības datubāzē, LNB katalogos un Digitālās bibliotēkas
kolekcijās. Vācu valodas pratēji pulcējās RCB Šampētera filiālbibliotēkā, kur valodas prasmju pilnveidošanu varēja
apvienot ar grāmatu iepazīšanu tematiskajos apskatos.
Sabiedrības, bibliotēkas lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti
2015.gadā visās RCB filiālbibliotēkās izzināti un pētīti statistisko rādītāju dati, noskaidrotas izmaiņas lietotāju
sastāvā, veikts datu salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem, analizētas izmaiņas un tās ietekmējošie faktori. Veikti
arī atsevišķi lokāli pētījumi – aptaujas. Nozīmīgākās no tām:


RCB filiālbibliotēkā "Vidzeme" izzināti apmeklētāju lasīšanas paradumi un vēlmes. 111 respondenti norādījuši,
ka biežāk lasīšana tiek uztverta kā izklaide - 50% no respondentu kopskaita, taču pensionāru vidū - 85%.
Izglītībai un pašizziņai lasa 65% aptaujāto, skolēni/studenti bibliotēkā meklē mācību un ieteicamo literatūru 80%. Populārākie grāmatu žanri ir detektīvi un spriedzes romāni, vēsturiskie romāni par personībām un
notikumiem Latvijā un pasaulē. Iecienīti ir arī mīlas romāni, intelektuālā literatūra (psiholoģiski romāni un
padomi), praktisko padomu grāmatas sadzīvei un veselībai. Dzeju bibliotēkas apmeklētāji labprāt iepazīst
latviešu valodā. Pausta interese par daiļliteratūru svešvalodās (krievu, angļu, vācu, zviedru, ukraiņu valodā),
kā arī par nozaru literatūru angļu valodā (ekonomika/bizness, politika/vēsture);
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RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēkas aptaujā ”Vai grāmatai ir konkurenti?” piedalījās 56 lasītāji.

55%

respondentu apgalvoja, ka grāmatai konkurentu nav (viedoklis skaidrojams ar to, ka anketu pārsvarā
aizpildīja ļoti aktīvi bibliotēkas lietotāji). Starp lietām, kuras izkonkurē grāmatu, visbiežāk tika minēti: dators
(21%), viedtālrunis (18%), e-lasītājs (16%), TV (14%). Kā grāmatu konkurenti tika minēti arī laika trūkums un
slinkums. Citas interesantas atbildes: ”Grāmatu var izkonkurēt tikai cita grāmata”, ”Grāmata ir grāmata - tai
nav konkurentu”;


RCB Imantas filiālbibliotēkas 35.jubilejas gadā veikta aptauja, kurā piedalījās 72 respondenti. Tajā
noskaidrots: lasītājus bibliotēkai visvairāk piesaista personāla atsaucība, laipnība, profesionālisms. Nozīmīga
ir iespēja bibliotēkā saņemt informāciju, paplašināt savu redzesloku, izmantot bezmaksas internetu. Bērniem
un vecākiem svarīgi ir apmeklēt pasākumus un lasīt grāmatas;



RCB Pļavnieku filiālbibliotēkā aptauju veidoja pēc akreditācijas komisijas ieteikuma. Aptaujā piedalījās 138
respondenti; tajā noskaidrots – neapmierināti ar pieejamību bibliotēkas telpām ir 77 jeb 55%, iebildumu nav
– 62 jeb 45% aptaujāto;



RCB filiālbibliotēkas "Avots" aptaujā ”Vēlmju kaste”, kurā piedalījās 47 respondenti, pozitīvi novērtēts
bibliotekāru darbs un izteikti priekšlikumi bibliotēkas darba uzlabošanai. Aptaujātie vēlētos vēl vairāk jaunas
grāmatas, muzikālus pasākumus, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, rokdarbu izstādes, klusinātu klasisko
mūziku fonā. Minētas arī praktiskas lietas: dzeramais ūdens, elektriskais roku žāvētājs labierīcību telpā;



RCB filiālbibliotēkā "Pūce" izzināti lasītāju priekšstati par tematu ”Bibliotēka un stereotipi”. Aptaujā 30
respondentu pauduši viedokli, ka bibliotekāri ir laipni, klusi, mierīgi, smaidīgi, izpalīdzīgi, atsaucīgi, zinoši
(99%). Bibliotekāram ir jāizlasa visas bibliotēkā esošās grāmatas (68%), jāorientējas Latvijas un pasaules
vēsturē, ģeogrāfijā un politikā (16%), jāmāk salabot bibliotēkā esošo datortehniku (12%). Lai strādātu par
bibliotekāru, pietiek ar vidējo izglītību, – tā uzskata 24% aptaujāto.

DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
(Neīsinātais pārskats – „Rīgas Centrālā bibliotēka: darba ar bērniem un jauniešiem 2015.gada pārskats”)
Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums
2015.gadā RCB veikti vairāki nozīmīgi pasākumi darba ar bērniem un jauniešiem pilnveidošanai. Uzlabotas iespējas
saņemt kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus filiālbibliotēkās, kuras atsākušas darbu pēc nozīmīgiem telpu
labiekārtošanas pasākumiem. RCB Daugavas filiālbibliotēka atvērta jaunās telpās, kur bērnu nodaļa ir izvietota
gaišā telpā ar jaunām mēbelēm, mūsdienīgu tehnoloģisko aprīkojumu. Pieejamas XBox spēles, ir plašs galda spēļu
klāsts, ir telpa grupu darbam, radošām nodarbībām. Krājumā daļa informācijas resursu apvienoti, izveidojot
tematu ”Vaļasprieki”, kā arī iekārtots plaukts bērnu vecākiem; nodrošināta iekļūšana ēkā ar ratiņiem (ir lifts),
pieejams bērnu pārtinamais galds. RCB Iļģuciema filiālbibliotēkas bērnu nodaļā pēc remonta izvietoti jauni plaukti,
ievērojami uzlabota telpas funkcionalitāte, papildināts krājums, bet RCB Pļavnieku filiālbibliotēkas bērnu nodaļā
veikts kosmētiskais remonts, iekārtota vieta bērnu darbu eksponēšanai, izveidots žurnālu stūrītis.
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Kopumā 2015.gads raksturojams kā aktīvas sadarbības darba posms: uzlabojusies sadarbība ar atsevišķām
bibliotēkas apkaimes izglītības iestādēm, brīvā laika pavadīšanas centriem, organizācijām, institūcijām, biedrībām.
Aktīvāka bijusi arī sadarbība RCB ietvaros: kopīgi pasākumi, lasītāju grupu viesošanās citās filiālbibliotēkās,
pieredzes apmaiņa. RCB darbā inovatīva bija jauna bibliotēku sadarbības modeļa izveidošana: RCB Mežciema
filiālbibliotēkā integrēta Mežciema pamatskolas bibliotēka, izmantojot vienotas telpas, aprīkojumu, krājumu.
Bibliotekāru kopdarbā gūti pirmie pozitīvie rezultāti: palielinājies lasītāju, izsniegumu skaits, uzlabojušās iespējas
ne tikai aktīvākam darbam ar klasēm, bet arī bērnu vecākiem, uzrunājot tos skolas sapulcēs.
Salīdzinot ar 2014.gadu, 2015.gadā RCB darbā ar bērniem vērojams visu statistisko rādītāju pieaugums: lasītāju
skaits +851, apmeklējumu skaits +10 852, izsniegums +1 899. Pārskata gadā RCB ir palielinājies 1.-4.klašu skolēnu
(+661), 5.-9 klašu (+241) un pirmsskolas vecuma bērnu (+103) skaits, bet samazinājies jauniešu, 10-12.klase, (-154)
skaits.
Krājuma bērniem kvalitāti RCB bibliotekāri novērtē atzinīgi. 2015.gadā iepirkti visi Latvijas lielāko izdevniecību
piedāvātie izdevumi bērniem un jauniešiem latviešu valodā, veikts izdevumu svešvalodās iepirkums, gada laikā
saņemti 57 nosaukumu periodiskie izdevumi (viena nosaukuma žurnāli pasūtīti vairākās filiālēs), no kuriem 22
latviešu valodā, 25 krievu valodā, 5 angļu un 5 vācu valodā. 2015.gadā vērojams paaugstināts pieprasījums pēc
izdevumiem angļu, vācu valodā (daiļliteratūra, materiāli pašmācībai), krievu valodā (literatūras saraksti skolas
mācību vielas apguvei), DVD ar jaunākajām bērnu filmām.
RCB organizēti 1 649 pasākumi (67% no kopskaita) bērniem un jauniešiem.

Detalizēta informācija par

pasākumiem bērniem un pusaudžiem ir pieejama RCB blogā bērniem http://bibliotekaberniem.rcb.lv/, kur ir
lasāmi īsi interesantāko pasākumu apraksti, skatāms visu RCB pasākumu bērniem kalendārs. Te arī lasāmi praktiski
padomi, kas noderīgi informācijas/izdevumu meklēšanā, attālināto bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā
(elektroniskais katalogs, autorizētā bibliotēkas sistēma u.c.). Attālināto pakalpojumu nozīme nemitīgi palielinās, to
apliecina bloga apmeklējumu skaits – 17 tūkstoši.
2015.gada aktuālākais aktivitāšu temats bija Raiņa un Aspazijas
jubileja, kas tika atzīmēta visās RCB filiālēs. Bērni pasākumos
iepazina dzejnieku grāmatas, klausījās dzejas lasījumus, skatījās
multfilmas, iesaistījās Raiņa un Aspazijas dzejas lasījumos lomās,
dziedāja dziesmas, piedalījās radošajā darbnīcā ”Izkrāso dzejoli”,
(RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēka), piedalījās spēlē kopā ar
lellīti Lolīti un jautrajā ziepju burbuļu pūšanā (RCB Torņakalna
filiālbibliotēka), minēja mīklas (RCB Bolderājas filiālbibliotēka),
aizpildīja krāsojamajās lapas par dzejnieku populāro darbu
varoņiem (RCB filiālbibliotēka "Pūce"), izmēģināja prasmes dzejas
daiļlasīšanas konkursā ”Es un Rainis”, piedalījās konkursos (RCB

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums
RCB Šampētera filiālbibliotēkā
(foto no bibliotēkas arhīva)

Bērnu literatūras nodaļa).
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Tradicionāli RCB līdzdarbojas starptautiskajās, Latvijas un lokālajās lasīšanas veicināšanas programmās.
”Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas” ietvaros 14 RCB filiālbibliotēkās radoši tika atklāts temats ”Draudzība Ziemeļos”.
RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēkā bērni piedalījās dažādās aktivitātēs: viktorīnā par draudzības tēmu
Ziemeļvalstu literatūrā, draudzības rokdarbu veidošanā, draudzīgās spēlēs, loterijā, tad - cienastā ar vafelēm. Bet
vafeļu cepšanā varēja piedalīties RCB Bērnu literatūras nodaļā. RCB Daugavas filiālbibliotēkā tika veidots liels
Ziemeļvalstu tautu draudzības aplis no cilvēku figūrām, bet RCB filiālbibliotēkā "Zvirbulis" notika konkurss
”Draudzīgos ziemeļos”.
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” piedalījās RCB Bērnu literatūras nodaļa un 18 filiālbibliotēkas. Dalībniekiem
organizēti interesanti pasākumi: ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacionālās Operas pasākuma
”Baleta pasaulē” apmeklējums, Rīgas Cirka izrādes apmeklējums, piedalīšanās LNB rīkotajā ”Grega festivālā” (RCB
Sarkandaugavas filiālbibliotēka), tikšanās ar rakstniecēm: I.Samausku (RCB filiālbibliotēka "Zvirbulis"), L.Pastori
(RCB Šampētera filiālbibliotēka, filiālbibliotēka "Vidzeme", "Zvirbulis") u.c.
Nozīmīga bija RCB dalība Rīgas Interešu centra organizētajā
pasākumā Vērmanes dārzā ”Nāc un piedalies”. Svētku laikā
RCB informatīvajā un radošo darbnīcu teltī bija iegūstama
visplašākā informācija par bibliotēku, tās pakalpojumiem,
bet bērniem jautrību un interesi rosināja dalība aktivitātēs:
kolāžu veidošanā par pasaku tēliem, ātrlasīšanas un
burbuļu pūšanas sacensībās, dzejoļu veidošanā, aizpildot
tekstā tukšās vietas, darba lapu aizpildīšanā, kurās jāmeklē
grāmatu tēlu pazudušās lietas. Bija arī jāiesaka grāmata Bibliotēkas piedāvājumu iepazīst Rīgas mērs Nils Ušakovs
ar ģimeni
tētim, jo pirmo gadu svētku laikā notika arī aktivitātes Tēvu
dienas ietvaros. Katrs dalībnieks saņēma balvas: balonu ar RCB apdruku kopā ar vēstuli no kāda grāmatu varoņa
(Pepijas, Karlsona, Grega, Pītera Pena), informatīvu bukletu ar aicinājumu apmeklēt bibliotēku, kā arī saldumus.
Ņemot vērā to, ka vairākās filiālbibliotēkās aktivizēta sadarbība ar apkaimes izglītības iestādēm, 2015.gadā
palielinājies bibliotekāro stundu skaits, daudzveidīgāka kļuvusi to tematika. Pirmsskolas vecuma bērni skatīja
grāmatu daudzveidību, noskaidroja, ar ko bibliotēka atšķiras no grāmatu veikala, uzzināja, kā kļūt par lasītāju, kā
nedarīt pāri grāmatiņai (RCB Bērnu literatūras nodaļa), pētīja bibliotēkas smagākās/lielākās un vieglākās/mazākās
grāmatas, iepazina alfabētu, bija arī pašiem jāveic kādi uzdevumi (darba lapu aizpildīšana) un jāiesaistās spēlēs
(RCB filiālbibliotēka "Pūce"). Skolēni izzināja bibliotēkas pakalpojumu daudzveidību (1.-2. klase), mācījās meklēt
informāciju interneta resursos, elektroniskajā katalogā, iepazina RCB blogu bērniem (3.-5. klase), diskutēja par
droša interneta jautājumiem (5-7. klase), apguva RCB abonētās periodikas datubāzes sniegtās iespējas (9.-10.
klase). Karjeras dienās, Bibliotēku nedēļas laikā notika daudzi pasākumi, kuros skolēni iepazina bibliotekāra
profesiju: izzināja bibliotekāra darba pienākumus, apguva praktiskas iemaņas grāmatu izsniegšanā, plauktu
kārtošanā, iepazina bibliotekāra profesiju dažādos laika periodos (slaidrāde „Bibliotēka toreiz un tagad”), iztēlojās
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bibliotekāru nākotnē (RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēka) un diskutēja par stereotipiem, bibliotēku attīstību
profesijas iepazīšanas ciklā ”Bibliotekārs?! –NĒ!!! Informācijas moderators!” (RCB Imantas filiālbibliotēka).
Meklētas jaunas iespējas, formas un metodes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem – sekmīgi realizēts projekts
”Dialogs. Bilingvāls”, kurā sarunu, spēļu rotaļu veidā mazuļi varēja pilnveidot latviešu valodas prasmes. Projekta
ietvaros RCB Bērnu literatūras nodaļā un 9 filiālbibliotēkās, kas atrodas dažādos Rīgas rajonos, notika bilingvāli
pasākumi, kuros bērni tika rosināti apgūt/pilnveidot latviešu valodas prasmes. Pasākumu mērķgrupa bija īpaša mazuļi (4-7 gadi), kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, un viņiem nereti ir samazinātas latviešu valodas
apgūšanas iespējas. Projekta norise realizēta vairākos posmos: pirmajā - bibliotekāri apguva specifiskās bilingvālo
pasākumu novadīšanas prasmes; otrajā – tika apkopoti apmācību materiāli un ieteikumi rakstā ”Bilingvāli
pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem”; nākošajos

posmos tika izveidoti publicitātes materiāli, veikta to

izplatīšana pilsētā, organizēti pasākumi bibliotēkās, bet noslēgumā – sastādīts materiāls ”Labās prakses piemēri
bilingvālu pasākumu organizēšanai bibliotēkās pirmsskolas vecuma bērniem”, kurā apkopoti projekta gaitā gūtie
secinājumi, kā arī iepazīstami veiksmīgāko pasākumu scenāriji. Vēl par projektu skat. pārskata sadaļā
„Projektizstrāde”.
Sadarbībā ar skolām visvairāk veidoti izzinoši pasākumi; tajos skolēni informāciju ieguva, ne tikai klausoties
bibliotekāra stāstījumu, bet arī līdzdarbojoties aktivitātēs: tika pētīti gaismas noslēpumi, veikti eksperimenti ar
gaismu, veidots ēnu teātris pēc pasakas motīviem (RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēka), izzināta saldumu
ražošanas vēsture, kā arī notika saldumu degustācija (RCB filiālbibliotēka "Pūce"), skatīti eksotiski mājdzīvnieki,
iegūti padomi to barošanai, kopšanai (RCB Mežciema filiālbibliotēka) u.c. Skolēnu redzesloku bagātinošas un
vienlaicīgi arī interesantas bija tikšanās ar slavenām personām: rakstniekiem, kuru grāmatas ir lasītāju iemīļotas
(L.Dreiže, L. Strauta, R.Skrebele, I.Plotņikova, J.Joņevs, L.Pastore u.c.), grāmatu veidotājiem, ilustrāciju autoriem,
māksliniekiem (E.Viliama, J.Beļajeva, V.Novikovs, I.Strelēvica u.c.).

Pasākumi ģimenēm RCB Ķengaraga un Sarkandaugavas filiālbibliotēkā (foto no bibliotēku arhīva)

Nozīmīgi palielinājies aktivitāšu skaits, kuras organizētas vidusskolas klašu kolektīviem. 9. klašu skolēni apmeklēja
Neatkarīgā teātra "Skatuve" jauno aktieru teātra uzvedumu (RCB filiālbibliotēka "Rēzna"), 10. un 11. klašu skolēni
iepazina LNB e-resursus (RCB filiālbibliotēka “Strazds”, RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēka), klausījās
Rakstniecības un mūzikas muzeja speciālistes I.Miezītes priekšlasījumu par Raiņa ievērojamām lugām (RCB
Daugavas filiālbibliotēka), tikās ar J.Zālīti, grāmatas ”…just dziļi saknes sevī” autoru (RCB Čiekurkalna
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filiālbibliotēka), izzināja sociālo tīklu vidi diskusijās ar

WRONG Digital pārstāvi V.Meisteru (RCB Pieaugušo

literatūras nodaļa), muzicēja (E.Dārziņa mūzikas vidusskolas vecāko klašu skolēni) un stāstīja bibliotēkas
apmeklētājiem par savu ceļu uz mūziku (RCB Bišumuižas filiālbibliotēka) u.c.
Vairākus gadus RCB filiālbibliotēkās notiek pasākumi interesentiem, kuros aicināts piedalīties jebkurš, kas to vēlas.
Vadošais motīvs šo pasākumu rīkošanai – radīt bērniem un pusaudžiem interesantu vidi, aicināt aktīvai
līdzdarbībai. Parasti pasākumu norises laiks – darbdienu pēcpusdienas, kad bērni beiguši mācības skolā, un
sestdienas, skolas brīvlaiki. Lasītāju klubiņos pulcējās pastāvīgie pasākumu dalībnieki, kuri bibliotēkas aktivitātes
atzinuši par tik interesantām, lai tajās piedalītos vēl un vēl. Lasītāju grupā ”Mūsu sētas bērni” (RCB filiālbibliotēka
"Zvirbulis") populāras bija ”Spēļu spēles” - lego, šautriņas, paslēptu mantas meklējumi, āra spēles u.c. Jauno
lasītāju klubā ”Lapaspušu melnajā caurumā” (RCB Imantas filiālbibliotēka) pulcējās grāmatu un lasīšanas fani, bet
”Lotes klubiņā” (RCB Juglas filiālbibliotēka) tika pilnveidotas latviešu valodas prasmes. Visaktīvākie bijuši bērnu
klubiņa ”Gudrinieciņi” (RCB Jaunciema filiālbibliotēka) dalībnieki - notikušas 12 tematiskas nodarbības.

RCB Jaunciema filiālbibliotēkas lasītāju klubiņa bērni
atzīmē Helovīna dienu
(foto no bibliotēkas arhīva)

Grāmatas lasījums lomās
RCB filiālbibliotēkas ”Zemgale” pagalmā

2015.gadā joprojām populāras bija radošās nodarbības. Bibliotēkās bērni veidoja 3D origami (RCB Daugavas
filiālbibliotēka), dekupāžu uz akmeņiem, ziedus māmiņai, ziedu vainagus Līgo svētkiem (RCB Pļavnieku
filiālbibliotēka), tamborētus paraugus pēc hiperboliskās plaknes modeļiem, izšuvumus ar lentām, origami (RCB
filiālbibliotēka "Strazds"), apsveikumus māmiņām, rudens lapu virtenes, Ziemassvētku rotājumus u.c. (RCB
filiālbibliotēka "Avots"), kolāžas no žurnālu ilustrācijām, kreppapīra ziedus (RCB Bišumuižas filiālbibliotēka),
Ziemassvētku dekorus, lelles (RCB Bolderājas filiālbibliotēka), zīmējumus datorprogrammā ”Molbert”, svētku
rotājumus (RCB Imantas filiālbibliotēka) u.c.
Pasākumi organizēti arī bērniem ar īpašām vajadzībām. 5.speciālās internātpamatskolas bērni RCB
Sarkandaugavas filiālbibliotēkā piedalījās Ziemassvētku pasākumā, kurā bija iespēja skatīties teatralizētu
uzvedumu ar rotaļām, dziesmām un vērot bērnu baleta studijas ”Etīde” priekšnesumus, veidot eglīšu rotājumus
un saņemt dāvanas no Ziemassvētku vecīša. Strazdumuižas internātpamatskolas skolēni RCB filiālbibliotēkā
"Strazds" izzināja faktus par Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem, piedalījās viktorīnā, skatījās muzikālas
animācijas filmiņas un paši labprāt iesaistījās dziedāšanā. Bet dienas aprūpes centra "Cerību ligzda" bērni un
jaunieši RCB filiālbibliotēkā "Rēzna" iepazina pavasara vēstnešus – putnus, kopā domāja par labas uzvedības
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jautājumiem, par pieklājību un toleranci sabiedrībā, kopā gāja rotaļās un spēlēja spēles. RCB Čiekurkalna
filiālbibliotēkas bibliotekāres nodrošināja bērniem ar cerebrālo trieku un autismu pieejamas skaistākās grāmatas
bērnu rehabilitācijas centrā ”Mēs esam līdzās”, 2 reizes mēnesī veicot grāmatu nomaiņu, kā arī regulāri stāstot par
interesantāko jaunieguvumos. Bibliotēku organizētajos pasākumos piedalījušies arī bērni no bērnudārza
”Dzintariņš”, Rīgas speciālās internātpamatskolas (RCB Daugavas filiālbibliotēka), Dienas centra ”Kamene” (RCB
Pļavnieku filiālbibliotēka), Rīgas 1. un 4.speciālās internātpamatskolas (RCB Bērnu literatūras nodaļa), Rīgas
3.speciālās pamatskolas (RCB filiālbibliotēka "Zemgale") u.c.

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODROŠINĀJUMS
Kopumā 2015.gadā tika atbalstīta RCB digitālā infrastruktūra, uzlaboti elektroniskie resursi, kā arī notika darbs
tajās RCB filiālbibliotēkās, kuras tika atvērtas pēc renovācijas vai gatavojās tai.
Darbs BIS ALISE
Uzsākot 2015.gadu, darbs BIS ALISE tika veikts 4.5.1409.29 modifikācijā. Gada laikā vairākkārt tika pāriets uz
jaunākām modifikācijām. Pēdējā modifikācija – ALISE 2015.12.10.1 – tika instalēta 22.decembrī.
RCB tiek izmantoti šādi BIS ALISE moduļi: Komplektēšana, Kataloģizācija, Z39.50 klients, Lokālais OPAC, Svītrkodu
druka, Administrācija, Lasītāju reģistrācija, Izdevumu izsniegšana/saņemšana, Pasūtījumu un rezervāciju apstrāde,
Lasītāju apkalpošana nesaistes (offline) režīmā, Rezervēšana, Inventarizācija, Z39.50 serveris.
2015.gadā RCB tika turpināta bibliotēkas lietotāju reģistrācija un apkalpošana, izmantojot BIS ALISE. Notiek
regulārs darbs pie lietotāju elektroniskās datubāzes ierakstu pārbaudes. RCB un filiāļu darbiniekiem BIS ALISE
nomainīti lietotājvārdi un paroles no bibliotēku lietotājvārdiem uz personificētiem lietotājvārdiem.
RCB elektroniskie resursi, tīmekļa vietne un datubāzes
Atsākot darbu, RCB Daugavas un Iļģuciema filiālbibliotēka bija tehniski sagatavotas lasītāju apkalpošanai: tika
uzstādīta visa datortehnika, pārbaudīta interneta pieslēguma darbība, kā arī iegādāts jauns informatīvais TV
monitors RCB Iļģuciema filiālbibliotēkai un xBox spēļu konsole RCB Daugavas filiālbibliotēkai.

RCB Daugavas filiālbibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa

2015.gadā tika turpināts darbs ar elektroniskajiem resursiem:


tika veiktas vairākas izmaiņas un uzlabojumi pašreizējā RCB tīmekļa vietnē, tika uzsākts darbs pie jaunās
tīmekļa vietnes, kas tiks balstīta WordPress tehnoloģijā;
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darbā ar RCB Automatizācijas nodaļas izstrādāto RCB Pieteikumu datubāzi datortehnikas, datortīklu un citu ar
IT infrastruktūru saistītu problēmu uzskaitei 2015.gadā lietotāju sarakstam pievienojās arī RCB
Ziemeļblāzmas, Pļavnieku, Grīziņkalna filiālbibliotēka, filiālbibliotēka „Kurzeme” un „Rēzna”.

Iepriekš plastikāta kartes tika izsniegtas jaunajiem lasītājiem, kā arī nozaudēto vietā, bet 2015.gadā sākta
nolietoto un bojāto RCB papīra lasītāju karšu nomaiņa pret plastikāta kartēm.
Darbs ar elektronisko katalogu
RCB un filiālbibliotēku kopējais krājums 2015.gadā papildināts par 55 494 eksemplāriem jaunieguvumu, no kuriem
23 285 ir pirktie jaunieguvumi, 9 014 nepirktie jaunieguvumi un 23 195 periodiskie izdevumi (skat. pārskata
pielikumu Nr.3).
RCB elektroniskajā katalogā ievadīto jaunieguvumu (bez periodikas) sadalījuma tabulā atspoguļots 2015.gadā
ievadīto eksemplāru skaits RCB elektroniskajā kopkatalogā – gan centralizēti iepirktie jaunieguvumi, gan
bezatlīdzības kārtā saņemtie informācijas resursi (32 157 eksemplāri par summu 216 004,09 EUR):
2015.gadā RCB elektroniskajā katalogā ievadīto jaunieguvumu sadalījums (bez periodikas)
Dokumentu veidi
Grāmatas
Audiovizuālie materiāli
Nošizdevumi
Attēlizdevumi
Elektroniskie inf. nesēji
Kartogrāfiskie izdevumi
Seriālizdevumi
Pārējie dokumenti, brošūras

Eks. kopā

%

30 042
1667
59
46
15
19
221
88

93.42
5.19
0.18
0.14
0.05
0.06
0.69
0.27

Valodas
Latviešu
Krievu
Angļu
Vācu
Pārējās

Eks. kopā

%

21 214
9 496
1 070
66
311

65.97
29.53
3.338
0.20
0.97

Pārskata gadā tika saņemti un apstrādāti:


programmas „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās
identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai” ietvaros saņemtie 27 informācijas resursi par summu
301,30 EUR (programmu finansē LR KM un administrē LNB);



Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) un LNB projekta „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015” ietvaros
saņemtie 40 eks. par summu 189,95 EUR;



projekta „Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās” ietvaros saņemtie 68 eksemplāri par 611,10
EUR.

2015.gadā ievērojams darbs tika veikts, izslēdzot no RCB elektroniskā kopkataloga rekomplektētās vienības. Gada
laikā tika izslēgtas 43 530 vienības par summu 116 221,31EUR, tai skaitā: norakstīts no RCB elektroniskā
kopkataloga 29 086 par bilancē esošo summu 115634,17 EUR, nodots no RCB vienas struktūrvienības uz otru 142
vienības par bilancē esošo summu 587,14 EUR un 14 302 periodikas vienības (skat. pārskata pielikumu Nr.4).
Gada laikā turpināta e-kopkataloga ierakstu rediģēšana – krājuma pārklasificēšana, pamatojoties uz UDK
pamatklasē „Reliģija” veiktajām strukturālajām izmaiņām, kur tika samazināts kristietības klašu īpatsvars.
No 2015.gada aprīļa tika uzsākts Autoritatīvo ierakstu datubāzē esošo personvārdu autoritatīvo ierakstu
papildināšana ar jaunajiem MARC laukiem: 046 - Speciāli kodētie datējumi, 370 - Vieta saistīta ar, 372 - Darbības
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joma, 373 - Grupa saistīta ar, 374 - Nodarbošanās/profesija, 375 – Dzimums, 377 - Valoda saistīta ar. Veidoti arī
jauni ieraksti, iekļaujot šos MARC laukus. Gada laikā izveidoti 7 464 jauni ieraksti. Pateicoties darbinieku
profesionalitātei, jau izveidotie autoritatīvie ieraksti regulāri tika papildināti un rediģēti. Kolēģi no citām Latvijas
bibliotēkām ir izteikuši vēlmi, izmantojot Z39.50 protokolu, lejuplādēt ierakstus arī no Autoritatīvo ierakstu
datubāzes.
RCB Novadpētniecības datubāze un tās atklāsme
Pārskata gadā aktīvi veikts novadpētniecības datubāzes papildināšanas darbs. Kopumā minētajā laika periodā
ievadīti ap 1 250 ierakstu.
Lai labāk atklātu Novadpētniecības datubāzes saturu, 2014.gadā tika izstrādāta jauna sadaļa RCB mājaslapā
„Iepazīsti Rīgu”. To veido divas daļas: „Apkaimes” un „Koka Rīga”, kas ļauj interesentiem iepazīties ar jau atlasītām
materiālu kopām par Rīgas atsevišķām apkaimēm un objektiem vai iestādēm tajās, kā arī ar materiāliem par Rīgas
koka arhitektūras mantojumu.
Sadaļā „Iepazīsti Rīgu” pārskata gadā tika dotas saites uz materiālu kopām tiem Rīgas objektiem, kuriem atzīmētas
zīmīgas jubilejas. Tā lasītāji tika iepazīstināti ar materiāliem par Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju, kas 2015.gadā
svinēja 55 gadu atklāšanas jubileju, un Brīvības pieminekli, kam pārskata gadā bija 80 gadu atklāšanas jubileja.
Datortehnika un tās novērtējums
2015.gadā RCB datortehnikas tehniskais stāvoklis arvien pasliktinājies - datortehnika katastrofāli noveco gan
morāli, gan fiziski. Gan bibliotēkas lietotāji, gan paši bibliotekāri šī iemesla dēļ ikdienas darbā saskaras ar
ievērojamām grūtībām, apkalpojot lasītājus, zūd pakalpojuma kvalitāte, kā arī tiek sašaurināts lasītājiem pieejamo
pakalpojumu apjoms samazinātā datortehnikas skaita un novecojušās programmatūras dēļ.
2015.gadā RCB lietošanā ir šādi stacionārie datori:
01.01.2015.
datori līdz 5 gadiem
5 – 10 gadus veci datori
datori, vecāki par 10 gadiem

16 gab.
127 gab.(2005.g.)
darbiniekiem)
192 lietotājiem
35 darbiniekiem
15 lietotājiem

Kopā:
17 gab.
312 gab.
48 gab.

31.12.2015.
No tiem:
15 darbiniekiem
2 lietotājiem
124 (2005.g.) darbiniekiem
188 lietotājiem
34 darbiniekiem
14 lietotājiem

Tā kā daļa no 2005. un 2008.gadā saņemtās datortehnikas, arī multifunkcionālās iekārtas Samsung CLS-2160N,
jau nolietotas, nav darba kārtībā un ar RCB pieejamiem resursiem nav labojamas vai atjaunojamas, tās saskaņā ar
aktiem tika nodotas KISC. 2015.gadā KISC nodoti 6 sistēmbloki, 10 monitori, 3 multifunkcionālās iekārtas Samsung
CLS-2160N un 3 svītrkodu skeneri.
Gada laikā norakstīta šāda RCB bilancē esošā datortehnika: 3 sistēmbloki, 4 monitori, printeris, 5 kopētāji.
RCB budžetā netiek paredzēti līdzekļi datortehnikas atjaunošanai. Tas būtu nodrošināms ar RD IKSD un RD
Informācijas tehnoloģiju centra (ITC) piesaisti, taču 2015.gadā finansējums netika piešķirts.
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Lai bibliotēku darbinieki varētu turpināt sniegt pilnvērtīgus un kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus,
nepieciešama neatliekama vecās datortehnikas nomaiņa, jāatjauno vismaz 250 stacionārie datori.
2015.gadā par RCB budžeta līdzekļiem tika iegādāts šāds inventārs: monitors, sistēmbloks, planšetdators, krāsu
lāzerprinteri – 5 gab., melnbaltie lāzerprinteri – 5 gab., kopētāji – 2 gab., informatīvais TV monitors, svītrkodu
skeneri – 9 gab., datoraustiņas – 60 gab., Microsoft Xbox konsole, digitālā fotokamera, mikserpults skaņu
aparatūras komplektam.
2015.gadā sadarbībā ar RD ITC:


veikti papildus uzlabošanas darbi starp maģistrālajām optikas līnijām, mainīti komutatori, kas galvenokārt bija
domāti RD multiservisa tīkla objektiem un sekundāri skāruši arī RCB filiāļu tīkla ātrdarbību, paaugstinot
veiktspēju;



lai varētu veikt datu rezerves kopēšanu, piešķirta papildus brīva vieta RCB serverī, kas atrodas Brīvības ielā
49/53,



tika strādāts pie IP telefonijas ieviešanas RCB struktūrvienībās;



ieviests balss paziņojums par spodrības dienu Centrālajā bibliotēkā;



RCB palaista autorizētā WiFi testa versija;



nomainītas 5 videokameras un renovēts pieslēguma tīkls Centrālās bibliotēkas 7.stāva telpās.

RD ITC nodrošina ar RD korporatīvo tīklu saistīto tehnisko iekārtu apkopi, sniedz informatīvos pakalpojumus.
Visus iepirkumus informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā veic ITC, kas nodrošina saskaņotu un
centralizētu informācijas sistēmu, programmatūras, datubāzu, datortehnikas un biroja tehnikas, vizuālās tehnikas,
datu pārraides tīkla iekārtu u.c. tehnisko līdzekļu iepirkumu procedūru, izstrādi, ieviešanu, ekspluatāciju un
administrēšanu, neparedzot struktūrvienību, lai patstāvīgi veiktu iepirkumu organizēšanu ITK jomā.
No RD ITC 2015.gadā saņemti 2 viedtālruņi, 2 mobilie tālruņi, kā arī bojātās datortehnikas vietā nodrošināta
līdzvērtīga tehnika.
RCB sadarbojas ar RD ITC to pārstāvēto nozaru informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju attīstības stratēģijas
izstrādē, veicot savas darbības optimizācijas iespēju izpēti un gatavojot priekšlikumus par veicamajiem
pasākumiem.

NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS
Pārskata gadā atvērta „Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata, 2014”. Izdevumā sekmīgi turpinātas
tradicionālās sadaļas: „Pasaules un Latvijas apritē”, „Pašu mājās”, „Metodika”, „Stāsti un sarunas gada garumā”,
„Aktuālie bibliotēku attīstības virzieni pasaulē”, „Svarīgāko notikumu hronika” un „Publikācijas par Rīgas Centrālo
bibliotēku”. Gadagrāmatas sadaļas „Stāsti un sarunas gada garumā” novitāte ir Intas Sallinenes intervijas ar
ilglaicīgiem bibliotēkas apmeklētājiem Albertu Frici Pietuhu un Jāni Neilandu. Nozīmīgs papildinājums bibliotēkas
vēsturē ir intervijas ar RCB darbiniecēm Ināru Brokāni, Andu Valdmani, Māru Auziņu, Antru Spuru, Generetu
Okinu, Aiju Šeicāni un pensionēto bibliotekāri Spodru Rozenbergu.
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RCB KAN vēstures atklāsme ir rodama RCB KAN vadītājas Inetas Kaļķes atmiņās „Gandrīz trīsdesmit”.

„Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmatas 2014” atvēršanas pasākums

Gada garumā intervēti bibliotekāri; intervijas tiks publicētas RCB gadagrāmatā par 2015.gadu.
Pārskata gadā tika turpināta RCB un filiālbibliotēku sadarbība ar citiem novadpētniekiem, cenšoties ieinteresēt un
iesaistīt novadpētniecības darbā apkaimes iestādes, organizācijas, iedzīvotājus, sniedzot viņiem nepieciešamās
bibliotekārā darba zināšanas un atbalstu. Pārskata gadā turpināta RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkas sadarbība ar
Rīgas 45.vidusskolas bibliotēku skolas arhīva izveidē, fotoarhīva materiālu sistematizācijā. RCB Grīziņkalna
filiālbibliotēkā tika turpināta sadarbība ar LSIA Aspazija, piedaloties LSIA Aspazija rīkotajā pasākumā „Vasarsvētki
Grīziņkalnā - 2015”. Bibliotēka izlika novadpētniecības izstādi „Mana planēta tepat Grīziņkalnā: no Grīziņkalna
pasaulē” un noorganizēja viktorīnu „Zini un mini Vārnu ielu”. RCB filiālbibliotēkā „Rēzna” turpināta sadarbība ar
Rīgas Armēņu draudzi. Bibliotēkā tika sniegta informācija par Armēņu Apustulisko baznīcu, notikušas lekcijas par
armēņu genocīdu un armēņiem Rīgā.
Pārskata gadā turpināta RCB filiālbibliotēku sadarbība. RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēka sadarbībā ar RCB
filiālbibliotēku „Rēzna” rīkoja pasākumu „Tavas saknes tavā zemē, Tavas pēdas tēva sētā”. Pasākuma ietvaros
notika bibliotekāru un lasītāju kopīga pastaiga pa Sarkandaugavu, bibliotekāru stāstījums par Sarkandaugavas
vēsturi un ievērojamiem cilvēkiem, novadpētniecības materiālu demonstrējums. RCB Sarkandaugavas
filiālbibliotēkas lasītāji piedalījās RCB filiālbibliotēkas „Rēzna” organizētajā novadpētniecības ekskursijā, savukārt
RCB filiālbibliotēkas „Rēzna” lasītāji piedalījās RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēkas organizētajā ekskursijā.
RCB un filiālbibliotēkās tika turpināts darbs pie novadpētniecības krājuma papildināšanas, izpētes, sakārtošanas,
popularizēšanas. Pārskata gadā tika turpināta periodisko izdevumu, jaunieguvumu, dāvinājumu izpēte un atlase
novadpētniecības krājumam, kopiju sagāde no izdevumiem, kas neatrodas bibliotēkā. Bibliotēkas papildinājušas
savus krājumus ar dokumentiem un to kopijām no iedzīvotāju personīgajiem arhīviem. Papildināts bibliotēku
novadpētniecības fotogrāfiju un atmiņu pierakstu krājums. Tas paveikts, rīkojot akcijas, kopīgi ar apkaimes
iedzīvotājiem izstaigājot novadu, uzklausot un pierakstot novada senioru atmiņas, fotografējot, sadarbojoties ar
dzimtu vēstures pētniekiem. Bibliotēku novadpētniecības krājumi tiek papildināti ar stāstiem par novadu un
novadniekiem. RCB Torņakalna filiālbibliotēka pārskata datubāzes, interneta resursus un LNB digitālo periodikas
krājumu, lai bibliotēkas krājumam atlasītu materiālus par novadu un novadniekiem. Vērtīgākie dokumenti tiek
izprintēti un ievietoti novadpētniecības mapēs. Bibliotēka ir ieguvusi interesantus papildmateriālus par Indriķu
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ielu no lasītājas Vitas Neimanes personīgā arhīva. Novadpētniecības krājuma materiālu papildināšanā ir
piedalījusies skolotāja un novadpētniece Ērika Liepiņa.
RCB Pļavnieku filiālbibliotēkas krājums papildināts ar tīmekļa vietnē http://forum.myriga.info/ iegūtajām
fotogrāfijām par Pļavnieku būvniecības procesu 20.gadsimta 80.gados, 1939.gada un 1970.gada kartēm, ar dažādu
laiku Pļavnieku apkaimes apbūvi.
Tradicionāli daļa bibliotēkas novadpētniecības krājuma tiek apkopota un glabāta novadpētniecības mapēs.
Joprojām diskutabls ir jautājums par novadpētniecības mapju izveidē ieguldītā lielā darba apjoma neatbilstību
bibliotēkas apmeklētāju nelielajai interesei par tām. Par mapju saturu un izmantošanu bibliotekāru domas dalās.
Piemēram, RCB Imantas filiālbibliotēka gada pārskatā secina: „..nevarētu teikt, ka mapēm būtu agrākā
popularitāte. Cilvēkiem arvien vairāk vajadzīgas veselas grāmatas, ne tikai atsevišķi rakstiņi no preses. Līdz ar to
grāmatas no Rīgas Novadpētniecības plaukta ir daudz pieprasītākas nekā mapes, piedevām tās var paņemt uz
mājām.”.
Tomēr bibliotēkas norāda, ka mapes tiek izmantotas tieši bibliotekārajā darbā: organizējot pasākumus, gatavojot
prezentācijas, tāpēc, ka mapes ir mobilas, tajās ātri var atrast materiālu kopumu par interesējošo tematu vai
personu. Līdz ar iespējām meklēt pilntekstus datubāzēs, mainās mapju saturs. Mape tiek uzskatīta par ērtu un
ierastu vienai tematikai vai personai veltītu dažādu novadpētniecības dokumentu apkopošanas vietu. Tā, lai veiktu
zinātniski pētniecisko darbu „Aktrises, dzīvojošas Pārdaugavā”, ar RCB filiālbibliotēkas „Pārdaugava”
novadpētniecības materiāliem tika iepazīstinātas Rīgas 61.vidusskolas audzēknes kopā ar skolas bibliotekāri Daigu
Raļļu. Materiāli no novadpētniecības mapēm tika izmantoti literatūras izstāžu papildināšanai par Emīlu Dārziņu un
Latvijas teātru vēsturi. RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme” tika izveidotas jaunas mapes par Latvijas futbola stadionu un
Rīgas velotreku. Pēc bibliotēkas krājuma izpētes, aktīvi tika

papildinātas mapes par baznīcām Vidzemes

priekšpilsētā. Ir atrasti jauni materiāli par VEF kultūras pili un Rīgas Skolēnu pili. Pārskata gadā gaidāmās VEF
Kultūras pils renovācijas dēļ palielinājusies interese par šo objektu. Materiāli par Rīgas Skolēnu pili tika piedāvāti
tās pedagogiem. Tomēr RCB filiālbibliotēkas „Vidzeme” gada darba pārskatā secina, ka tikai projektu nedēļu laikā
ir vairāk pieprasījumu par novadpētniecības jautājumiem, kā arī bibliotēka tos eksponē informācijas resursu
izstādēs. RCB Pļavnieku filiālbibliotēkā mapē „Pļavnieki” izveidota jauna materiālu kopa par bijušās izgāztuves
A.Deglava ielā rekultivācijas realizācijas norisi. Te apkopoti raksti un fotogrāfijas no periodikas un interneta, kā arī
bibliotekāru uzņemtās fotogrāfijas, kas atspoguļo atkritumu kalna pārveidošanas procesu no sākuma līdz beigām.
Ar jaunām fotogrāfijām papildināta mapes sadaļa par Pļavnieku bērzu birzs labiekārtošanu.
RCB pirms akreditācijas tika veikts nozīmīgs darbs novadpētniecības krājuma un tā mapju sakārtošanā. Aktualitāti
zaudējušās mapes tika slēgtas, bet pārējās mapes sekmīgi papildinātas ar aktuāliem rakstiem, tajās izdalītas
jaunas sadaļas, piemēram, mapē „Rīgas ielas un nami” izveidotas sadaļas par velojoslām Rīgas ielās, bet mapē
„Rīgas Jūgendstils” – par Jūgendstila muzeju.
RCB Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkas novadpētniecības krājums tiek izmantots ekskursiju sagatavošanai, kā arī
bibliotēkas lietotāju vajadzībām: studijām, pētniecībai un iedzīvotāju dzimtas māju un radinieku meklēšanai.
Piemēram, vēsturnieks un novadpētnieks Guntis Vāveris, izmantojot RCB Ziemeļblāzmas novadpētniecības
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krājumus, ir sagatavojis un publicējis rakstus par Vecmīlgrāvi. RCB Ziemeļblāzmas novadpētniecības krājums ir
izmantots TV raidījuma „Ielas garumā” veidošanā, kā arī izdevniecības „Madris” izdotajā grāmatā „Kultūras pils
Ziemeļblāzma”.
Pārskata gadā RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkas novadpētniecības krājums ir ticis izmantots divu TV raidījumu
sagatavošanā par Čiekurkalnu. Raidījuma veidotājiem sniegta informācija par interesantākajiem apskates
objektiem, notikumiem, personībām. Raidījumā „Ielas garumā” tika stāstīts arī par RCB Čiekurkalna filiālbibliotēku
- http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/23.05.2015-ielas-garuma.-ciekurkalna-1.-linija-riga.id48814/.
Pārskata gadā RCB un filiālbibliotēkās novadpētniecības darbā tika izmantotas daudzveidīgas bibliotekārā darba
popularizēšanas metodes: prezentācijas, ekskursijas, pastaigas pa apkaimi, novadpētniecības pēcpusdienas,
izstādes, konkursi.
Populāras dažādu interesentu grupu vidū kļuvušas

bibliotekāru sagatavotās un novadītās ekskursijas pa

bibliotēkas apkaimi. Tās tiek gatavotas, veicot rūpīgu novadpētniecības krājuma izpēti, kā arī ievērojot katras
ekskursantu grupas intereses. RCB Pieaugušo literatūras nodaļa pārskata gadā sagatavoja un novadīja piecas
ekskursijas „Pirmā pastaiga pa Vecrīgu” Latvijas skolu skolēniem. Šis ir bibliotēkas bezmaksas pakalpojums, kuru
var izmantot ikviens interesents.
RCB Imantas filiālbibliotēkā joprojām ļoti populāri ir digitālie ceļojumi ciklā „Īss ieskats Pārdaugavas dzīvē”. RCB
Bolderājas filiālbibliotēkas apmeklētāju vidū atzinību guvis tematisks pasākums „Daugavgrīva Rīgas kultūrvidē” un
tematiskas ekskursijas „Brīvības cīņu vieta – Bumbu kalns” .
RCB filiālbibliotēkā „Rēzna” bibliotēkas rīkotās novadpētniecības ekskursijas ir iecienījuši seniori. Bibliotekāra
vadībā tika iepazīta Kalupes iela, Krīdenera dambis, Ūdenssūkņu stacija, tramvaju depo, Eižena Finka muzejs un
Rīgas Centrālā stacija. RCB Čiekurkalna filiālbibliotēka sadarbībā ar Čiekurkalna Attīstības biedrību Ziemassvētku
tirdziņa laikā interesentiem noorganizēja divas ekskursijas pa apkaimi ar kafijas pauzi bibliotēkā. RCB
filiālbibliotēka „Zvirbulis” Friča Brīvzemnieka pamatskolas 7.klašu skolēniem novadīja ekskursiju „Iepazīsti savu
tuvāko apkārtni”.
RCB Grīziņkalna filiālbibliotēka pārskata gadā pirmo reizi organizēja novadpētniecības ekskursiju bērnudārza
bērniem „Teic man, Rīga, Grīziņkalna stāstu” uz renovēto Grīziņkalna parku. Tika piedāvāta pastaiga pa parku ar
sporta spēlēm un bibliotekāra stāstījumu par Grīziņkalnu.
Novadpētniecības izstādes un prezentācijas pārskata gadā kļuvušas neparastākas, piemēram, ar prasmi paskatīties
uz savu bibliotēku, tās nosaukumu plašākā kontekstā, meklējot un iepazīstot tāda paša nosaukuma vietas Latvijā.
Tā RCB Biķernieku filiālbibliotēkā tika izveidota novadpētniecības izstāde „Iepazīsimies – Biķernieku bibliotēka
Daugavpils novadā!”, kurā izmantoti materiāli, dāvinājumi un fotogrāfijas par Daugavpils novada Biķernieku
bibliotēku un tās apkaimi, kā arī plašāki materiāli par Latgali.
RCB Grīziņkalna filiālbibliotēkā novadpētniecības izstāžu ciklā „Bērnības zeme Grīziņkalns” izliktas jaunas izstādes,
piemēram, „Novadniekam, Latvijas animācijas pamatlicējam Arnoldam Burovam - 100.”. 1905.gada revolūcijas
atklāsmei novadā izlikta izstāde: „1905.gada revolūcijas notikumi Grīziņkalna parkā”. RCB Šampētera
filiālbibliotēkā tika izveidota un bibliotēkas TV monitorā demonstrēta bibliotēkas lasītājas Janas Zaras fotogrāfiju
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slaidrāde par Šampēteri „Par jumtiem un torņiem”. Tika rīkots fotokonkurss bibliotēkas lasītājiem „Kreisais krasts
bildēs”. TV monitora slaidrādē tika ievietotas 30 fotogrāfijas no dažādām Pārdaugavas vietām, kuras konkursa
dalībniekiem bija jāatpazīst. Konkursā piedalījās 25 interesenti, daļa atbildēja mutiski, daļa rakstiski. Atbilžu
rezultāti tika vērtēti testa veidā.
Lai saglabātu izstādes bibliotēkas vēsturei, tās tiek fotografētas, veidotas prezentācijas. Tā RCB filiālbibliotēkā
„Strazds” tika papildināta prezentācija „Audzēkņu izstādes bibliotēkā no Strazdumuižas internātvidusskolasattīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem”.
RCB un filiālbibliotēkas arvien noteiktāk kļūst par novadpētnieku un bibliotēkas apmeklētāju tikšanās vietu.
Bibliotēkās tiek uzaicināti dažādu nozaru profesionāļi, kas palīdz vispusīgi iepazīt novadu. Sadarbībā ar dažādu
nozaru speciālistiem tiek pētīts un papildināts novadpētniecības krājums. Bibliotēkās darbojas interešu grupas ar
mērķi iepazīt novadu un novadniekus. RCB Juglas filiālbibliotēkā sekmīgi turpina darbu neformālais klubiņš „Juglas
aicinājums”. Pārskata gada klubiņa novitāte - jauns novada izpētes temats “ Viens no mums”. Katrā klubiņa
tikšanās reizē ar sevi plašāk iepazīstina kāds no klubiņa dalībniekiem. Nozīmīgi, ka RCB Juglas filiālbibliotēkā notika
tikšanās ar juglenieti, kino operatoru Miku Zvirbuli, kurš nacionālā filmu festivālā „Lielais Kristaps” saņēma balvu
par mūža ieguldījumu.
RCB Imantas filiālbibliotēka pārskata gadā bibliotēkas dāmu klubam „Ilgas” tika piedāvāts interesants Lāčplēša
dienas pasākums. Tas sākās ar svinīgu piemiņas brīdi pie pieminekļa brīvības cīnītājiem Sudrabkalniņā, bet
turpinājās bibliotēkā, kur pasākuma dalībniecēm tika demonstrēta bibliotekāru sagatavotā prezentācija
„Sudrabkalniņš”.
RCB Ķengaraga filiālbibliotēkā apmeklētāji tikās ar ornitologu J.Brinkmani. Šo pasākumu papildināja bibliotēkas
sagatavotā izstāde „Putni Ķengaragā”, bet tikšanos ar vēsturnieku L.Kleimoni papildināja bibliotēkas sagatavotā
izstāde „Rīgas Ķengarags”.
RCB ārējais apkalpošanas punkts ”Saulaino dienu bibliotēka” BKUS, sadarbojoties ar profesoru Vīksnu un Raiņa
personības pētnieci Gundegu Grīnumu, noskaidroja, ka Rainis ārstējies šajā slimnīcā un viņu kopusi medmāsa
Teofila Dambekalns-Zēberga. Sadarbībā ar ciltskoku pētnieku Vilni Ķirsi tika noskaidrots, ka no Teofilas
Dambekalns-Zēbergas dzimtas nāk Eiroparlamenta deputāts Krišjānis Kariņš. Lai iegūtu fotogrāfijas un liecības, kas
to apliecinātu, kā arī apkopotu dzimtas nostāstus un faktus, bibliotekāres sazinājās ar Krišjāni Kariņu.
RCB un filiālbibliotēku vēstures izpēte ir viens no bibliotēku novadpētniecības darba virzieniem. Bibliotēku
vēsture pārskata gadā regulāri papildināta, dokumentējot (aprakstot, fotografējot, filmējot) ikdienas notikumus
bibliotēkā, pierakstot atmiņu stāstus, intervējot ilggadējos bibliotekārus un lasītājus. Tiek veikts darbs bibliotēku
vēstures izpētē, meklējot līdz šim nezināmus faktus, kā arī iepazīstinot ar bibliotēkas vēsturi bibliotēkas lietotājus.
RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme” ikviena ekskursija sākas vai noslēdzas novadpētniecības telpā ar slaidrādēm par
bibliotēku, tās vēsturi un iepazīstināšanu ar bibliotēkas krājuma senāko daļu. RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme”
pārskata gadā izlikta izstāde par bibliotēkas senākajām grāmatām „Grāmatas ar gadsimtu elpu”.
RCB Bišumuižas filiālbibliotēkā Bibliotēku nedēļas ietvaros notika pasākums „Lasītāju stāsti par savu bibliotēku”,
kur aktīvākie lasītāji un stāstnieki runāja par to, kāda nozīme viņu dzīvē ir grāmatām, lasīšanai un bibliotēkai, īpaši
30

Rīgas Centrālā bibliotēka 2015
RCB Bišumuižas filiālbibliotēkai. Pārskata gadā RCB Bišumuižas filiālbibliotēkas vēstures materiāliem tika
pievienots raksts „Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēka”, kas 2015.gadā tika ievietots krājumā
„UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” pieredze”.
Sagaidot nozīmīgas bibliotēku jubilejas, notiek iepriekš vākto materiālu pastiprināta izvērtēšana, sistematizēšana,
atklāšana, tiek rīkoti svētki bibliotēkas darbiniekiem (arī bijušajiem) un bibliotēkas lasītājiem, rasta iespēja pateikt
paldies sadarbības partneriem. RCB Bolderājas filiālbibliotēkā pārskata gadā tika atzīmēta bibliotēkas 90 gadu
jubileja. Bibliotēkā tika izlikta izstāde „Laiks ātri skrien, tas kā kaijas laižas uz jūru, laiks tas ir sens, tomēr atmiņām
mīļām tik pilns” (J.Bārtulis), kurā izmantoti arī materiāli no personīgajiem arhīviem. RCB Bolderājas filiālbibliotēkas
apmeklētājiem turpat divus mēnešus tika piedāvāts noklausīties stāstījumu par bibliotēkas vēsturi, par vadītājiem
un darbiniekiem. RCB Bolderājas filiālbibliotēkas galvenā bibliotekāre Lidija Reinicāne intervēja bijušos
darbiniekus, pierakstīja viņu atmiņas; runāja ar lasītājiem, kuri atceras bibliotēkas pirmo ēku Rīgā, Lielupes ielā 44.
Iegūtie materiāli tika izmantoti bibliotēkas pasākumos un ekskursijās. Tika izveidota prezentācija „RCB Bolderājas
filiālbibliotēkas 90 gadi”, ko demonstrēja bibliotēkas jubilejas pasākumā.
Pārskata gadā arī RCB Čiekurkalna filiālbibliotēka atzīmēja 90 gadu jubileju. Gada garumā bibliotēkā tika izvietota
cikla izstāde „Bibliotēka – agrāk un tagad”. Novadpētniecības krājums tika papildināts ar jaunu tematisko mapi un
bibliogrāfisko sarakstu „Čiekurkalns un Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēka” un bibliogrāfisko
sarakstu „Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēka presē”. Jubilejas gadu noslēdzot, tika organizēti
tematiskie pasākumi „Ziemassvētki pie tējas tases” kopā ar bibliotēkas lietotājiem jubilejas noskaņās, kā arī
tikšanās ar apkaimes sadarbības partneriem.
RCB filiālbibliotēka „Zvirbulis” pārskata gadā atzīmēja 65 gadu jubileju. Bibliotēku nedēļā tika atklāta retrospektīva
bibliotēkas dzīves fotoizstāde un demonstrēta bibliotēkas vēstures prezentācija Friča Brīvzemnieka pamatskolas
skolēniem.
RCB Imantas filiālbibliotēka atzīmēja bibliotēkas 35 gadu jubileju. Bibliotēkā tika izlikta izstāde „35 gadi kopā ar
jums: bibliotēkas vēsture fotodokumentos”, demonstrēta bibliotēkas vēstures e-versija, izstrādātas jaunas
prezentācijas: „RCB Imantas filiālbibliotēkas svarīgāko notikumu hronika” un „Bibliotēka var lepoties…”, veltīta
bijušajiem un esošajiem bibliotēkas darbiniekiem. RCB Imantas filiālbibliotēkā notika jubilejas pasākums
„Svinēsim, priecāsimies, būsim kopā un atcerēsimies”. Katram pasākuma dalībniekam bija jāpastāsta kāds
notikums, kas saistīts ar RCB Imantas filiālbibliotēku. Pēc pasākuma bibliotēkas vēstures mape un bibliotēkas eversija tika papildināta ar pasākuma fotoattēliem.
RCB filiālbibliotēka „Rēzna” Bibliotēku nedēļā, kuras vadmotīvs 2015.gadā bija "Pastāvēs, kas pārvērtīsies", tika
popularizēta bibliotēkas vēsture ar prezentāciju "Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka "Rēzna" gadu gaitā",
kā arī izveidota fotogrāfiju izstāde " Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka "Rēzna" toreiz". Bibliotēka aicināja
lasītājus uz prezentāciju, kurā tika izzināta RCB filiālbibliotēkas "Rēzna" hronika, tādējādi akcentējot pārmaiņas,
kuras notikušas bibliotēkā gadu gaitā.
RCB Daugavas filiālbibliotēkā tika izveidota videofilma (programma Movie Maker) par bibliotēkas pārcelšanu un
iekārtošanu jaunajās telpās Aviācijas ielā 15.
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Centrālajā bibliotēkā interesi raisīja pasākums „Bibliotēkas
stāsti”. Tā dalībnieki pat iesaka arī citās bibliotēkās apkopot
savu kolēģu, bibliotekāru stāstus par katra individuālo
pieredzi šajā profesijā, jo katrs stāsts ir unikāls un īpašs,
tāpēc

ļoti

vajadzīgs

bibliotēkas

hronikas

lappušu

aizpildīšanai. Izskan priekšlikums pasākumu „Bibliotēkas
stāsti” ieviest par tradīciju, kas ik gadu Bibliotēku nedēļā
notiktu Centrālajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās. Tas būtu
pasākums, kurā pulcējas gan bibliotekāri, gan ilggadējie,

RCB rīkoto “Bibliotēkas stāstu” dalībnieces

uzticamie bibliotēkas lasītāji, kuru stāstus arī varētu
apkopot un izstāstīt.
Mutvārdu vēstures tradīcijas bibliotēkās veicinājusi iesaistīšanās UNESCO LNK tīklā „Stāstu bibliotēkas”. RCB
Bišumuižas filiālbibliotēka, kas ir arī vecākā RCB dalībniece, šajā projektā darbojas aktīvi un rezultatīvi. Pārskata
gadā RCB Bišumuižas filiālbibliotēka uz trešo tikšanos Bišumuižā aicināja gan kādreizējos, gan tagadējos
Bišumuižas iedzīvotājus. Pasākumā pulcējās 30 dažāda vecuma viesi. Šajā tikšanās reizē atmiņās tika atsaukts
padomju periods Bišumuižas vēsturē. Pasākuma dalībnieki dalījās savās atmiņās par uzņēmumiem, kas te kādreiz
darbojās, par tālaika sadzīvi. Par Bišumuižas pagātni plaši un interesanti stāstīja SIA „Bišumuiža” direktors Arvīds
Tauriņš un citi bijušās stikla apstrādes ražotnes darbinieki. Apmeklētājiem, it īpaši jauniešiem, ļoti patika toreiz
ražoto smaržu pudelīšu kolekcija. Pasākumu vēl spilgtāku darīja tikšanās ar novadnieku, LU Teoloģijas fakultātes
Baznīcas un reliģijas vēstures katedras docentu, Rīgas Teoloģijas institūta asociēto profesoru Andri Priedi, kas
stāstīja par apkaimes vietu senākajiem nosaukumiem un ar tām saistītiem notikumiem. Arī citu novadnieku stāsti
pavēra interesantas lappuses apkaimes vēsturē.

Tikšanās Bišumuižā (foto: Uldis Veisbuks)

Problēmas novadpētniecības darbā:
Bibliotekāru lielā darba slodze, dažās bibliotēkās arī personāla trūkums, ne vienmēr ir ļāvis ieplānot vajadzīgo laiku
novadpētniecības ikdienas darba sistemātiskai veikšanai.
Novadpētniecības darbs, līdztekus augsta līmeņa profesionālajām zināšanām un darba pieredzei, prasa papildus
zināšanas un prasmes orientēties vēsturē, kultūrvēsturē un citās zinātņu nozarēs, novada pārzināšanu, izpratni
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un interesi par savu novadu un novadniekiem, bet ne visiem bibliotekāriem ir šīs papildus zināšanas vai vismaz
vēlme tās apgūt.
Informācijas nesēji noveco, tajos ierakstītā informācija ir jāpārraksta jaunākos informācijas nesējos. Piemēram,
RCB Bolderājas filiālbibliotēkas krājumā atrodas divas videokasetes ar vērtīgu materiālu, bet tas nav izmantojams,
jo praktiski vairs nekur neizmanto videomagnetofonu. Nepieciešams pārveidot ierakstus CD, DVD formātā.
Optimizējot RCB filiālbibliotēku tīklu vai mainot bibliotēku adreses, mainās arī reorganizētās bibliotēkas tuvāko
bibliotēku apkalpojamās teritorijas robežas, kuras parasti paplašinās un rada papildu slodzi bibliotēkai –
novadpētniecības mantojuma pārņēmējai. Būtu jānosaka jaunas robežas. Diemžēl praksē to izdarīt nav vienkārši.
Novadpētniecības darbā neizbēgama ir subjektivitāte dažādu lēmumu pieņemšanā. Piemēram, bibliotēkām ir
atšķirīgi skatījumi, cik detalizēti vākt novadpētniecības materiālus. Izciliem bibliotēku novadpētniekiem ir vēlme
izpētīt visu ne tikai par savu novadu, novadniekiem, bet arī vākt ar novadu un novadniekiem saistīto netiešo
informāciju. Dažreiz bibliotēkām nav vienotības izpratnē par dažiem jautājumiem, piemēram, cik ilglaicīgi
nozīmīgiem ir jābūt rakstiem, lai tos atspoguļotu datubāzē. Bibliotēku novadpētniekiem daudzi lēmumi ir
jāpieņem, ievērojot tieši konkrētās bibliotēkas apkaimes īpatnības, apmeklētāju intereses. Dažreiz arī pieredzes
bagātiem novadpētniecības un novadpētniecības teorijas pazinējiem sagādā grūtības pieņemt šādus lēmumus,
piemērot teoriju konkrētās bibliotēkas praksei.

PROJEKTIZSTRĀDE
2015.gadā tika sagatavoti trīs projektu pieteikumi, no kuriem tika atbalstīts viens.
RCB pieteikums „Dialogs. Bilingvāls” RD IKSD projektu konkursā „Sabiedrības integrācijas programma” guva
atbalstu un RCB saņēma finansējumu par kopējo summu 1314,53EUR. Projekta realizācija ilga no 16.marta līdz
28.novembrim.
Projekta mērķis bija ieinteresēt latviešu valodas apguvē krieviski runājošo ģimeņu (arī maznodrošināto un trūcīgo
ģimeņu) bērnus un iedrošināt viņus sākt runāt latviski.
Uz nodarbībām „Sāksim runāt latviski?” tika aicināti piedalīties bērni vecumā līdz 7 gadiem, īpaši uzrunājot
vecākus, kuru mazuļi neapmeklē bērnudārzu.
Projekta ietvaros RCB un filiālbibliotēku pārstāvji apmeklēja
„Latviešu valodas aģentūras” speciālistes Vinetas Vaivades
un LU doktorantes Lienes Valdmanes vadīto semināru
„Bilingvālā komunikācija”, kurā apguva daudzveidīgas
bilingvālas sarunas veidošanas metodes, lai dialogs ar
bērniem un apmācības nebūtu garlaicīgas un nomācošas.
Semināra materiāli tika apkopoti, kā arī tika sagatavots
vienas tematiskās nodarbības plāns.
Seminārs „Bilingvālā komunikācija”

Projekta realizācijā piedalījās RCB Bērnu literatūras nodaļa
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un 9 RCB filiālbibliotēkas: Ķengaraga, Juglas, Sarkandaugavas, Bolderājas, Pļavnieku, Daugavas, Imantas
filiālbibliotēka un filiālbibliotēka „Rēzna”, „Zemgale”.
Kopumā 40 bilingvālās nodarbības apmeklēja 116 bērni vecumā no trim līdz septiņiem gadiem. Nodarbības tika
novērotas, analizēts to saturs, plānošana, produktivitāte, notika dalībnieku un vecāku aptaujāšana, lai
secinājumus apkopotu labās prakses paraugu izdevumā, kas pieejams RCB bibliotekāriem.
Tā kā latviešu valodas prasmju pilnveidošana pirmsskolas vecuma bērniem ir aktualitāte daudziem Rīgas
iedzīvotājiem, vairākās RCB filiālbibliotēkās bilingvālu nodarbību organizēšana tiek turpināta arī pēc projekta
noslēguma.

Bilingvālās nodarbības RCB filiālbibliotēkā „Rēzna” un Bērnu literatūras nodaļā

Par veiksmīgu projekta realizāciju visas 10 RCB struktūrvienības saņēma RCB direktores Dzidras Šmitas parakstītus
atzinības rakstus. Savukārt RCB filiālbibliotēkas „Zemgale” galvenā bibliotekāre Sallija Krauze un vecākā
bibliotekāre Dzidra Gudļevska un RCB Bibliotēku dienesta galvenā speciāliste Ingūna Stranga tika nominētas
Voldemāra Caunes balvai „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem 2015.gadā”. Vēl par projektu skat. pārskata sadaļā
„Darbs ar bērniem un jauniešiem”.
Atbalstu neguvušie projekti 2015.gadā: RCB projekts „Brīvprātīgo darbs”, iesniegts RD IKSD; RCB projekts „Rainis.
Cilvēks”, iesniegts VKKF.
2015.gada janvārī RCB finalizēja projektu „Pieci rakstnieki bibliotēkās”, kurš tika iesniegts un VKKF daļēji finansiāli
atbalstīts 2014.gadā.
RCB kā partnerinstitūcija piedalījās 2014.gadā uzsāktā „Nordplus” Pieaugušo izglītības programmas mobilitātes
projekta „Late Life Learning – Discovering the Pathways for Cooperative Partnerships” („Senioru mācības –
atklājot ceļus savstarpējai partnerībai”) realizācijā. Martā RCB bija uzņemošā institūcija pārējo triju valstu projekta
dalībnieku vizītei Latvijā. Rīgas tikšanās temats – dažādu institūciju sadarbība senioru mūžizglītības, brīvā laika
pavadīšanas un socializācijas jomā. Viesi ne tikai uzzināja par RCB pieredzi senioru mācīšanā un pasākumiem
mūžizglītības atbalstam, bet arī apmeklēja institūcijas, kas piedalās mūžizglītības realizēšanā. Maijā RCB pārstāvji
piedalījās projekta noslēguma vizītē Lietuvā.
27.februārī RCB telpās Brīvības ielā 49/53 projekta „Esam rīdzinieki” ietvaros viesojās trešo valstu valstspiederīgo
pārstāvju grupa. RCB viesi noklausījās lekciju „Termiņuzturēšanas atļaujas Latvijā” un RCB direktores Dzidras
Šmitas informāciju par RCB un pakalpojumiem, kas pieaugušajiem un bērniem pieejami bibliotēkā.
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Projektu „Esam rīdzinieki!” īsteno RD IKSD sadarbībā ar
Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru ar Eiropas
Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un
valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu. Projekta mērķis
ir attīstīt kvalitatīvas, brīvi pieejamas trešo valstu valsts
piederīgo

adaptācijas

programmas

un

integrācijas

pasākumus, kā arī veicināt un atbalstīt trešo valstu
valstspiederīgo ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un
etnisko izcelsmi integrāciju Latvijas sabiedrībā.

Trešo valstu valstspiederīgie viesojas RCB

Oktobrī karjeras nedēļu „Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?” jeb ,,Pašvaldības uzņēmumi atver durvis pilsētas
skolēniem” Rīgā rīkoja RD IKSD sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, to atbalstīja Eiropas Komisijas
programma Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance ietvaros. Karjeras nedēļā
skolēniem durvis vēra un par bibliotēkas darbu stāstīja Centrālā bibliotēka, RCB KAN un piecas RCB
filiālbibliotēkas: Imantas, Daugavas, Sarkandaugavas filiālbibliotēka, filiālbibliotēka „Vidzeme” un „Avots”.
2015. gadā RCB filiālbibliotēka „Rēzna” piedalījās teātra "Skatuve" projekta "Dialogs" īstenošanā. RD atbalstītā
projekta mērķis ir iepazīstināt Maskavas priekšpilsētas iedzīvotājus gan ar bibliotēku, gan teātri vienlaikus, kā arī
izglītot latviešu dramaturģijā. Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) profesors, E. Smiļģa muzeja direktors Jānis Siliņš
trijos pasākumos skatītājus iepazīstināja ar Raiņa, Jaunsudrabiņa, Blaumaņa, Zīverta, Gulbja un Priedes biogrāfiju
un lugām. Savukārt topošie un esošie aktieri režisores, LKA aktiermeistarības pasniedzējas, profesores Annas
Eižvertiņas režijā iestudēja fragmentus no šo dramaturgu lugām, demonstrējot tos bibliotēkas lasītājiem un
iedzīvotājiem. Projekta realizācija tiks turpināta arī 2016.gada sākumā.

Projekta „Dialogs” izrādes

METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA UN SADARBĪBAS RAKSTUROJUMS
Metodiskais un konsultatīvais darbs RCB
Metodiskais, konsultatīvais un informatīvais atbalsts ir viens no RCB Bibliotēku dienesta Metodiskās nodaļas, kā
arī KAN un Automatizācijas nodaļas uzdevumiem. 2015.gadā šo RCB struktūrvienību speciālisti:

35

Rīgas Centrālā bibliotēka 2015


Apmeklēja RCB struktūrvienības, lai pārraudzītu, konsultētu vai praktiski palīdzētu bibliotekāro darba procesu
veikšanu; konsultēja pa tālruni vai ar e-pasta starpniecību (dokumentu sagatavošana akreditācijai, krājuma
stāvokļa izvērtējums, krājuma saņemšanas/norakstīšanas dokumentu sagatavošana, bibliotekārā darba
uzskaite, informācijas meklēšana datubāzēs, novadpētniecības materiālu atlase, kārtošana un ierakstu
ievadīšana novadpētniecības datubāzē, ierakstu veidošana piekomplektēšanas datubāzē, jaunievedumi BIS
ALISE u.c.).



Metodisko materiālu un instrukciju izstrāde:
-

„Krājuma bērniem kārtojuma principi Rīgas Centrālajā bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās”, „Bilingvāli
pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem” un „Labās prakses piemēri bilingvālu pasākumu organizēšanai
bibliotēkās pirmsskolas vecuma bērniem” (sagatavoja – RCB Bibliotēku dienesta galvenā speciāliste
Ingūna Stranga);

-

Izveidota instrukcija ”Lietotāju kontu veidošana”; atbilstoši ieviestajiem jaunumiem BIS ALISE izstrādātas
instrukcijas, kā arī veiktas izmaiņas un papildināts metodiskais materiāls „Datu ievades tabula jauno
lietotāju reģistrācijai” un „Krājuma inventarizācijas metodika” (sagatavoja – RCB Automatizācijas nodaļas
galvenā speciāliste-tīkla administratore Lelde Vilka),



Uzsākts darbs pie metodiskās vēstules par darbu ar parādniekiem.

Lai informētu bibliotekārus par darba ar bērniem un jauniešiem aktualitātēm, RCB Bibliotēku dienesta galvenā
speciāliste Ingūna Stranga sagatavoja šādus materiālus: ”Bērnu temperamenti un sadarbība ar pieaugušajiem”
un „Lasīšanas veicināšanas programma „Grāmatu starts””, publicēti RCB informatīvajā izdevumā „Jaunās
Vēstis” 2015.gada Nr.1.:
http://www.rcb.lv/archive//UserFiles/File/Jaunas_Vestis/2015/JV_2015_N1_janv_13apr.pdf



Gada laikā veica novadpētniecības datubāzes ierakstu rediģēšana.



Veica starptautisko un nacionālo lasīšanas veicināšanas programmu ”Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa”, LNB
lasīšanas veicināšanas programma ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” organizēšanu, koordinēšanu, vadību
RCB.



Veica RCB radošo aktivitāšu bērnu svētkos Vērmanes dārzā koordinēšanu un vadību.



Veidoja bloga bērniem http://bibliotekaberniem.rcb.lv/ saturu, kā arī piedalījās RCB tīmekļa vietnes
www.rcb.lv satura veidošanā un strādāja pie RCB sociālajos tīklos izveidoto profilu satura uzturēšanas.



Gada nogalē sagatavoja „Kalendāru bibliotēkām”, kurā atspoguļoti svarīgākie notikumi un jubilejas nākamajā
gadā, kā arī notikumi, kas saistīti ar Rīgas attīstību.



Piedalījās RCB prezentāciju sagatavošanā.



Sagatavoja rakstus „RCB Gadagrāmatai, 2014”, piedalījās redkolēģijas darbā.



Veica ikmēneša RCB pasākumu plānu apkopošanu.



Darbojās RCB Komplektēšanas padomē, RCB krājumu komisijā, krājumu inventarizācijas komisijās.



RCB periodisko izdevumu datubāzē veica datu ievadi par 2016.gadā RCB abonēto periodiku, kā arī rediģēja
arhīva sadaļu.
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Gada nogalē veica centralizētu periodikas pasūtīšanu RCB struktūrvienībām.



Piedalījās darba grupās par RCB Daugavas filiālbibliotēkas un RCB Iļģuciema filiālbibliotēkas iekārtošanu.



Izstrādāja telpu funkcionālo plānu jaunai bibliotēkai Lapu ielā 24, RCB Iļģuciema filiālbibliotēkas grāmatu
plauktu specifikāciju, telpu funkcionālo plānu Mežciema pamatskolas bibliotēkas krātuves telpai, krājuma
norāžu rasējumu specifikāciju RCB Iļģuciema filiālbibliotēkai, RCB filiālbibliotēku izkārtņu specifikāciju.



Izstrādāja evakuācijas plānus divām RCB struktūrvienībām.



Veica uzziņu darbu, sagatavojot informāciju par RCB iesniegšanai pašvaldībā, LNB, LR KM.

Sadarbība ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Bibliotekāru
biedrību
2015.gadā RD IKSD Kultūras pārvaldes (KP) balvu “Baltais
zvirbulis”

ieguva

RCB

sadarbības

partneris

–

LNB

izpilddirektore Dzintra Mukāne.
RCB darba jautājumi regulāri tiek pārrunāti arī LR KM
Bibliotēku un arhīvu nodaļā, kā arī tiek veikts abpusējs
konsultāciju darbs ar LNB.
Pārskata gadā RCB darbinieki piedalījušies vairākos LNB
rīkotajos profesionālās pilnveides pasākumos:
Balva „Baltais zvirbulis” par sadarbību Dzintrai Mukānei

speciāliste Ingūna Stranga piedalījās LNB



2.martā

direktora

vietniece

Doloresa

Veilande,

Bibliotēku dienesta vadītāja Daiga Bērziņa un galvenā
Bibliotēku attīstības institūta organizētajā Latvijas pašvaldību

publisko bibliotēku apaļā galda diskusijā par 2014.gada svarīgākajiem notikumiem, aktualitātēm un darba
problēmām.


24. martā LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā notika pasākumu cikla „Tiekamies bibliotekāru
stāvā: jaunieguvumi un pieredze” saruna par tematu „Senioru mūžizglītība – nozīmīgs priekšnoteikums dzīves
kvalitātes uzlabošanai”. Par NordPlus Pieaugušo izglītības programmas mobilitātes projekta „Senioru mācības
– atklājot ceļus savstarpējai partnerībai norisi Igaunijā, Zviedrijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī RCB un
filiālbibliotēku aktivitātēm „trešās paaudzes” iesaistīšanas jomā
stāstīja RCB direktora vietniece Doloresa Veilande un RCB
Bibliotēku dienesta vadītāja Daiga Bērziņa.



27. un 28.maijā Cēsīs notika Latvijas akadēmisko, speciālo un
publisko bibliotēku direktoru 2015.gada pavasara sanāksme, ko
27. maijā apmeklēja RCB Bibliotēku dienesta galvenā speciāliste
Aiga Balode, 28. maijā – RCB direktore Dzidra Šmita.



30. septembrī LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā
notika kārtējais pasākums ciklā „Tiekamies bibliotekāru stāvā”.

Par IFLA 81. ģenerālkonferenci stāsta
Doloresa Veilande
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Diskusijas temats bija aizvadītajā IFLA ģenerālkonferencē gūtie iespaidi. IFLA 81. ģenerālkonference „Dynamic
Libraries: Access, Development and Transformation” („Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un
transformācija”) notika Keiptaunā (Dienvidāfrikā). Iespaidos par konferenci dalījās arī RCB direktora vietniece
Doloresa Veilande.


1.oktobrī mācību kursu „Kvalitatīva klasificēšana ar UDK” (7 akadēmiskās stundas) noklausījās RCB KAN
galvenā bibliotekāre Inese Aļošina.



25.novembrī RCB direktore Dzidra Šmita un direktora vietniece Doloresa Veilande piedalījās Latvijas
akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2015.gada rudens sanāksmē, kas notika LNB.



1.decembrī RCB Bibliotēku dienesta vadītāja Daiga Bērziņa un galvenā speciāliste Zinta Geršmane piedalījās
Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārā LNB. Daiga Bērziņa semināra dalībniekiem pastāstīja par RCB
pieredzi bibliotekārā darba plānošanā.



4.novembrī LNB notika seminārs publisko bibliotēku krājuma komplektēšanas speciālistiem, kurā piedalījās
RCB KAN vadītāja Ineta Kaļķe un Bibliotēku dienesta galvenā speciāliste Gida Zepkāne.

RCB Bibliotēku dienesta galvenās speciālistes Inta Sallinene, Ingūna Stranga un Gida Zepkāne ir LNB Kompetenču
attīstības centra lektores, novadot lekcijas Latvijas bibliotekāriem par novadpētniecības darbu bibliotēkās,
bibliotēku krājumu un tā popularizēšanu, lasītāju grupām. Ingūna Stranga un Gida Zepkāne ieguva Latvijas
Lauksaimniecības universitātes sertifikātu par tiesībām veikt pedagoģisko darbību profesionālajās un interešu
izglītības programmās (72 stundas), kā arī piedalījās LNB organizētā 960 stundu mācību moduļa izveidošanā.
Sadarbībā ar LNB Bibliotēku attīstības centra speciālistiem veikta trūkstošo izdevniecības „Grāmatu Draugs”
grāmatu piekomplektēšana H.Rudzīša lasītavai.
2015.gadā ir aktivizēta sadarbība ar Latvijas Bibliotekāru
biedrību. RCB ir LBB institucionālais biedrs. RCB pārstāvji
piedalījās LBB 17.konferencē „Dinamiskas bibliotēkas:
piekļuve, attīstība un pārmaiņas”, kā arī konferenci
ievadošajā izstādē – „Ideju tirgus”, kurā bibliotēkas no
visiem Latvijas reģioniem prezentēja, dalījās pieredzē un
lepojās ar saviem projektiem, izstādēm, veiksmes
stāstiem. Starp RCB idejām bija fragmenti no RCB
RCB stends „Ideju tirgū”

fotoizstādēm "Diena kopā ar bibliotekāru" (Imants Urtāns)
un "Viena diena bibliotēkas dzīvē" (Valters Poļakovs), RCB

gadagrāmatas un fotoalbums, kā arī stendi ar fotokolāžām no RCB rīkotajiem pasākumiem. RCB stendu ideju tirgū
prezentēja RCB Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja Gunta Ozola un galvenā bibliotekāre Santa Rukmane, un
RCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Natālija Hološa.
Sadarbība ar „Kultūras informācijas sistēmu centru” (skat. arī pārskata sadaļu „Pakalpojumu piedāvājums un
pieejamība un „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums”).
Sadarbība projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” realizācijā.
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KISC Atbalsta dienests nodrošina RCB publiskā tīkla uzturēšanu, ar tīklu saistīto tehnisko iekārtu apkopi, sniedz
informatīvos pakalpojumus.
Sadarbībā ar KISC RCB organizēja pasākumus ikgadējā E-prasmju nedēļā bibliotekāriem un lietotājiem.
RCB bibliotekāri piedalījās KISC rīkotajā seminārā „„EBSCO Discovery services” un „EBSCO e-Books”” (5
akadēmiskās stundas), kā arī KISC rīkotajā vebināru ciklā bibliotekāriem.
Sadarbība ar SIA Tieto Latvia
Visa gada garumā tika veiktas konsultācijas ar SIA Tieto Latvia speciālistiem par programmas nepilnībām un
neskaidriem jautājumiem. Konsultācijas bija par cirkulācijas jautājumiem (informācijas resursu izsniegšana,
rezervēšana, lasītāju ievietošanu rindā), plaukta indeksiem, atskaišu veidošanu filiālēs. Tikšanās ar SIA Tieto Latvia
speciālistiem notika arī RCB struktūrvienībās (RCB Biķernieku, Daugavas filiālbibliotēkā, ārējā apkalpošanas punktā
„Saulaino dienu bibliotēka” BKUS), speciālistiem iepazīstoties ar konkrēto RCB struktūrvienību darbu, uzklausot
bibliotēku darbinieku problēmas darbā ar BIS ALISE un vēlmes sistēmas uzlabošanai. Vairāki ieteikumi jau tikuši
realizēti jaunākajās BIS ALISE versijās.
Sadarbībā ar SIA Tieto Latvia tika organizēti profesionālās pilnveides pasākumi RCB bibliotekāriem profesionālās
pilnveides programmas ietvaros. Bet RCB KAN pārstāvji noklausījušies vēl arī šādus kursus:


23.martā – „Jaunie MARC21 lauki autoritatīvajos ierakstos” (5 akadēmiskās stundas);



27.aprīlī – „LNB Priekšmetu saraksts un tā izmantošana” (8 akadēmiskās stundas).

RCB piedalījās aptaujā, novērtējot Tieto Latvia produktus un pakalpojumus.
Sadarbība ar citām iestādēm un institūcijām
16.janvārī RCB juriskonsulte Inguna Laicāne un Personāla nodaļas vadītāja p.i. Sigita Sīle noklausījās praktisko
semināru „Lietvedības un pareizas dokumentu pārvaldības organizācijas juridiskais praktikums”, ko organizēja SIA
„Finanšu norēķinu centrs”.
19.janvārī RCB Pieaugušo literatūras galvenā bibliotekāre Gunta Ozola piedalījās „Europe Direct” un ESIP seminārā
„ES komunikācijas metodes un ES politiskās aktualitātes”.
17.februārī RCB direktore Dzidra Šmita piedalījās rekonstruētās Cēsu Centrālās bibliotēkas atklāšanā.

RCB speciālisti Cēsu Centrālajā bibliotēkā

26.martā, atzīmējot Ventspils bibliotēkas 95. gadadienu un uzsverot bibliotēkas lomu izglītības attīstībā, Ventspils
Galvenajā bibliotēkā norisinājās Kurzemes bibliotekāru seminārs “Bibliotēka un mūžizglītība”, kurā ar prezentāciju
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„NordPlus Pieaugušo izglītības programmas mobilitātes projekts „Senioru mācības – atklājot ceļus savstarpējai
partnerībai”” piedalījās RCB Bibliotēku dienesta vadītāja Daiga Bērziņa.
17.aprīlī RCB Bibliotēku dienesta galvenā speciāliste Ingūna Stranga apmeklēja Latvijas Bērnu un jaunatnes
literatūras padomes rīkoto konferenci „Saule pati bērnu vada. Rainis. Aspazija. Savas debestiņas”.
30.aprīlī attīstības dienas ietvaros Cēsu Centrālo bibliotēku apmeklēja RCB KAN bibliotekāri, bet 11.novemrī - RCB
Bibliotēku dienesta speciālisti un sabiedrisko attiecību vadītāja Daina Ģeibaka.
20.maijā RCB Bibliotēku dienesta galvenās speciālistes Inta Sallinene un Zinta Geršmane piedalījās Salaspils
novada bibliotēkas organizētajā seminārā Pierīgas novada bibliotekāriem, iepazīstinot ar RCB novadpētniecības
darba aktualitātēm.
2.jūnijā RCB nodaļu un filiālbibliotēku pārstāvji pieredzes apmaiņā apmeklēja Kuldīgas Galveno bibliotēku un Pelču
pagasta bibliotēku.
No 20.līdz 22.jūlijam RCB Bišumuižas filiālbibliotēkas
vadītāja Ingrīda Rasa piedalījās UNESCO LNK tīkla „Stāstu
bibliotēkas” Vasaras skolā Preiļos.
4.augustā RCB Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja Gunta
Ozola piedalījās seminārā „„Eiropas kustība Latvijā”:
darbības plānošana”.
8.septembrī SIA „Acros Consulting Latvia” semināru „Darba
laika uzskaite no A līdz Z” apmeklēja RCB Personāla nodaļas
RCB darbinieki Viesos Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā

vadītāja p.i. Sigita Sīle.

28.septembrī SIA „Izglītības un attīstības centra „EGO”” rīkoto izglītības semināru „Literāru pasākumu veidošana,
pielietojot improvizācijas spēļu metodiku” apmeklēja RCB Bibliotēku dienesta galvenā speciāliste Ingūna Stranga.
9.novembrī RCB Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja Gunta Ozola piedalījās ES informācijas sniedzēju forumā.
28.decembrī RCB Pļavnieku filiālbibliotēkas galvenā bibliotekāre Aija Štekele apguva speciālās zināšanas bērnu
tiesību aizsardzības jomā 8 stundu apjomā (profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programma) Latvijas
Pašvaldību mācību centrā.
Praktiskā darba pieredze tiek apgūta, ne tikai piedaloties kolēģu rīkotajos pasākumos vai vienas RCB
struktūrvienības bibliotekāriem viesojoties citā RCB struktūrvienībā, bet arī attīstības dienu ietvaros apmeklējot
citu iestāžu bibliotēkas.
30.oktobrī LKA Kultūras koledžas Bibliotēku un informācijas specialitātes studenti RCB mācību klasē Graudu ielā
noklausījās lekciju par darba drošības jautājumiem. Nodarbību vadīja RCB darba aizsardzības speciāliste Linda
Štamere.
RCB ir prakses vieta LU un Kultūras koledžas profesionālo mācību programmu studentiem, kā arī atbalsta topošo
speciālistu studijas, piedaloties anketēšanā. Pārskata gadā RCB ārējā apkalpošanas punkta „Saulaino dienu
bibliotēka” BKUS vadītāja Ilze Marga vadīja 5 nedēļu praksi diviem Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas
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profesionālās skolas audzēkņiem ar īpašām vajadzīgām. Tika noformēta atbilstošā dokumentācija, sagatavots
prakses pārskats.
Pārskata gadā divas reizes, sadarbībā ar Biznesa augstskolas „Turība” bibliotēku, veikts piekomplektēšanas darbs
RCB vajadzībām.
Divās tikšanās reizēs RCB speciālisti iepazīstināja Latvijas Mākslas akadēmijas kolēģus ar BIS ALISE izmantošanas
pieredzi.
Pārrobežu sadarbība
2015.gada 27.februārī RCB projekta „Esam rīdzinieki” ietvaros apmeklēja trešo valstu valstspiederīgo pārstāvju
grupa.
No 9. līdz 15.martam NordPlus Pieaugušo izglītības programmas mobilitātes projekta „Late Life Learning –
Discovering the Pathways for Cooperative Partnerships” (Senioru mācības – atklājot ceļus savstarpējai
partnerībai) ietvaros RCB sagatavotajā programmā piedalījās Lietuvas (Utena), Zviedrijas (Lidčēpinga) un Igaunijas
(Pērnava) bibliotēku un citu mūžizglītības iestāžu profesionāļi. Projekta ietvaros 10.martā tika prezentēta Rasas
Slesorjunienes (Rasa Slesoriuniene) (Utena, Lietuva) virtuālā papīra griešanas mākslas izstāde „Ziedēšana”.
No 7. līdz 9.aprīlim RCB direktore Dzidra Šmita un RCB direktora vietniece Doloresa Veilande piedalījās Viļņas
Centrālās bibliotēkas (Lietuva) jaunās ēkas atklāšanas pasākumā, kā arī darba grupā par starptautiskā ES projekta
“Baltic Libraries” izstrādi.
No 2. līdz 10.maijam RCB direktore Dzidra Šmita piedalījās IFLA Metropoļu sekcijas konferencē un mācību
braucienā Cīrihē (Šveice).
No 18. līdz 24.maijam RCB Bibliotēku dienesta vadītāja Daiga Bērziņa un Pieaugušo literatūras nodaļas galvenā
bibliotekāre Santa Rukmane ES „Nordplus” projekta „Late Life Learning – Discovering the Pathways for
Cooperatve Learning” ietvaros ar Lidčēpinga (Zviedrija) pilsētas bibliotēku un Pērnavas (Igaunija) publisko
bibliotēku pārstāvjiem piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Utenu (Lietuva).

RCB apmeklē projekta „Late Life Learning” dalībnieki un Ukrainas kolēģi

2.jūnijā izdevēja Helmara Rudzīša lasītavā, kas 2014. gada nogalē tika atvērta RCB filiālbibliotēkā „Avots”, viesojās
izdevēja meita Jalna Rudzīte Salnīte un vedekla Dace Rudzīte (ASV). Viešņas atzinīgi novērtēja kolekcijas
izvietojumu un solīja palīdzēt sarūpēt trūkstošos „Grāmatu Drauga” izdevumus, lai kolekcija kļūtu pēc iespējas
pilnīgāka. Helmara Rudzīša lasītava RCB filiālbibliotēkā „Avots” tika iekārtota, pateicoties izdevēja pēcteču
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bagātīgajam apgāda „Grāmatu Draugs” izdoto grāmatu dāvinājumam, kas ar Amerikas latviešu laikraksta „Laiks”
atbalstu tika nodots glabāšanā bibliotēkai.
8.jūlijā RCB apmeklēja Kaļiņingradas un Kaļiņingradas apgabala (Krievija) bibliotekāru delegācija – viesi no
Kaļiņingradas apgabala zinātniskās bibliotēkas, Kaļiņingradas pilsētas A.Čehova vārdā nosauktās Centrālās
bibliotēkas, kā arī Gvardeiskas, Baltijskas un Čerņаhovskas pilsētu municipālajām bibliotēkām.
20.jūlijā Vjetnamas Sociālistiskās Republikas Informācijas un komunikācijas ministrijas īstenotā projekta
"Datorlietošanas prasmju un publiskā interneta piekļuves uzlabošana Vjetnamā" ietvaros RCB apmeklēja
Vjetnamas Sociālistiskās Republikas informācijas un komunikācijas speciālisti KISC darbinieku pavadībā.
No 12. līdz 23.augustam RCB direktora vietniece Doloresa Veilande Keiptaunā (Dienvidāfrika) piedalījās 81.IFLA
ģenerālkonferencē – pasaules bibliotekāru kongresā „Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un
transformācija” („Dynamic Libraries: Access, Development and Transformation”) un mācību braucienā.
30.augustā RCB filiālbibliotēku „Vidzeme” apmeklēja Tallinas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku (Igaunija)
bibliotekāri, administrācija.
No 5. līdz 11. oktobrim RCB praktizēja Upsalas universitātes (Zviedrija) studente, bibliotēkzinātnes maģistrante
Gabriela Nilssone Ringkvista (Gabriella Nilsson Ringqvist). Viņa apmeklēja RCB nodaļas, RCB Bibliotēku dienestu,
RCB filiālbibliotēku „Zemgale”, „Vidzeme” un „Avots”, RCB ārējo apkalpošanas punktu dienas aprūpes centrā
bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem un „Saulaino dienu bibliotēku” BKUS.
26.oktobrī RCB apmeklēja Čehijas Nacionālās bibliotēkas direktors Petrs Kroupa un zinātniskais sekretārs Ādolfs
Knolls.
No 27. līdz 28.oktobrim RCB direktore Dzidra Šmita un RCB direktora vietniece Doloresa Veilande piedalījās
pieredzes apmaiņas braucienā uz Tallinas Centrālo bibliotēku (Igaunija).
30. oktobrī Maskavas dienu Rīgā programmas ietvaros kolēģi no Maskavas (Krievija) viesojās RCB, filiālbibliotēkā
„Vidzeme” un ārējā apkalpošanas punktā Rīgas patversmes Dienas centrā.
5.novembrī RCB apmeklēja kolēģu delegācija no Ukrainas. Par RCB vēsturi, struktūru, personāla menedžmentu un
tīkla, infrastruktūras un krājuma attīstības politiku viesus informēja RCB direktore Dzidra Šmita. Ekskursijas laikā
viesi iepazinās ar RCB ikdienas darbu.
27.novembrī RCB apmeklēja kolēģu delegācija no Igaunijas.
No 9. līdz 10.decembrim RCB Bibliotēku dienesta vadītāja Daiga Bērziņa un galvenā bibliotekāre Aiga Balode
piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tallinas Centrālo bibliotēku (Igaunija).
No 14. līdz. 15.decembrim RCB apmeklēja Viļņas Centrālās bibliotēkas (Lietuva) direktora vietniece Simona Žiliene
un Mārketinga nodaļas vadītāja Jūlija Glosaite.

BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS
RCB filiālbibliotēku izvietojums Rīgas pilsētā tiek attīstīts atbilstoši koncepcijai „Par Rīgas Centrālās bibliotēkas un
tās filiālbibliotēku tīkla optimizācijas plānu 2010.gadam”, kas apstiprināta ar RD lēmumu, un „Rīgas Centrālās
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bibliotēkas stratēģiskajam plānam 2010.-2015.gadam”. Lai gan RCB filiālbibliotēkas izvietotas samērā vienmērīgi,
taču vairākās apkaimēs, kā piemēram, Ziepniekkalnā, Dreiliņos, Berģos nav pieejami bibliotēkas pakalpojumi.
Labā stāvoklī vērtējamas šādu RCB nodaļu/filiālbibliotēku telpas:
 RCB 2.,6.un 7. stāvā, Brīvības ielā 49/53;
 Filiālbibliotēkā „Avots”, Stabu ielā 64;
 Biķernieku filiālbibliotēkā, Burtnieku ielā 37;
 Bišumuižas filiālbibliotēkā, Bauskas ielā 180;
 Imantas filiālbibliotēkā, Slokas ielā 161 korp.1;
 Grīziņkalna filiālbibliotēkā, Alauksta ielā 10;
 Jaunciema filiālbibliotēkā, Gaileņu ielā 5;
 Šampētera filiālbibliotēkā, Lielirbes ielā 6;
 Filiālbibliotēkā „Vidzeme”, Brīvības gatvē 206;
 Filiālbibliotēkā „Zemgale”, Graudu ielā 59A;
 Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā, Ziemeļblāzmas ielā 36;
 Čiekurkalna filiālbibliotēkā (privātīpašumā), Čiekurkalna 1.garā līnija 64;
 Filiālbibliotēkā „Kurzeme” (privātīpašumā), Jūrmalas gatvē 78d;
 Filiālbibliotēkā „Pārdaugava”, Dzirciema ielā 26;
 Filiālbibliotēkā „Strazds” (jārenovē 1.stāva telpas, kas tiek plānots 2016.gada martā; ir nomainīti
logi), Kvēles ielā 15/18;
 Daugavas filiālbibliotēkā, Aviācijas ielā 15;
 Iļģuciema filiālbibliotēkā, Lidoņu ielā 29.
RCB filiālbibliotēku telpas apmierinošā stāvoklī:


Mežciema filiālbibliotēkā (atrodas skolā), Hipokrāta ielā 29;



Filiālbibliotēkā „Pūce” (atrodas skolā), A.Saharova ielā 35.

RCB filiālbibliotēkas, kuru telpām nepieciešams kosmētiskais remonts:


Juglas filiālbibliotēka, Brīvības gatvē 430A;



Sarkandaugavas filiālbibliotēka, Aptiekas ielā 14;



Torņakalna filiālbibliotēka (valsts īpašumā), Indriķa ielā 8A;



Iļģuciema filiālbibliotēka, Lidoņu ielā 29.

RCB filiālbibliotēkas, kuru telpām nepieciešama renovācija (2009.gadā tika izstrādāti vienkāršās renovācijas
projekti):


Bolderājas filiālbibliotēka, Gaigalas ielā 3;



Ķengaraga filiālbibliotēka, Maskavas ielā 271A;



Pļavnieku filiālbibliotēka, Salnas ielā 8 (jārenovē arī 1.stāva telpa 38m² platībā);



Filiālbibliotēka „Rēzna”, Lomonosova ielā 14.
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Filiālbibliotēkai „Zvirbulis” Lapu ielā 24 nepieciešamas pilnīgi jaunas telpas.

RCB Iļģuciema filiālbibliotēkas telpas pēc remonta

Pārskata gadā par budžeta līdzekļiem RCB saimnieciskā dienesta darbinieki veica remontdarbus RCB Iļģuciema
filiālbibliotēkā Lidoņu ielā 29, kā arī sīkus kosmētiskos uzlabojumus RCB Juglas filiālbibliotēkā Brīvības gatvē 430A
un RCB Pļavnieku filiālbibliotēkā Salnas ielā 8. Gada nogalē tika renovēta arī telpa RCB 7.stāvā, Brīvības ielā 49/53,
kas turpmāk tiks izmantota pasākumiem, izstādēm, nelieliem semināriem.

BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS
2015.gada beigās RCB strādāja 271 darbinieks, no kuriem 190 bija bibliotekārie darbinieki (175 – pilna laika
slodzes darbinieki, 1 – ¾ slodzes, 13 strādāja pusslodzi, 1 – ¼ slodzes). Visi bibliotekārie darbinieki RCB strādāja
pamatdarbā. No kopējā darbinieku skaita 241 ir sieviete (88.93%) un 30 vīrieši (11.07%). Darbinieku sadalījums
pēc vecuma: līdz 19 gadiem – 1 (0.37%); 20-24 gadi – 12 (4.43%); 25-39 gadi – 38 (14.02%); 40-59 gadi – 156
(57.56%), no 60 gadiem – 64 (23.63%).
Personāla mainība:
Atlaistie darbinieki 2015.gadā
Atlaisto darbinieku skaits
Atlaišanas iemesls
Kopā
No tiem bibliotekāri
Darbinieka uzteikums
17
6
Darbinieka un darba devēja vienošanās
2
1
Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma izbeigšana
5
1
Nav izturēts pārbaudes laiks
2
1
Darbinieku skaita samazināšana
0
0
Darbinieka nāve
0
0
Kopā
26
9
Personāla mainība (visādu iemeslu dēļ) attiecībā uz darbinieku kopskaitu 2015.gadā bija 9.59%.
2015.gadā pieņemts 31 darbinieks, no kuriem 10 bija bibliotekārie darbinieki.
Bibliotekāro darbinieku izglītība:
doktors (citā jomā)
akadēmiskais maģistrs (citā jomā)
akadēmiskais bakalaurs (citā jomā)
profesionālais maģistrs
profesionālais maģistrs (citā jomā)
profesionālais bakalaurs

1
1
1
16
7
14
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profesionālais bakalaurs (citā jomā)
augstākā izglītība
augstākā izglītība (citā jomā)
pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība
pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (citā jomā)
otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība
vidējā profesionālā izglītība
vidējā speciālā
vidējā speciālā (citā jomā)
arodizglītība
vispārējā vidējā

4
7
37
8
5
13
44
3
3
3
23

RCB savu darbību realizē 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 domē 26.07.2011., Nr.141) 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.); kā arī
saskaņā ar amatu aprakstiem un instrukcijām.
Piecas RCB filiālbibliotēkas vadītājas vada divas filiālbibliotēkas: filiālbibliotēka „Avots”+Biķernieku filiālbibliotēka,
Torņakalna filiālbibliotēka+filiālbibliotēka „Zemgale”, Čiekurkalna filiālbibliotēka+Jaunciema filiālbibliotēka, Juglas
filiālbibliotēka+Mežciema filiālbibliotēka, Imantas filiālbibliotēka+filiālbibliotēka „Kurzeme”. RCB filiālbibliotēkas
„Rēzna” vadītāja vada filiālbibliotēku un ārējo apkalpošanas punktu Rīgas patversmes Dienas centrā.
Darba aizsardzības galvenais uzdevums ir garantēt RCB strādājošo darbinieku drošību darba vietā. Tā kā katra
darba vide var ietekmēt cilvēka veselību, ļoti liela nozīme ir darba aizsardzības sistēmai, kurai jābūt pareizi
organizētai un likumdošanai atbilstošai. Sadarbojoties darba devējam un darbiniekiem, tiek samazināti nelaimes
gadījumu riski darba vietā. Lai regulāri atkārtotu darba aizsardzības prasības, pārskata gadā RCB darba
aizsardzības speciāliste Linda Štamere veica atkārtotas instruktāžas darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un
elektrodrošībā katram struktūrvienības kolektīvam izdevīgā laikā. Katram jaunam RCB darbiniekam tika veikta
ievadinstruktāža. Tika veikti darba vides un darba veidu risku izvērtējumi, sagatavojot protokolus un
rekomendējošus preventīvos pasākumus darba vides risku samazināšanai. Ar šiem dokumentiem tika iepazīstināti
visi konkrēto RCB struktūrvienību darbinieki. Pamatojoties uz preventīvo plānu, tiek veikti pasākumi risku
novēršanai un samazināšanai RCB budžeta ietvaros.
Apbalvojumi un pateicības
2015.gada 10. aprīlī Koka ēku renovācijas centrā „Koka
Rīga” tika pasniegtas RD IKSD Gada balvas kultūrā „Baltais
zvirbulis”. Mūsu laureāti - LNB izpilddirektore Dzintra
Mukāne un RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēkas vadītāja
Baiba

Andrejeva.

nominācijā

„Rīgas

Baiba

Andrejeva

pilsētas

Balto

pašvaldības

zvirbuli

bibliotēkas

darbinieks” saņēma par kvalitatīvu un radošu ģimeņu

Balva „Baltais zvirbulis” – Baibai Andrejevai
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pasākumu rīkošanu Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotājiem. Dzintra Mukāne Balto zvirbuli nominācijā
„Sadarbības projekts” saņēma par sadarbību kultūras projektu īstenošanā un RCB un tās filiālbibliotēku
popularizēšanu izstādē „Latvijas mazās gaismas pilis” LNB.
Augustā RCB un tās filiālbibliotēku darbinieki, kuri
2014.gadā atzīmēja nozīmīgu darba vai dzīves jubileju,
devās

ekskursijā

uz

Jūrmalu,

apmeklējot

Dzintara

koncertzāli un Aspazijas māju.
15.oktobrī RCB Pieaugušo literatūras nodaļas galvenā
bibliotekāre Irisa Arāja saņēma RD IKSD direktora Gunta
Helmaņa parakstītu Atzinības rakstu par ilggadēju un
godprātīgu darbu RCB Pieaugušo literatūras nodaļas
RD IKSD Atzinības raksts – Irisai Arājai

vadītājas amatā.

Novembrī RCB saņēma RD IKSD direktora Gunta Helmaņa parakstītu Pateicības rakstu par veiksmīgu sadarbību
Karjeras nedēļā 2015.
Pateicību par iespēju izmantot RCB Repozitārija Apmaiņas fondu paudušas vairākas Latvijas pagastu bibliotēkas.
Darbinieku profesionālā pilnveide
2015.gadā RCB darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi notika profesionālās pilnveides programmas
ietvaros, sadarbībā ar citām institūcijām un pārrobežu sadarbības ietvaros (skat. arī pārskata sadaļu „Metodiskā
un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums”).
Finansējums personāla attīstībai: komandējumiem – 6 304 EUR, vieslekciju apmaksai – 462,50 EUR, darbinieku
dalībai profesionālās pilnveides pasākumos – 2397,60EUR (t.sk. dalības maksa un biedru nauda IFLA, MetLib,
autobusu īre mācību braucienam).
RCB bibliotekārajiem darbiniekiem tika organizētas šādas nodarbības:


11. februārī konsultatīvu nodarbību par informācijas meklēšanu un izguvi BIS ALISE vadīja SIA Tieto Latvia
lektore Sarmīte Pogule.



26.martā notika lekcija „Jaunākā latviešu mūzika” (2 akadēmiskās stundas), vieslektors – Orests Silabriedis.

Vieslektori Orests Silabriedis, Liega Piešiņa un Viesturs Vecgrāvis
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Seminārs „Bilingvālā komunikācija” (8 akadēmiskās stundas); semināra vadītāja 14.aprīlī – Vineta Vaivade
(Latviešu valodas aģentūra), bet 16.aprīlī – Liene Valdmane (LU).



Informācijas dienā, 29.septembrī, RCB administrācija un struktūrvienību vadītāji uzklausīja informāciju par
Latvijas Bibliotekāru biedrību un tās nostādnēm, ar kurām klausītājus iepazīstināja LBB priekšsēdētāja Kristīne
Pabērza.



15.oktobrī informācijas dienas ietvaros ar pārskatu par IFLA gadskārtējo kongresu: 81.IFLA ģenerālkonferenci
un asambleju Keiptaunā (Dienvidāfrika) RCB struktūrvienību vadītājus iepazīstināja RCB direktora vietniece
Doloresa Veilande, bet pārskatu par IFLA Metropoļu bibliotēku sekcijas gadskārtējo konferenci Cīrihē (Šveice)
sniedza RCB direktore Dzidra Šmita.



22.oktobrī RCB materiāli atbildīgajām personām notika informatīvs priekšlasījums „Materiālo vērtību uzskaite
un inventarizēšana”, kuru nolasīja RD Audita un revīzijas nodaļas vadītāja Anna Zālīte.



29.oktobrī divām bibliotekāru grupām tika organizēta nodarbība „Fotogrāfiju korekcija” (3 akadēmiskās
stundas), kuru vadīja Rīgas Ezerkrastu pamatskolas skolotāja Velta Mika.



12.novembrī nodarbību „Ievads luterticīgo dzimtu vēstures izpētē” saviem kolēģiem vadīja RCB KAN galvenā
bibliotekāre Velga Bāliņa.



17.novembrī ar priekšlasījumu par Latvijas Kultūras kanonu uzstājās Liega Piešiņa (LNB), savukārt Viesturs
Vecgrāvis (LU) nolasīja lekciju par trijiem kanonā iekļautiem daiļliteratūras paraugiem.



1.decembrī informatīvu nodarbību par BIS ALISE iespējām bibliotēkas darba pārvaldībā RCB struktūrvienību
vadītājiem vadīja SIA Tieto Latvia pārstāve Marina Saņuka.



3.decembrī notika seminārs, veltīts lasīšanas grupām un lasīšanas veicināšanas pasākumiem, kurā uzstājās gan
RCB pārstāvji (RCB Bibliotēku dienesta galvenā speciāliste Ingūna Stranga, RCB Pieaugušo nodaļas galvenā
bibliotekāre Renāte Krūma), gan Bauskas Centrālās bibliotēkas kolēģe Madara Maslova.

Martā-maijā četrpadsmit RCB bibliotekārajiem darbiniekiem ar darba stāžu RCB 0-1 gads tika organizēts
tradicionālais mācību kurss „Jauno bibliotekāru skola” par darba procesu organizēšanu RCB, bibliotekārā darba
pamatiem un aktualitātēm. Nodarbības vada RCB Bibliotēku dienesta un Automatizācijas nodaļas speciālisti ar
mērķi veidot piederības sajūtu RCB. Pilnu mācību kursu veidoja 36 akadēmiskās stundas un tā beigās ikviens
jaunais darbinieks veica pārbaudes testu.

Jauno bibliotekāru skolas nodarbība un izlaidums
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Lai profesionāli pilnveidotos, RCB bibliotekāri viesojas citās RCB struktūrvienībās, kā arī ar RCB direktora
piekrišanu apmeklēja dažādus kultūras pasākumus attīstības dienu ietvaros.

FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
2015.gada 26.februārī apstiprinātais RCB pamatbudžets bija 2 698 591 EUR; saņemtā pašvaldības dotācija – 2 668
924 EUR. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem tika plānoti 29 667 EUR apmērā. Tā kā šo ieņēmumu izpilde
pirmajā pusgadā tika veiksmīgi realizēta, tika plānots ieņēmumu palielinājums par 2 346 EUR, kas kopsummā
veidotu 32 013 EUR lielus ieņēmumus par maksas pakalpojumiem. Taču šo ieņēmumu kopsumma 2015.gadā bija
31 212 EUR apjomā jeb 97.5% no plānotā.
No kopējiem izdevumiem bibliotēku darbības nodrošināšanai 88.3% izlietoti kārtējiem izdevumiem un 11.7% kapitāliem izdevumiem. Kārtējo izdevumu lielākais īpatsvars ir darbinieku atalgojums un kopā ar valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām un pabalstiem veido 81.7%. Pārējie kārtējie izdevumi – 18.3% (galvenokārt
preses iegāde, telpu īre, apsaimniekošanas izdevumi, apkure, apgaismošana, preces un pakalpojumi).
Pamatlīdzekļu, t.sk., grāmatu iegādei gada sākumā tika piešķirti 174 019 EUR, kas, ir 2014.gada apjomā. Veicot
iekšējos budžeta grozījumus, grāmatu iegādei papildus tika atvēlēti līdzekļi no dotācijas 14 564 EUR apmērā un no
ieņēmumiem – 698 EUR apjomā, kas kopsummā ir 181 555 EUR, kā rezultātā, salīdzinot ar 2014.gadu, vērojams
samazinājums 23% apmērā.
Periodikas iegādei gada sākuma tika plānoti 55 060 EUR (pieaugums par 5 000 EUR jeb 10%, salīdzinot ar
2014.gadu).
Tā kā kopējie izdevumi informācijas resursu iegādei 2015.gadā bija 236 615 EUR, jākonstatē, ka vienam
pašvaldības iedzīvotājam tika atvēlēti 0,34 EUR.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 2015.gadā regulāri tika pārrunāti RD IKSD, RD IKSD KP, RD Īpašuma departamentā, kā arī
skatīti RD Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā.
Gada laikā notikušas regulāras tikšanās ar RD IKSD direktoru Gunti Helmani un RD IKSD KP priekšnieci Baibu Šmiti.
Tā rezultātā 2016.gadā RCB algu fonds palielināts par 10%, ir iesākti vairāki projekti infrastruktūras uzlabošanai.

4

Atbilstoši LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2016.gada 1.janvārī Rīgā dzīvo
698 529 iedzīvotāji.
Avots: http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/statistika/IRD2016/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits.pdf
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Sadarbībā ar RD IKSD un RD Labklājības departamentu, RD Audita un revīzijas nodaļu notikuši tematiski un
informatīvi pasākumi RCB filiālbibliotēkās, izplatīta informācija iedzīvotājiem; notiek pilsētas kultūras iestāžu
kopdarbība vienotās Rīgas kultūrtelpas ietvaros.
30.oktobrī Maskavas dienu Rīgā programmas ietvaros RD notika apaļā galda diskusijas par publisko bibliotēku
darbu un attīstību Maskavā un Rīgā. Diskusijā piedalījās RCB direktore Dzidra Šmita, direktora vietniece Doloresa
Veilande un Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Natālija Hološa.
RCB kā pašvaldības iestāde izmanto RD tiešsaistes informatīvās sistēmas: Horizon (RD grāmatvedības
programma); RDLIS (RD vienotā lietvedības sistēma); KADRI (RD darbinieku uzskaite, personāldaļu informācija);
UDV (darbinieka universāla darba vieta – administratīvo funkciju veikšanai (dokumentu saskaņošana)); DIPS (Rīgas
pašvaldības IT pasūtījumu sistēma).
Skat. arī pārskata sadaļu „Projektizstrāde” un „Bibliotēkas personāls”.
Par sadarbību ar RD ITC skat. pārskata sadaļā „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums”.
Publicitāte
2015.gadā sabiedrisko attiecību un publicitātes jomā lielākā uzmanība tika pievērsta informācijai par RCB sniegto
pakalpojumu pieejamību ikvienam interesentam, kā arī informācijai par bibliotēkās notiekošajiem
pasākumiem, izstādēm un citām aktivitātēm. RCB kā klientorientētai informācijas, izglītības, kultūras un
saskarsmes iestādei nozīmīgākie bija informācijas resursus, lasīšanu un bibliotēku popularizējoši pasākumi. RCB
nodaļas un filiālbibliotēkas ir atpazīstamas arī kā tieši ar bibliotēkas pakalpojumiem un funkcijām nesaistītu
pasākumu norises vietas.

RCB tēla veidošanas, publicitātes un sabiedrības informēšanas jomā strādā ikviens RCB bibliotekārais
darbinieks, sākot ar administrāciju un sabiedrisko attiecību vadītāju, līdz pat katras RCB filiālbibliotēkas
darbiniekam Rīgas apkaimēs.
RCB sabiedrisko attiecību vadītājas Dainas Ģeibakas sagatavotie paziņojumi presei par nozīmīgākajiem
notikumiem RCB regulāri tika nosūtīti ievietošanai RD IKSD KP mājaslapā (www.kultura.riga.lv) jaunumu sadaļā, kā
arī Rīgas pašvaldības portālā (www.riga.lv) 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,

easyget.lv,

tvnet.lv,

apkaimes.lv,

nra.lv,

la.lv,

diena.lv,

multinews.lv,
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mammamuntetiem.lv, 528.lv, zinasberniem.lv, skolas.lv u.c., televīzijām (LTV, LNT, TV24) un Latvijas Radio ziņu
dienestiem, kā arī laikrakstiem Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze, Latvijas Avīze, Telegraf.
Sabiedrības informēšanai interneta telpā tiek uzturēta un pilnveidota RCB tīmekļa vietne www.rcb.lv, kā arī
blogs Rīgas Centrālā bibliotēka bērniem http://bibliotekaberniem.rcb.lv. Reizi mēnesī tīmekļa vietnē un bērnu
blogā tiek ievietota apkopotā informācija par RCB nodaļās un filiālbibliotēkās organizētajiem pasākumiem un
izstādēm. 2015.gadā RCB tīmekļa vietnes sadaļā Aktuāli publicēti vairāk nekā 240 informatīvi raksti par
pasākumiem, izstādēm u.c. aktualitātēm bibliotēku darbā, fotogalerijā ievietotas 130 g alerijas. Kā tekstuāls
apraksts parasti tiek ievietota informācija par gaidāmajiem pasākumiem, bet par notikušajiem pasākumiem
tiek ievietotas fotogalerijas. RCB tīmekļa vietnē var iepazīties ar visiem publicētajiem pasākumu aprakstiem,
jo mājaslapā tiek veidots aktualitāšu arhīvs, kurā informācija tiek grupēta un ir ērti atrodama pēc aktualitātes
atspoguļošanas gada un mēneša.
RCB

izveidoti

arī

profili

dažādos

sociālajos

tīklos

(facebook.com/RigaCB,

draugiem.lv/rcb,

twitter.com/RigaCB), kur tiek atspoguļota informācija par RCB un filiālbibliotēkām un ko uztur RCB
sabiedrisko attiecību vadītāja un Bibliotēku dienesta speciālisti. Darbs tiek veltīts arī komunikācijai ar sociālo
tīklu apmeklētājiem, atbildot gan uz labvēlīgiem komentāriem, gan ne tik pozitīviem viedokļiem par
bibliotēkas darbību.
RCB lapā draugiem.lv/rcb 2015.gadā ievietotas 97 fotogalerijas (1795 fotogrāfijas) un 339 „runā” ieraksti.
Saskaņā ar lapas statistiku sekotāju skaits, salīdzinot ar 2014. gadu, ir pieaudzis nedaudz (+87 sekotāji), lapai gadā
bijuši vairāk nekā 170 000 kopējo skatījumu.
RCB lapas facebook.com/RigaCB sekotāju skaits pārskata gadā ir pieaudzis par vairāk nekā 90%. Kā liecina
statistika, katras lapā ievietotās informācijas apmeklējumu skaitam gada garumā ir tendence pieaugt. Populārāki
ir tie ieraksti un galerijas, kuras informē par notikumiem, kuros iesaistītas vairākas puses, vairāk cilvēku, vairāk
dažādu organizāciju. Ievietotās informācijas un fotogrāfiju apjoms ir aptuveni vienāds ar aktivitātēm lapā
draugiem.lv/rcb.
Ar RCB profilu twitter.com/RigaCB 2015.gadā iepazinušies vairāk nekā 1 500 interesentu. Izmantojot dažādu
sociālo tīklu informācijas sinhronizācijas iespējas, twitter.com automātiski tiek atspoguļota visa informācija,
kas tiek ievadīta draugiem.lv RCB lapā.
Jāatzīst, ka RCB profilu apmeklējums dažādos sociālajos tīklos ir daudz zemāks nekā daudziem Latvijas iestāžu un
institūciju profiliem, tomēr tam ir tendence pieaugt. Nākotnē jādomā par sociālo tīklu piedāvātās reklāmas
izmantošanas iespējām, lai palielinātu sekotāju skaitu un līdz ar to informācijas apriti sabiedrībā, kas savukārt
varētu palielināt RCB nodaļu un filiālbibliotēku klātienes apmeklējumu.
2015.gadā RCB un filiālbibliotēku pakalpojumu popularizēšanai tika izmantoti RCB sabiedrisko attiecību
vadītājas un Bibliotēku dienesta noformēšanas mākslinieces izstrādātās vienota stila informatīvās vienlapes
un bukleti, kas latviešu un krievu valodā izveidoti visām RCB filiālbibliotēkām un noformēti atbilstoši Rīgas
pilsētas pašvaldības korporatīvās identitātes prasībām. Tipogrāfiski tika iespiesta informatīvā vienlape par
RCB nodaļām un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī projekta „Dialogs. Bilingvāls” plakāti un kartītes. Plakāti
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un informācijas lapiņas par bibliotēkās notiekošajiem pasākumiem tiek sagatavoti visās filiālbibliotēkās un ir
bibliotēku ikdienas darbs.
Iespēju robežās tika veidots vienots bibliotēku telpu noformējums: informācija par darba laikiem, telpu
norādes, informācija par pakalpojumiem, plauktu uzraksti, krājuma daleņi u.c. Gada nogalē vairākām RCB
filiālbibliotēkām tika uzstādītas jaunas Rīgas pilsētas pašvaldības korporatīvās identitātes prasībām
atbilstošas izkārtnes. Vienotā stilā veidotais noformējums, pirmkārt, veido RCB kā vienotas iestādes tēlu,
otrkārt, palīdz lasītājiem, kas apmeklē vairākas RCB filiālbibliotēkas, labāk orientēties bibliotēkas
piedāvājumā. 2015.gadā labiekārtotās RCB Daugavas filiālbibliotēkas telpu norādes un daļa informatīvo
uzrakstu RCB finansējuma iespēju robežās tika pasūtinātas profesionālās firmās. Dažādu informatīvo norāžu
un materiālu noformējumu bibliotēkām veidoja RCB Bibliotēku dienesta noformēšanas māksliniece Anita
Pitrāne vai bibliotēku darbinieki saviem spēkiem.
Tirdzniecības centrā "Dole", ar centra atbalstu, tika
izvietots RCB Daugavas filiālbibliotēkas reklāmplakāts.
2015.gadā RCB rada iespēju iegādāties reklāmas
suvenīrus: pildspalvas, krekliņus, mapes, maisiņus.
Projekta „Dialogs. Bilingvāls” realizācijai tika izgatavoti
baloni ar RCB logo un projekta moto.
2015. gadā RCB nodaļas (2. un 6. stāvā), Daugavas,
Imantas, Šampētera filiālbibliotēka un filiālbibliotēka
„Vidzeme”, „Pārdaugava” un „Avots” apmeklētāju

Reklāma par RCB Daugavas filiālbibliotēku
tirdzniecības centrā „Dole”

informēšanai par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, aktualitātēm un pasākumiem turpināja izmantot
informatīvos televizorus.
Nozīmīgākie pasākumi, kas bija būtiski RCB kā vienotai sistēmai, 2015. gadā bija:


RCB tīkla attīstības, bibliotēku iekārtošanas un pakalpojumu pieejamības un to popularizēšanas jomā
nozīmīga bija RCB Daugavas filiālbibliotēkas atvēršana jaunās, renovētās telpās maijā un RCB Iļģuciema
filiālbibliotēkas atvēršana pēc telpu remonta septembrī. Rīdzinieku informēšanai par bibliotēku
sniegtajiem pakalpojumiem, esošo lasītāju uzrunāšanai un jaunu lasītāju piesaistīšanai tika izstrādāti un
sagatavoti dažādi publicitātes materiāli: bukleti, informatīvās vienlapes, plakāti u.c.



Ikgadējā Bibliotēku nedēļa aprīlī, kuras temats bija „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”.



RCB sabiedrības integrācijas projekta „Dialogs. Bilingvāls” bērniem realizācija (vairāk skat. pārskata sadaļu
„Projektizstrāde” un „Darbs ar bērniem un jauniešiem”).



4. maijam - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 25. gadadienai - veltītie
pasākumi un izstādes.



5. septembrī Vērmanes dārzā tika rīkoti tradicionālie bērnu svētki „Nāc un piedalies!”. Ar radošajām
darbnīcām un informāciju par pilsētas bibliotēku tīkla pakalpojumiem bērnu svētkos piedalījās RCB Bērnu
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literatūras nodaļas, RCB Imantas, Sarkandaugavas filiālbibliotēkas, filiālbibliotēkas „Rēzna” un „Vidzeme”
darbinieki (vairāk skat. pārskata sadaļu „Darbs ar bērniem un jauniešiem”).


Daudzpusīgs publicitātes pasākums aizvadītā gada oktobrī bija Karjeras nedēļa skolu audzēkņiem (vairāk skat.
pārskata sadaļu „Projektizstrāde”).



Gada nogalē tika izdota „RCB gadagrāmata 2014”, 3. decembrī notika tās atvēršanas svētki.



Aspazijas un Raiņa 150. jubilejas gada pasākumi:
-

tikšanās ar Rīgas Jaunā teātra uzveduma „Aspazija. Personīgi” režisori Māru Ķimeli RCB filiālbibliotēkā
„Vidzeme”;

-

Rakstniecības un mūzikas muzeja fondu glabātājas Sarmītes Līdakas stāstījums par Raiņa un Aspazijas
atgriešanos no trimdas Kastaņolā RCB Juglas filiālbibliotēkā;

Roalda Dobrovenska „Rainis un viņa brāļi. Dzejnieka septiņas dzīves” un
„Aspazija. Her lyrical prose” prezentācija

-

Aspazijas prozas grāmatas „Aspazija. Her lyrical prose” izdevuma angļu valodā prezentācija RCB;

-

Rakstniecības un mūzikas muzeja kolekciju kuratores Ilonas Miezītes priekšlasījums „Raiņa
ievērojamākās lugas – „Uguns un nakts” un „Jāzeps un viņa brāļi”„ RCB Daugavas filiālbibliotēkā;

-

Ineses Zanderes iestudējuma „Saulīte slimnīcā” pirmizrāde RCB ārējā apkalpošanas punktā „Saulaino
dienu bibliotēka” BKUS;

-

Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā ģilde” realizētā Raiņa un Aspazijas gada projekta ietvaros
RCB darbinieces Renāte Krūma un Anita Matisone-Ozola sagatavoja Raiņa un Aspazijas darbiem un
attiecībām veltītas lekcijas–performances „Aspazija un Rainis. Gals un sākums” un „Aspazija un Rainis.
Vēstules”, kuras divus vakarus tika izrādītas „Mazās ģildes” Bellacord zālē. Vēlāk šie priekšnesumi tika
izrādīti arī RCB Daugavas filiālbibliotēkā fotokluba „Rīga” vadītājas Eiženijas Freimanes Raiņa un Aspazijas
darbu iestudējumiem veltītās personālizstādes atklāšanā, kā arī RCB Ķengaraga filiālbibliotēkā u.c.

2015. gadā RCB notikuši 2 464 pasākumi, ko apmeklējuši 40 818 interesenti (tajā skaitā tematiskie pasākumi,
ekskursijas uz bibliotēku, bibliotekārās stundas, konkursi, lasītāju klubu pasākumi, tikšanās ar sabiedrībā
populāriem cilvēkiem u.c. pasākumi visdažādākajām mērķauditorijām). Visvairāk pasāku mu – 1 649 jeb 67%
no kopskaita - tika organizēti dažādām bērnu mērķauditorijām (apmeklējums 25 937 jeb 64% no pasākumu
apmeklējuma), aktīva ir sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām, kuru audzēkņiem tiek
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organizēti bibliotēku un to sniegto pakalpojumu un lasīšanu popularizējoši un veicinoši pasākumi (skat. „Rīgas
Centrālā bibliotēka: darba ar bērniem un jauniešiem 2015. gada pārskats”).
RCB nodaļu un filiālbibliotēku apmeklētāji varēja iepazīties ar 2 483 bibliotēkās organizētajām literatūras
izstādēm, kā arī mākslas un dažādu radošo darbu izstādēm. Literatūras izstādes tika veltītas svētkiem,
kalendārajiem datumiem, ievērojamu cilvēku jubilejām, kā arī aktuāliem notikumiem Latvijā un pasaulē. Tika
veidotas arī cikla izstādes, jaunieguvumu un novadpētniecības izstādes u.c.
RCB (Brīvības ielā 49/53) telpās notikušie pasākumi visdažādākajām mērķauditorijām pārskata gadā pulcējuši
vairāk nekā 6 800 interesentus.
Atskatoties uz aizvadīto gadu, jāatzīmē, ka tas ir bijis daudzveidīgs un izteiksmīgs visdažādāko sadarbības iespēju
izmantošanā. Pirmkārt, te minamas aktivitātes, kas turpinās jau vairākus gadus un liecina par to, ka RCB
sadarbības partneri bibliotēkas vidē jūtas labi un grib nākt vēl un vēl, piemēram:


Nacionālā romānu rakstīšanas mēneša - NaNoWriMo (National Novel Writing Month) koprakstīšanas
pasākumi pasaulē notika jau sešpadsmito gadu, Latvijā – septīto gadu, bet RCB Bērnu literatūras nodaļā
– sesto gadu.



Trešo gadu savas izstādes RCB rīkoja dokumentālā foto mākslinieku grupa TF4. Pateicoties tam, ka grupa
pulcējas ap ievērojamo Latvijas fotomeistaru Leonīdu Tugaļevu, sabiedrības interese par šo pasākumu ir
liela un ar labu publicitāti.



Vairākus gadus RCB notiek tradicionālie jauno talantu koncerti, kas tiek organizēti mūzikas festiv āla
„Mūzika bez robežām” ietvaros – 2015. gadā notika divi koncerti, kuru dalībnieki bija Krievijas un citu
valstu mūzikas koledžu labākie audzēkņi un dažādu konkursu laureāti.



Otro gadu RCB divu dienu garumā notika pašdarināto tērpu skate „Radošais nemiers”. Šogad skati
papildināja arī bērnu un jauniešu studiju dalībnieku darinātu tērpu, keramikas, pinumu un zīmējumu
izstāde.



Sadarbībā ar „Mazo ģildi” septembrī ar iespieddarbu un audiovizuālo materiālu izstādi un vizuālo
prezentāciju RCB darbinieces piedalījās dzejnieka Māra Čaklā 75.jubilejas pasākumā. Diemžēl izstādes vietas
izvēle nebija sevišķi veiksmīga, un izstādi apskatīja daudz mazāk cilvēku nekā būtu varējuši.

„Jumavas” grāmatu „Durvīs. Tā tas bija” un „Tuksneša meitenes” prezentācija RCB
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Tradicionāli bibliotēkas sadarbības partneri ir grāmatu apgādi un, pateicoties šai sadarbībai, bibliotēku nereti
apmeklē gan sabiedrībā pazīstamas personas, gan savas darbības sfēras entuziasti, gan vienkārši interesanti
cilvēki:


turpinājās ilggadējā sadarbība ar apgādu „Jumava”. RCB tika rīkotas grāmatu prezentācijas: Ivara
Ķezbera „Durvīs. Tā tas bija”, Krisa Bodžaljana „Tuksneša meitenes” (grāmatas prezentācija, pulcināja
tādas prominentas personas kā Armēnijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Aru Aivazians,
Armēnijas Ārlietu ministrijas preses departamenta vadītājs Tigrans Mkrtčjans, Itas Kozakēvičas Latvijas
nacionālo kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētājs profesors Rafi Haradžanjans, Rīgas Sv.Grigorija
Apgaismotāja Armēņu baznīcas pārzinis priesteris Hosrovs Stepanjans, kā arī daudzus armēņu kopienas
pārstāvjus), Roalda Dobrovenska „Rainis un viņa brāļi. Dzejnieka septiņas dzīves” jaunākie latviešu un
krievu valodas izdevumi (grāmatas prezentācija ar autora piedalīšanos notika 11. septembrī, tieši Raiņa
150.dzimšanas dienā), ceļotāja Harija Sila „Aukstās upes”;

Sadarbībā ar apgādu VESTA-LK bibliotēkā notika „Pūcesbērna patiesie piedzīvojumi Padomijā” un
„Latviešu skaņuplašu vēsture” prezentācija



aktīva 2015. gadā bija sadarbība ar apgādu VESTA-LK: Bibliotēku nedēļā ar autora līdzdalību tika
prezentēts Kaspara Pūces romāns „Pūcesbērna patiesie piedzīvojumi Padomijā”, jūlijā – Ulda Zemzara
grāmata „Nupat bija rīts”, augustā - Ata Gunivalža Bērtiņa monogrāfija „Latviešu skaņuplašu vēsture”, bet
novembrī – Kaspara Pūces grāmata „Ko lai dara, tādi laiki”;

RCB viesos „Zvaigzne ABC” autori igauņu rakstnieks Indreks Hargla, tulkotāja Maima Grīnberga un
amerikāņu rakstnieks Viljams Bērtons Makormiks
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jaunums pagājušajā gadā bija sadarbība ar Latvijas mēroga megaapgādu „Zvaigzne ABC”: pirmais kopīgais
pasākums oktobrī bija tikšanās ar igauņu rakstnieku Indreku Harglu – „Zvaigznes ABC” izdoto „Aptiekāra
Melhiora” vēsturisko detektīvu autoru – un tulkotāju Maimu Grīnbergu, savukārt novembrī interesentus
pulcēja tikšanās ar amerikāņu rakstnieku, RCB lasītāju Viljamu Bērtonu Makormiku, kura romānu „Ļeņina
harēms” arī izdevusi „Zvaigzne ABC”.



Sadarbībā ar psiholoģi Elizabeti Ozolu notika nodarbību cikls „Tavai veselībai un labsajūtai”, kurā izskanēja
Pētera Dragūna lekcija „Balss un dziedināšana”, Mārtiņa Veides lekcija „Līdzsvara meklējumi kustībā un tās
dažādībā”, Valda Svirska lekcija „Sirds pieeja mūsdienu garīgajā pilnveidē un meditācijas praksē”, Artura Šulca
lekcija „Cilvēks meklē cilvēku” un „Sociālās dejas”, tikšanās ar grāmatas „Meita un māte” autoru Viesturu
Rudzīti, Anatolija Danilāna lekcija „Dzīvot ilgi un laimīgi” u.c.



Krievu kultūras dienu ietvaros oktobrī notika lekcijas „Cildenais Sudraba gadsimts mūzikā” (Evelīna Tilta) un
„Pretendenti uz Krievijas troni. Krievijas impērijas troņa mantojums notikumos un personāžos” (Aleksandrs
Ržavins).



Turpinājās projekta „Latviešu valodas prasmju pilnveidošana cittautiešiem” latviešu sarunvalodas „Stāstnieku
klubiņa” nodarbība, ko vada pensionēta skolotāja Aina Januševska.



RCB Bērnu literatūras nodaļas darbinieki koordinējuši vairāku pasākumu ciklu pieaugušajiem un jauniešiem
norisi bibliotēkā: reizi mēnesī bibliotēkā pulcējās „Dzejas mīļotāju klubs”, novembrī notika Nacionālā Romānu
Rakstīšanas Mēneša pasākumi, projekta „Laimīgā bērnība” speciālistu rīkotie semināri-teletilti par dažādiem
tematiem visa gada garumā, kā arī jauno un iesācēju dzejnieku lasījumu un mūzikas pasākumu cikls „Dodam
vārdu jaunajiem”.

Jāatzīmē arī RCB darbinieku iniciatīva pasākumu rīkošanā:


RCB arī 2015. gadā piedalījās UNESCO LNK tīklā “Stāstu bibliotēkas”. Projekta ietvaros notika pasākumi
„Rīga – teātru pilsēta”, kur par Rīgas teātriem no
pašiem pirmsākumiem līdz mūsdienām stāstīja Rīgas
pētniece, bibliogrāfe un ekskursiju vadītāja Guna
Puriņa, un ,,Bibliotēkas stāsti”, kura galvenā ideja bija
izstāstīt gadu gaitā sakrātos bibliotēkas stāstus,
pastāstīt lasītājiem un kolēģiem – esošajiem, bijušajiem
un topošajiem – tās lietas, kas liek iemirdzēties
bibliotekāra acīm un ļauj ar iedvesmu un enerģiju
strādāt šajā profesijā gadu desmitus.



Par Rīgas teātriem stāsta Guna Puriņa

RCB 2014. gadā organizētais cikls „Gandrīz ideāla grāmata” 2015. gadā turpinājās ar nosaukumu „Uzmanības
lokā – autors” un bija veltīts mūsdienu ārzemju rakstniecēm. Literāro pēcpusdienu uzmanības lokā bija
Fransuāza Sagāna, Anna Gavalda, Dafne di Morjē, Kolīna Makkalova, Virdžīnija Vulfa, Zuzanna Kubelka,
Ursula Krēbere Le Gvina u.c.
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E-prasmju nedēļā tika uzrunāts un ar jauniešiem bibliotēkā tikās aģentūras „Wrong Digital” sociālo mediju
nodaļas vadītājs Vilhelms Meisters.



RCB turpināja vadīt ekskursijas „Pirmā pastaiga pa Vecrīgu” RCB viesiem, kā arī Latvijas skolu
audzēkņiem un citiem interesentiem.



Divas reizes mēnesī bibliotēkā notika tamborēšanas klubiņa „Dzintras dzīpariņi” nodarbības. Klubiņa
dalībnieku radītie darbi bija aplūkojami izstādēs „Dzijas brīnumainās pārvērtības” un „Zemūdens stāsts”, kā
arī tika izmantoti telpu noformējumam dažādos svētkos.
Neatņemama RCB pasākumu daļa ir apmeklētājiem
piedāvātās mākslas un radošo darbu izstādes: Ināras un
Ulda Liepu Leļļu Mākslas muzeja

ceļojošā izstāde

„Kofermājiņu ceļojums”, Aleksandra Maļinovska fotoizstāde
“Dzīves vide”, gleznotājas Tamāras Jupatovas jubilejas
izstāde, gleznotāja Gunāra Tirzīša izstāde “Reminiscence”,
izcilā latviešu scenogrāfa Gunāra Zemgala gleznu izstāde
“Iemīļotie & Simpātiskie” – ārvalstu skatuves personību
Grupas TF4 fotoizstādes „Totāla fotogrāfija / Dublis Nr.5”
atklāšana

portreti – Grēta Garbo, Žerārs Depardjē, Žans Reno, Sofija
Lorēna, Klints Īstvuds, Čārlijs Čaplins, Lučāno Pavaroti,

Marčello Mastrojāni, Brūss Viliss un Žans Gabēns, Māras Kalniņas un Anitas Muzikantes gleznu izstādes u.c.
RCB filiālbibliotēka „Avots” rīkotie pasākumi:


Tikšanās ar teātra zinātnieci Ritu Melnaci, melnbaltās fotogrāfijas meistara Aivara Lāča personālizstādes
„Mana melnbaltā pasaule” atklāšana, saruna ar LKA docenti Ramonu Galkinu „Kas ir deja?”, Latvijas
Neredzīgo biedrības Strazdumuižas drāmas un
dzejas teātra muzikāli literārā izrāde „Es ticu
cilvēkam savam” (Ārijas Elksnes dzeja), piedalījās arī
aktrise Anita Grūbe.



Sadarbībā

ar

biedrību

„Pagalmi”

turpinājās

2014.gadā aizsāktā slēpņošana – starptautiska
kustība slēpņu meklēšanā ar norādēm un paroli.
Viens no slēpņiem atrodas bibliotēkā. Projekta
ietvaros bibliotēku gada laikā apmeklēja 170

RCB filiālbibliotēkā “Avots” viesojas fotogrāfs Aivars Lācis

slēpņotāji.


Gada pirmajā pusē dienas centra „Ābeļzars” apmeklētājiem tika piedāvāti regulāri bibliotēkas
jaunieguvumu apskati.



Bibliotēkas apmeklētājus priecēja Ropažu kultūras centra lietišķās mākslas pulciņa izstāde „Dvēseles stīgas
iekrāso zīdā”, mākslinieces Baibas Vaskas gleznu izstāde „Ziedi”, VEF Kultūras pils fotostudijas „Rīga”
fotoizstādes „Sarkans” un „Zaļš”.
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RCB Biķernieku filiālbibliotēkā notika projekta „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” kolekcijas
prezentācija un kolekcijas grāmatu fragmentu lasījumi, kā arī pašdarbības dzejnieku rīkotais dzejas pasākums
„Vasarai naktsvijoļu smarža”. Bibliotēkas apmeklētājiem tika piedāvātas arī mākslas izstādes: Inas Mauriņas gleznu
izstāde “Prieks”, Gunāra Tirzīša gleznu izstāde ”Gunārs Tirzītis. Bildes”, Purvciema vidusskolas jaunāko klašu
skolēnu zīmējumu un adīto rotaļlietu izstādes.
Par RCB Bišumuižas filiālbibliotēku var teikt, ka tā ir savas apkaimes kultūras centrs un vieta, kur iedzīvotāji
var tikties, lai patīkami un interesanti pavadītu laiku.


Jau ceturto gadu bibliotēkā aktīvi darbojās tamborētāju klubiņš pieredzējušās rokdarbnieces Viktorijas
Smičekas vadībā, kur apkaimes rokdarbnieces tiekas divas reizes mēnesī, lai pilnveidotu savas prasmes.



Bibliotēka arī 2015. gadā bija UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniece. Projekta ietvaros notika 9
pasākumi, no kuriem interesantākie bija tikšanās ar Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja vecāko pētnieci
Ingrīdu Virsi, tikšanās ar Latvijas Dabas muzeja vecāko antropoloģi Aili Marnicu, kā arī jau trešā
bišumuižnieku tikšanās Bišumuižā, kurā piedalījās LU Teoloģijas fakultātes docents Andris Priede.
Bibliotēku nedēļā notika pasākums „Lasītāju stāsti par savu bibliotēku”, bet Raiņa un Aspazijas gadam
bija veltīts pasākums „Lasām Raiņa un Aspazijas vēstules (1894-1929)” UNESCO programmas „Pasaules
atmiņa” ietvaros.



Svētkiem veltītajos pasākumos lasītāji tikās ar Latvijas Mūzikas akadēmijas profesoru pianistu Venti
Zilbertu, mūziķi Marko Ojalu, VEF Kultūras pils vīru vokālā ansambļa vadītāju Vilni Salaku.



Bibliotēkā bija apskatāmas fotoizstādes: Vladimira Gāgas “Augsim lieli” un „Baltā ziema”, Tautas
fotostudijas „Vidze” izstāde „Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanai – 25”, Gunas
Oškalnas-Vējiņas „Vasaras plaukumā” un „Piemineklis Brīvībai”.

RCB Bolderājas filiālbibliotēka saviem lasītājiem reizi mēnesī rīkoja bibliotēkas jaunieguvumu apskatus,
notikušas novadpētniecības ekskursijas pa Bolderāju un uz Bumbu kalnu, 4. maijam bija veltīts pasākums
„Virtuālais ceļojums pa Latviju”, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā seniori piedalījās pasākumā „Mūsu kaimiņi –
Ziemeļvalstis”, bet Ziemassvētki tika atzīmēti ar Rīgas PII „Saulstariņi” audzēkņu un pedagogu koncertu.
2015. gadā bibliotēka atzīmēja 90 gadu jubileju, kam bija veltīti vairāki pasākumi. Jaunums bija „Datoru
draugu kluba” izveidošana, kurā reizi mēnesī pulcējās seniori. Bibliotēkas apmeklētājus visa gada garumā
priecēja bērnu zīmējumu izstādes: „Rīgas silueti”, „Tas notika pasakā”, „Jocīgie dzīvnieki” u.c., un bibliotēkas
darbinieču fotogrāfijas: „Mirklis Bolderājas filiālbibliotēkas dzīvē”, „Aspazijas mājas aura”, „Latvijas dabas skices”.
RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkā notika tikšanās ar ezoterikas konsultanti Veltu Brazausku, Čiekurkalna
apkaimes iestāžu – bibliotēkas esošo un potenciālo sadarbības partneru tikšanās, lasītāju tikšanās Ziemassvētku
noskaņās, kā arī Čiekurkalna attīstības biedrības rīkotā Ziemassvētku tirdziņa laikā bibliotēkas darbinieki vadīja
divas ekskursijas pa apkaimi ar kafijas pauzi bibliotēkā.
RCB Daugavas filiālbibliotēkai nozīmīgākais bija darba atsākšana jaunās telpās un apkaimes iedzīvotāju
informēšana par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem.
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Bibliotēkā darbību uzsāka rokdarbu pulciņš, kura dalībnieki tikās 13 adīšanas un tamborēšanas
nodarbībās.



Lasītāju klubā „Ceļotprieks” viesojās ceļotājs Nikolajs Sapožņikovs pasākumā „Dienvidamerikas
daudzveidība” un māksliniece Jekaterina Beļajeva pasākumā „Ķīna”.



Bibliotēkā notika Rīgas Latviešu biedrības ansambļa „Saskaņa” koncerts “Un sirdī dziesmu vijums košs”,
Izabellas Sobelmanes grāmatas “Dzīvā balss” prezentācija, ko vadīja grāmatas tulkotāja Ārija Gotvonī,
Intas Špilleres divu dzejoļu krājumu “Es krāju mīlestību ilgi” un “Solīši” prezentācija, Annas Sakses
„Pasaku par ziediem” 2. grāmatas „Восточный букет” (Austrumu buķete) prezentācija, kurā piedalījās
grāmatas tulkotāja Anna Gogele un ilustratore Jekaterina Beļajeva.



Augustā sadarbībā ar jauniešu studiju „Bambuss” bibliotēkā viesojās brīvprātīgā no Spānijas Alba
G.Quintana, kura klātesošiem stāstīja par Spāniju.



Pateicoties tam, ka bibliotēkā ir izveidota izstāžu telpa, kur var apvienot mākslas izstādes ar bibliotēkas
materiālu izstādēm, tika meklētas tēmas daudzpusīgai atklāsmei: fotokluba „Rīga” izstādi „RGB - zaļš”
papildināja bibliotēkas materiālu izstāde „Zaļā grāmata” un tikšanās ar krāsu terapeiti un psiholoģi Elitu
Goldmani (Elizabeti Ozolu) un grāmatas “Cilvēks krāsu pasaulē” prezentācija, Rīgas svētkiem veltītās izstādes
papildināja ekskursijas uz bibliotēku bērniem, Eiženijas Annas Freimanes fotoizstādes „Pastāvēs, kas
pārvērtīsies”, kas bija veltīta izcilā latviešu dzejnieka un dramaturga Raiņa lugu iestudējumiem, atklāšanā
piedalījās arī RCB bibliotekāres, Dramaturgu teātra aktrises Renāte Krūma un Anita Matisone-Ozola ar
fragmentu lasījumiem no lekcijas-performances „Aspazija un Rainis. Gals un sākums”, turklāt fotoizstādi
papildināja Raiņa dramaturģijai veltīta bibliotēkas materiālu izstāde „Ar Spīdolas daili un gaišumu”.
RCB Grīziņkalna filiālbibliotēka lielu daļu savu pasākumu rīkoja
lasītāju-senioru klubam „Saulīte”, piemēram, kluba dalībniekiem
notika pasākumi „Pavasara nojausma” ar anekdošu stāstīšanu,
„Manas bērnības lelle”, tikšanās ar aktrisēm Ludmilu Leimani-Vītolu
un Antru Krūmiņu, dalībnieki klausījās Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļas lasījumus „Draudzība Ziemeļos” krēslas stundā, kopīgi
svinēja Lieldienas un Ziemassvētkus u.c. Bibliotēkas lasītāji tikās
ar Latvijas Saeimas deputātu Hosamu Abu Meri, pārrunājot aktuālo
tēmu par bēgļiem Latvijā un Eiropā, bibliotēkā pasākumā „Rainis:
Ar senioru kluba “Saulīte” dalībniekiem RCB
Grīziņkalna filiālbibliotēkā tiekas Saeimas
deputāts Hosams Abu Meri
(foto no bibliotēkas arhīva)

piemiņas paradoksi” viesojās Astrīda Brikmane. Sadarbībā ar LSIA
„Aspazija” bibliotēka ar izstādi „Sapņu tālumā - staru spožumā”
viesojās biedrības rīkotajā Aspazijas jubilejai veltītajā pasākumā.

Bibliotēkā bija aplūkojama Lūcijas Vollbergas leļļu kolekcijas izstāde, radošo darbu izstāde „Čaklās rokas:
pērļošana”, fotomākslinieces Irēnas Nikkinenas izstāde „Jūra visus vilina”.
RCB Iļģuciema filiālbibliotēka no marta līdz septembrim bija slēgta remontam, līdz ar to nozīmīga bija
sabiedrības informēšana par bibliotēkas darba atsākšanu. 15.septembrī notika bibliotēkas atvēršanas
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pasākums, kura dalībniekiem spēlēja kapella “Hāgenskalna muzikanti” un ko papildināja tēlotājas mākslas
studijas „Grīva” vadītāja mākslinieka Jura Ģērmaņa darbu izstāde. Bibliotēkas telpās divas reizes nedēļā
pulcējās šaha klubs „Četri zirgi”. Sadarbībā ar grāmatas autoru un fotogrāfu Edmundu Glūdiņu bibliotēkā
notika Laimoņa Kleimaņa grāmatas „Katram ir sava Rīga” prezentācija.
RCB Imantas filiālbibliotēka izceļas ar ļoti lielu pasākumu skaitu, kas organizēti bērniem, bet aizmirsta netiek
arī pieaugušo auditorija.

RCB Imantas filiālbibliotēkā viesojas rakstniece Eva Mārtuža un dzejnieks Jānis Rokpelnis
(foto no bibliotēkas arhīva)



Bibliotēkā darbojas vairāki lasītāju klubi:


literāri-muzikālajā klubā pulcējas gan dzejnieki, gan interesenti; vieni - lai dalītos ar savu daiļradi, runātu
par iecerēm, bet otri - lai dzirdētu radīto;



dāmu klubs „Ilga” pie sava nosaukuma ticis, jo trīs no kluba dalībniecēm vārds ir Ilga. Kopā tiek apspriestas
izlasītās grāmatas un redzētās teātra izrādes, ar jaunām receptēm un pašgatavotiem gardumiem tika
sagaidīts rudens ražas laiks, notika tematiskā pēcpusdiena „Vai Tu zini, ka…?”, kas bija veltīta Brīvības
pieminekļa 80 gadu jubilejai. Kluba dalībnieces aktīvi apmeklē visus bibliotēkas rīkotos pasākumus;




bibliotēkā darbojas klubs „Atverot rokdarbu vācelīti”, kura dalībnieku darbi aplūkojami izstādēs bibliotēkā.

Bibliotēka saviem lasītājiem rīkoja tikšanos ar rakstniecēm Daci Judinu un Evu Mārtužu, dzejnieku un
tulkotāju Edvīnu Raupu, dzejnieku Jāni Rokpelni, Aspazijai veltītajā pasākumā „Tā zilā ilgu puķe” viesojās Raiņa
un Aspazijas vasarnīcas muzeja speciāliste Astrīda Cīrule.



Gada garumā atzinību lasītāju vidū guvušas mākslas un radošo darbu izstādes: lasītājas Tatjanas Jefimovas
dekupāžas darbu izstāde, Ļubovas Begenas fotoizstāde „Pasaules bērni”, fotokluba „Rīga” izstāde „RGB –
sarkans”.

RCB Jaunciema filiālbibliotēka pārsvarā rīkoja pasākumus bērniem. Bibliotēku nedēļā uz sarunu pie kafijas
tases tika aicināti lasītāji-seniori. Visi lasītāji varēja piedalīties viktorīnā „No kuras grāmatas ir ilustrācija?”,
par pareizām atbildēm balvā saņemot grāmatu. Regulāri tika izstādītas bērnu radošo darbiņu izstādes - gan
tās, kuras veidojuši bibliotēkas bērnu klubiņa dalībnieki, gan 15.pirmsskolas iz glītības iestādes audzēkņu
darbiņi. Bibliotēkas apmeklētājus priecēja lasītājas Nataļjas Kudrjavcevas izšūto gleznu izstāde.
RCB Juglas filiālbibliotēkā turpinājās lasītāju kluba „Juglas aicinājums” darbība, kura mērķauditorija ir seniori
un kura pasākumi notika reizi mēnesī. Pasākumu viesu vidū bija zoologs Ingmārs Līdaka, pasākumā “Ogļrača
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darbs baltās čībiņās” atmiņās kavējās baletmeistars, kinoaktieris, Rīgas Horeogrāfijas skolas direktors Haralds
Ritenbergs, tematiskā pēcpusdiena “Cilvēks pasaulē” bija tikšanās ar pasaules apceļotāju, sociālās līdzdalības
veicināšanas biedrības “Nepaliec viens” iniciatoru un izpilddirektoru Alfu Trepšu. Bibliotēka saviem
apmeklētājiem un interesentiem rīkoja ekskursijas pa Latviju: uz Kurzemi - Ēdoli, Pāvilostu, Apriķu baznīcu, uz
Burtnieku novadu, uz Limbažiem, Umurgu.
RCB filiālbibliotēkā „Kurzeme”, darba attiecības pārtraucot iepriekšējai vadītājai, kura bija daudzu pasākumu
iniciatore, vairs nenotika apmeklētāju vidū populārās tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Gada sākumā
bibliotēkā viesojās zoologs Ingmārs Līdaka, bet gada nogalē notika fotomākslinieces Irēnas Nikkinenas izstādes
„Parotaļājos fotošopā” atklāšana. Bibliotēkā bija aplūkojama arī viņas jubilejas izstāde.
RCB Ķengaraga filiālbibliotēkā notika:


Jaunajam gadam veltīts ansambļa „Runājošās stīgas” koncerts, ģitārspēles virtuozu Jūlija Vaidas un Jūlijas
Lari (Sanktpēterburga, Krievija) koncerts, VEF kultūras pils vīru vokālā ansambļa koncerts „Mūžam lai
Latvija dzīvo!”, Gunāra Priedes lugas „Tāltālā zemē” iestudējums bibliotēkas lasītāju izpildījumā,
tematisks pasākums „Indija – tuvā un tālā” u.c.



Lekcijas par dažādām ar veselību un dzīves kvalitāti saistītām tēmām: „Četri soļi uz laimi”, „Ūdens
burvestība”, „Mūzikas ārstējošās skaņas”, „Pareiza elpošana, kas veicina veselību”, „Par cilvēka iespējam,
par harmoniju ar pasauli”, „Kā padarīt mūsu bērnus laimīgus” u.c.



Bibliotēkā viesojās dzejnieks Valentīns Mokrousovs (Krievija), ķīniešu arhitekte, māksliniece Hunge Džan
(Hong Ge Zhang), grāmatas „Latgales sāga” autore Luāna Loinerte, rakstnieks, vēsturnieks, psihologs
Grigorijs Kvaša (Krievija), grāmatas „Katram ir sava Rīga” autors Laimonis Kleimanis u.c.



Reizi mēnesī bibliotēkā notika jaunieguvumu apskati K.Barona biedrības dalībniekiem un citiem
interesentiem.



Bibliotēkā bija apskatāmas izstādes, kas tapušas sadarbībā ar bibliotēkas lasītājiem un sadarbības
partneriem: fotokluba „Rīga” fotoizstādes „Ziemas noskaņa”, „Skats uz TV torni. Skats no TV torņa”,
„4. maijs”, „RGB – sarkans”, Edmunda Glūdiņa fotoizstādes „Ainava. Daba” un „Baltā ziema”, lasītājas
Zojas Kluss rokdarbu izstāde „Frivolite”, lasītājas Līvijas Bondares radošo darbu izstāde (mežģīnes,
pērlītes), Vitas Kerijas Vīksnes izstādes „Ziedu dārzs” un „Pienenīte”, studijas „Perspektivart” izstādes,
Marģera Martinsona fotogrāfiju izstādes, ķīniešu arhitektes, mākslinieces Hunge Džan izstāde „Sveika,
Latvija! Maza, bet skaista valsts!” un daudzas citas.

RCB Mežciema filiālbibliotēka atrodas skolas telpās, tāpēc pasākumi pieaugušo mērķauditorijai nav daudzskaitlīgi.
Reizi mēnesī sestdienās bibliotēkā satikās lasītāji-seniori, kuri tika iepazīstināti ar jaunieguvumu apskatu,
pārrunāja izlasīto, kultūras un mākslas notikumus Latvijā. Decembrī seniori tikās Ziemassvētku pasākumā.
Bibliotēku nedēļā lasītāji tika aicināti piedalīties viktorīnā “Veiksme. Intuīcija. Prāts”. Nelielās bibliotēkas telpas
iespēju robežās paspilgtināja bibliotēkas lasītāja Jāņa Peneša fotogrāfijas par tēmām “Daba”, “Jūra”, „Rudens” u.c.
RCB filiālbibliotēkā „Pārdaugava” regulāri notika bibliotēkas jaunieguvumu apskati. Bibliotēkā viesojās rakstniece
Inga Ābele. Gada nogalē plašu apmeklētāju atsaucību guva koncerts, kurā piedalījās Modris Baumanis (ģitāra) un
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Emanuels Fernandess no Spānijas (flauta), kā arī M.Baumaņa audzēkņi no vairākām mūzikas skolām. Raiņa un
Aspazijas gadam bija veltīti pasākumi „Variācijas par Aspazijas tēmu” par Aspazijas daiļradi un „Kur dvēsele redz
tāli un dziļi” par Raiņa dzīves periodu Kastaņolā. Apmeklētājiem patika Margaritas Stārastes darbu izstāde no
skolotājas Vēsmas Sūnas privātkolekcijas, kurā ikviens varēja aplūkot ne tikai grāmatas, bet arī kalendārus,
pastkartes, aploksnes un šokolādes iesaiņojumus ar M.Stārastes zīmējumiem.

RCB filiālbibliotēkā “Pārdaugava” viesojas rakstniece Inga Ābele, ģitārists Modris Baumanis un flautists Emanuels Fernandess
(foto no bibliotēkas arhīva)

RCB Pļavnieku filiālbibliotēkā veiksmīgi turpinājās sadarbība ar senioru klubu „Sarma”, kuram reizi mēnesī tika
sagatavots jaunieguvumu apskats, notika arī pārrunas un diskusijas par izlasīto. Bibliotēkas lasītāji tikās ar
grāmatas “Grūtupa fenomens” autoru Andri Vilku un grāmatas “Latvijas Dievnami” autori Vivantu Volkovu.
Aspazijas 150.jubilejai veltītajā pasākumā “Jā, tāda es esmu, to zināt!” uzstājās LSIA Aspazija un vokālā grupa
„Ilgas”. Bibliotēku nedēļas laikā uz planšetēm bija izlikti bibliotēkas darbinieces zīmētie draudzīgie sarži par
bibliotēku un bibliotekāriem. Apmeklētājos tas izraisīja interesi un smaidu. Kā interesantas jāmin Vivantas
Volkovas fotogrāfiju izstāde „Latvijas Dievnami”, RCB rokdarbu pulciņa “Dzintras dzīpariņi” darbu izstāde, cimdi un
šalles izstādē “Raksti, kas silda”.
RCB filiālbibliotēka „Pūce” atrodas Rīgas Pļavnieku ģimnāzijas telpās, tāpēc populārākais literatūras un bibliotēkas
krājuma popularizēšanas veids ir bibliotēkas materiālu izstādes par mācību procesā aktuālām tēmām. Bibliotēkas
apmeklētāji izstādē varēja aplūkot pērļotas rokassprādzes ar latvju rakstiem.
RCB filiālbibliotēka „Rēzna”, ņemot vērā esošo bibliotēkas telpu vizuālo stāvokli un izvietojumu, pasākumus
pieaugušajiem

rīkoja

galvenokārt

dienas

centrā

pilngadīgām personām „Kastanis”, līdz ar to pasākumu
apmeklētāji lielākoties ir šī dienas centra apmeklētāji un
sociālo māju iemītnieki. Iedzīvotājiem nozīmīga bija
tikšanās ar Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirektoru
Dmitriju Pavlovu. Bibliotēka piedalījās RD finansētajā un
teātra „Skatuve” režisores Annas Eižvertiņas vadībā
īstenotajā projektā „Dialogs” (skat. pārskata sadaļu
Ar RCB filiālbibliotēkas “Rēzna” lasītājiem un dienas centra
“Kastanis” apmeklētājiem tiekas Rīgas Latgales
priekšpilsētas izpilddirektors Dmitrijs Pavlovs

„Projektizstrāde”). Jau tradicionāli bibliotēka rīkoja
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novadpētniecības ekskursijas pa Maskavas forštati. Bibliotēkas foajē gada pirmajā pusē tika izvietotas
mākslinieces Vitas Kerijas Vīksnas gleznu izstādes „Ziemas noskaņas”, „Pieneņpūkas” un „Ziedi”, fotomākslinieks
Marģers Martinsons izvietoja divas izstādes „Viens otram skolotāji” un „Sarkans”, gada nogalē fotomākslinieks
Vladimirs Makarevičs apmeklētāju uzmanībai nodeva melnbalto fotogrāfiju izstādi „Ceļojums Ungārijā”.
Dažādus pasākumus RCB filiālbibliotēkas „Rēzna” darbinieki rīkojuši arī Rīgas patversmes Dienas centra
apmeklētājiem, piedāvājot lekcijas par slāvu alfabēta nozīmi (energoinformācijas apmaiņas speciālists
Jevgeņijs Oksars), par Lieldienu tradīcijām (folkloriste Svetlana Volgina), par armēņu tautas genocīdu (Rīgas
armēņu kopienas priekšsēdētājs Aleksandrs Geronjans); skat arī pārskata sadaļu „Pakalpojumu piedāvājums
un pieejamība”).
RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēkā 2015.gadā notika 9
pasākumi, kuru mērķauditorija bija ģimenes ar bērniem.
Piemēram, „Ieiesim pasakā!” - skaļās lasīšanas pasākums ar
uzvedumu, „Ja tu nezini, tad jautā savai zemei, savai tautai”
– 4. maijam veltīts tematisks pasākums, lego konkurss
„Spēlē, spēlē, ko tu spēlē?”, Jāņu ielīgošana Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja nodaļas „Dauderi” parkā. Lielu
atzinību guva ikgadējā bibliotēkas Ziemassvētku eglīte –
akcija „Palīdzēsim vilkam”. Bibliotēkā viesojās rakstnieks

RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēkas rīkotie Jāņi
ģimenēm

Jānis Joņevs, kā arī notika divi klavierspēles skolotājas Annas Volteres organizētie topošo pianistu koncerti „Nāciet
mani klausīties”. Jāatzīmē bibliotēkas veiksmīgā sadarbība ar Rīgas Cirku, Latvijas Nacionālo operu, Latvijas
Leļļu teātri, kā rezultātā bibliotēka ieguva brīvbiļetes uz izrādēm aktīvākajiem lasītājiem un bibliotēkas
konkursu uzvarētājiem.
RCB filiālbibliotēkā „Strazds” aktīvi darbojās 2014. gadā izveidotais lasītāju klubs „Pie Strazda”. Kluba
dalībnieki un citi interesenti gada garumā tikās ar aktieriem Gunāru Placēnu, Ventu Vecumnieci, Mārci
Maņjakovu, Aldu Krastiņu un Ivaru Brakovski, rakstniekiem Valdi Rūmnieku un Evu Mārtužu, ž urnālisti Elitu
Veidemani, ceļotāju Egonu Zablovski, ārstu un Saeimas deputātu Mārtiņu Šicu, kinooperatoru Miku Zvirbuli,
grāmatu autori, aktrisi, režisori un teoloģi Daci Priedi. Bibliotēkā varēja aplūkot Marģera Martinsona
fotogrāfiju izstādi „Vijai Vētrai – 92”, uz kuras atklāšanu ieradās pati Vija Vētra, Svetlanas Nikolajevas
izšuvumu izstādi, Guntas Celmiņas-Braunas gleznu izstādi „Ziedu poēzija”, Rīgas Poļu vidusskolas mākslas
pulciņa audzēkņu no sāļās mīklas veidoto gleznu izstādes u.c. Interesanta b ija mākslinieces dizaineres Irēnas
d’Torres-Fernandez izstāde „Rūnas”.
RCB Šampētera filiālbibliotēkā arī 2015. gadā pulcējās interešu klubiņš „Vācu nams”, kura dalībniekus
bibliotēkas darbinieki vairākkārt iepazīstināja ar jaunieguvumu apskatu. Martā Lielirbes ielas 6.nama
apsaimniekotāji izvēlējās bibliotēku par iedzīvotāju kopsapulces vietu. Bibliotēkā notika pasākums par
Rumānijas ceļojuma iespaidiem un Birutas Kalējas jaunās grāmatas „Iebur manī vieglumu” prezentācija.
Senioru rezidencē „Dzintara melodija” notika pasākumi, kas bija veltīti aktieriem Elzai Radziņai un Eduardam
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Pāvulam. Bibliotēkas apmeklētājus regulāri priecēja dažādas tematiskas fotogrāfiju slaidrādes informatīvajā
televizorā: „Pasaules skaistākās un neparastākās bibliotēkas”, „Ziedi no mana dārza”, „Brīvības piemineklis.
Ieskats tā tapšanā un vēsturē”, „Grāmata un lasīšana mākslinieku daiļradē”, „To dienu atmiņās. Ainas par
Raini un Aspaziju” u.c. Jāpiebilst, ka slaidrādēs bija aplūkojami ne tikai fotoattēli, bet arī komentāri un
informācija par attēlos redzamo.
RCB Torņakalna filiālbibliotēkas darba neatņemama daļa ir lasītāju klubi: pensionāru klubs „Saulespuķe” un
„Sievietes sievietes gados” (SSG). SSG bibliotēkā pulcējās kluba dalībnieces Austras Zīles grāmatas „Ieva dārza
dziļumā” atvēršanas svētkos un tikās ar Rīgas Lutera draudzes mācītāju Linardu Rozentālu. „Saulespuķes”
bibliotēkā pulcējās pasākumos „Ko par tevi stāsta dzimšanas dienas datums. Numeroloģija”, „Kādas mīlas
stāsts”, svinēja pavasara atnākšanas balli un atkritumu balli, kluba pasākumos viesojās Ingūna Rībena un
grāmatu „Nepaiet garām savam liktenim”, „Vīrietis sievietes pasaulē”, „Samezglotās dzīves” autore Silvija
Holcmane. Bibliotēkā notika arī RD LD atbalstītā un RASA rīkotā lekciju un nodarbību cikla „Tu vari! Tu dari!
Tev izdosies!” pasākumi. Cikls ietvēra četras lekcijas psiholoģijā un praktiskās nodarbības, kuru mērķis bija
informēt seniorus par vecuma izraisītām izmaiņām uzmanībā, uztverē, atmiņā u.c., mācīt viņus kontrolēt un
iespēju robežās atjaunot šos procesus un iedrošināt seniorus atkal iekļauties sabiedrībā.
RCB filiālbibliotēka „Vidzeme” ikdienā pulcē visplašāko lasītāju loku, atbilstoši viņu interesēm rīkojot
dažādus pasākumus:


Bibliotēkā darbojas lasītāju interešu grupas/klubiņi, kas tiekas bibliotēkas telpās: klubiņā „Sarunas par
dzīvi, kultūru un vidi” pulcējas pusmūža un pensijas vecuma cilvēki, kuriem tiek organizētas tikšanās ar
interesantiem un populāriem cilvēkiem, stāstījumi par ceļojumiem un izlasīto, kā arī iespēja vienkārši
aprunāties. Lasītāju klubiņš „Gaismas stars” savos pasākumos uz tikšanos aicināja homeopātes Irēnu Kaļvu
un D.Balodi, astroloģi Gunu Kārkliņu, psiholoģes Rasmu Paegli un Maiju Eglīti u.c. Klubiņa pasākumiem tika
sagatavotas izstādes psiholoģijā, astroloģijā, par dabas dziedniecību. Pirmdienās bibliotēkā notika
nodarbības Cigun vingrošanas entuziastu grupai lasītāja Normunda Uzulēna vadībā.



Bibliotēkā viesojās aktieri Alda Krastiņa, Ivars Brakovskis, dzejniece Inga Gaile. Pasākumā „Romantiskais
ziemas detektīvs” viesojās rakstniece Dace Judina un Arturs Kiseļovs. Ļoti apmeklēts bija pasākums „Sildi
ar dvēseli tautu un cilvēci - Aspazija” - tikšanās ar režisori Māru Ķimeli.

Tikšanās ar režisori Māru Ķimeli un dzejnieci Ingu Gaili RCB filiālbibliotēkā “Vidzeme”
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Īpaša bija ģimeņu diena bibliotēkā „Dzimtas koka zaros Latvijā” – bērnu koncerts, radošās darbnīcas
gleznošanā un ziedu izgatavošanā, jaunumu galds, informācija par dzimtas koku veidošanu u.c.



Bibliotēkā notika RD Labklājības departamenta atbalstītā un RASA rīkotā psiholoģijas lekciju un nodarbību
cikla „Tu vari! Tu dari! Tev izdosies!” pasākumi.



VEF Kultūras pils remonta laikā bibliotēkas telpās,
pamatojoties uz sadarbības līgumu, no jūlija mājvietu
radis VEF Kultūras pils teātris, ko vada režisors Agris
Krūmiņš. Bibliotēkā notika teātra mēģinājumi un Albēra
Kamī lugas „Pārpratums” pirmizrāde un vairākas izrādes.
Periodā pirms izrādēm teātra mēģinājumi notiek katru
dienu (arī brīvdienu vakaros). Mēģinājumu telpu,
aprīkojumu

un

kārtību ēkā

nodrošina

bibliotēkas

darbinieki, līdz ar to problēma ir bibliotekāru darbs vēlās

VEF Kultūras pils teātra izrāde “Pārpratums”

vakara stundās, papildus slodze telpu uzkopšanā, iepriekš neparedzamas vajadzības teātra trupai, teātra
rekvizītu un inventāra izvietošana bibliotēkas telpās, kas nereti liek mainīt bibliotēkas rīkoto pasākumu un
izstāžu plānus.


No bibliotēkas Balkona zālē (izstāžu zālē) izliktajām mākslas izstādēm apmeklētāji īpaši iecienījuši tautas
lietišķās mākslas darbu izstādes, kuru rīkošanā pastāvīgie sadarbības partneri bija tautas lietišķās mākslas
studijas „Rīdze”, „Kalvis”, „Cēre” u.c. Fotoizstādes tapa sadarbībā ar fotostudijām „Rīga” un „Vidze”,
individuāliem fotomāksliniekiem Edmundu Glūdiņu, A.Briedi u.c. Apmeklētāju uzmanībai tika piedāvātas
izstādes ciklā „No seno pastkaršu kolekcijas”.



Bērnu nodaļā regulāri bija aplūkojamas RKTMC „Mazā ģilde” bērnu zīmēšanas studijas izstādes: „Svētku
vēstneši”, „Eņģeļi”, „Mazā, sirmā kumeliņā…”, „Ziedu valstība” u.c. Izstādēs bija aplūkojami arī Mākslas
studijas „O” audzēkņu darbi: „Eņģelis sarkanajos zābaciņos”, „Pilis mākoņos, kur dzīvo princeses”,
„Taureņi jau atlidojuši”, “Rīgas nami” u.c.

RCB filiālbibliotēkā „Zemgale” arī 2015. gadā sadarbībā ar Velku fondu reizi mēnesī notika vecāku atbalsta
grupas tikšanās, ko vadīja psiholoģe Ilze Lielpētere. Filiālbibliotēkā turpināja darboties lasītāju klubs
“Lasītprieks”, kuru vadīja voluntiere Brigita Kuļikovska. Tikšanās reizēs notika gan jauno grāmatu apskati, gan
dalīšanās iespaidos par izlasīto. Klubiņš devās kopīgās ekskursijās, piemēram, uz LU Rododendru selekcijas un
izmēģinājumu audzētavu „Babīte”, uz Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī, uz Ērgļu klintīm. Bibliotēka rīkoja
tikšanos ar Latvijas Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu, rakstnieku Māri Bērziņu, Rīgas Lutera
draudzes mācītāju, Bērnu slimnīcas Vecāku mājas kapelānu Linardu Rozentālu. Gatavojoties Latvijas
simtgadei, bibliotēkā tika atklāta radošo darbu izstāde „Mana Tēvzeme Latvija”, kurā bija aplūkojami
zīmējumi, gleznojumi uz zīda, tekstildarbi, šūtie izstrādājumi un fotogrāfijas.
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Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns un rakstnieks Māris Bērziņš RCB filiālbibliotēkā “Zemgale”

RCB Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā notika tikšanās ar dzejnieku Uldi Ausekli, ar grāmatu redaktori un tulkotāju
Ievu Strelēvicu, kā arī ar krāsu terapeiti un psiholoģi Elitu Goldmani un dziedniekiem Lūciju Platenbergu un Senti
Cīlīti. Bibliotēka saviem apmeklētājiem piedāvāja iepazīties ar bērnu un jauniešu centra „Vecmīlgrāvis”
audzēkņu darbu izstādēm, tautas lietišķās mākslas studijas “Ceplis” un “Rītausma” darbiem. 4. maijam bija
veltīta RCB galvenās bibliotekāres Māras Grigorevskas fotogrāfiju izstāde “Zemīte, tēvzemīte, mīļotā… ”.
RCB filiālbibliotēkas „Zvirbulis” telpas gaida rekonstrukciju un nav piemērotas pasākumu norisei. Bibliotēka
atzīmēja 65 gadu jubileju, kam bija veltīta retrospektīva fotogrāfiju izstāde un slaidrāde par bibliotēkas
vēsturi.
RCB ārējais apkalpošanas punkts „Saulaino dienu bibliotēka” BKUS ir tikšanās vieta slimnīcas pacientiem,
viņu draugiem un tuviniekiem. Interesantākai laika pavadīšanai bibliotēkas darbinieki rīkoja pasākumus ne
tikai mazajiem pacientiem, bet arī viņu vecākiem un slimnīcas personālam. Bibliotēka aicināja uz tikšanos ar
farmakoloģijas profesori Viju Eniņu, ar budistu mūķeni Robīnu Kortinu. Slimnīcas Pedagoģiskā dienesta
darbiniekiem tika rīkotas radošās darbnīcas, piemēram, rudens ziedu veidošana. Gada sākumā bibliotēkā darbojās
veselīga dzīvesveida klubiņš, kurā tikās neliela slimnīcas personāla interesentu grupa. Sadarbībā ar BKUS kapelānu
Linardu Rozentālu bibliotēkā reizi nedēļā notika meditācijas brīdis pacientu vecākiem un slimnīcas darbiniekiem.
Bibliotēkas telpās notika daudzi slimnīcas reprezentatīvie pasākumi.

Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore

Dz.Šmita

25.02.2016.

Rīgas Centrālās bibliotēkas 2015.gada darba pārskata sagatavošanā piedalījās: Velga Bāliņa, Aiga Balode, Daiga
Bērziņa, Zinta Geršmane, Māra Grigorevska, Daina Ģeibaka, Ineta Kaļķe, Sanita Lapiņa, Inta Logina, Maija
Mauriņa, Jānis Plaudis, Inta Sallinene, Ingūna Stranga, Gunta Šahova, Klāra Švedra, Iveta Vaišļa, Doloresa
Veilande, Lelde Vilka, Andis Viskonts, Andra Vīta, Gida Zepkāne.
Pārskatā izmantoto fotogrāfiju autore – Daina Ģeibaka (ja nav norādīts citādi)
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PIELIKUMS NR.1.

T. sk. bērni un jaunieši
līdz 18 gadiem

Apmeklējumu skaits

T.sk. apmeklējums
bērni un jaunieši
līdz 18 gadiem

T.Sk. pasākumu
apmeklējums

Izsniegums

T.sk. izsniegums bērniem
un jauniešiem līdz 18
gadiem

Datorpakalpojumu
izmantojums

Struktūrvienība
RCB
Filiālbibliotēka „Avots”
Biķernieku filiālbibliotēka
Bišumuižas filiālbibliotēka
Bolderājas filiālbibliotēka
Čiekurkalna filiālbibliotēka
Daugavas filiālbibliotēka
Grīziņkalna filiālbibliotēka
Iļģuciema filiālbibliotēka
Imantas filiālbibliotēka
Jaunciema filiālbibliotēka
Juglas filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka „Kurzeme”
Ķengaraga filiālbibliotēka
Mežciema filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka „Pārdaugava”
Pļavnieku filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka „Pūce”
Filiālbibliotēka „Rēzna”
Sarkandaugavas
filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka „Strazds”
Šampētera filiālbibliotēka
Torņakalna filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka „Vidzeme”
Filiālbibliotēka „Zemgale”
Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka „Zvirbulis”
Ārējais apkalpošanas punkts
Dienas centrā
„Saulaino dienu bibliotēka”
Kopā:

Lietotāju skaits

Rīgas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku izmantojuma rādītāji 2015.gadā

14367
1977
1980
1158
2004
1565
1841
2118
1790
4316
505
2905
1962
3303
1066
4768
2571
1388
2346

2028
327
492
242
670
508
658
398
427
1501
194
555
446
1112
453
1078
848
355
410

167509
20308
24264
17165
27806
18148
21030
23110
15560
57348
8656
36899
19845
43335
19449
65236
30828
16486
28271

17686
3318
4202
3620
6608
5616
6854
3951
2575
17940
3761
6021
2895
11288
6552
10512
8162
4679
3686

6826
352
445
1038
1375
1155
1202
970
1238
4549
663
1232
71
2764
933
932
561
372
606

239345
26722
42068
39704
43757
36476
35858
37206
21242
79227
10296
51109
37697
78378
21278
97463
50406
23909
56926

24335
4449
7306
7766
9656
8535
8284
6752
2983
15148
2315
5972
5625
19547
6414
12863
10681
3779
5296

76296
8150
4317
2009
3190
3048
3820
4689
1767
12779
1976
9116
4762
6400
6379
24597
11136
3552
7551

2126

806

29628

9348

1915

48375

11438

10421

1797
1744
1601
6441
1798
2020
1658

485
521
283
1379
565
608
548

28409
20841
17813
62928
21989
23683
24697

4219
5623
2689
13582
5483
5103
10846

1079
888
541
2868
1294
276
976

28917
33680
36328
102056
44955
46712
26939

6441
6529
4633
19030
9083
6207
7414

3931
4514
3258
12342
1763
4585
10000

367

0

11065

0

302

11626

0

4068

1228
74 710

791
18 688

15714
918 020

6216
193 035

3395
40 818

11631
1 420 286

4292
242 773

2215
252 631

RCB vienotajā elektroniskajā lietotāju datubāzē reģistrēti 58 364 lietotāji,
no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 15 945.
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Pārskats par Rīgas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku kopējo krājumu
Krājums
2015.01.01.
102 570
11 530
1 582
5 180
15 698
11 976
12 461
21 667
15 354
21 875
13 305
25 546
43 792
9 833
21 622
17 692
24 174
8 809
34 122
26 252
17 133
22 186
28 804
21 866
22 209
17 299
43 576
16 499
16 502
20 709

Saņemts
2015
7 507
206
129
928
1 441
1 298
1 260
1 554
1 610
2 528
1 170
1 791
2 654
1 268
2 172
1 562
1 979
1 369
3 125
2 001
1 234
1 946
1 821
1 310
1 831
1 486
3 016
1 425
2 499
1 374

Rekomplektēts
2015
8 049
695
135
203
584
1 490
1 108
1 070
1 170
1 337
1 119
3 448
1 355
1 140
1 985
1 053
948
1 999
986
1 333
566
1 032
2 489
485
356
881
2 611
1 206
431
2 266

Krājums
2016.01.01.
102 028
11 041
1 576
5 905
16 555
11 784
12 613
22 151
15 794
23 066
13 356
23 889
45 091
9 961
21 809
18 201
25 205
8 179
36 261
26 920
17 801
23 100
28 136
22 691
23 684
17 904
43 981
16 718
18 570
19 817

(+) vai
(-)
-542
-489
-6
725
857
-192
152
484
440
1191
51
-1657
1299
128
187
509
1031
-630
2139
668
668
914
-668
825
1475
605
405
219
2068
-892

Kopā

671 823

55 494

43 530

683 787

11 964

Reorganizētās struktūrvienības
Kopā ar reorganizētajām

5 101
676 924

0
55 494

0
43 530

5 101
688 888

0
11 964

RCB struktūrvienība
Rīgas Centrālā bibliotēka
Repozitārija Aktīvais fonds
Bibliotēku dienests
ĀAP „Saulaino dienu bibliotēka”
Filiālbibliotēka „Avots”
Biķernieku filiālbibliotēka
Bišumuižas filiālbibliotēka
Bolderājas filiālbibliotēka
Čiekurkalna filiālbibliotēka
Daugavas filiālbibliotēka
Grīziņkalna filiālbibliotēka
Iļģuciema filiālbibliotēka
Imantas filiālbibliotēka
Jaunciema filiālbibliotēka
Juglas filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka „Kurzeme”
Ķengaraga filiālbibliotēka
Mežciema filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka “Pārdaugava”
Pļavnieku filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka „Pūce”
Filiālbibliotēka „Rēzna”
Sarkandaugavas filiālb.
Filiālbibliotēka „Strazds”
Šampētera filiālbibliotēka
Torņakalna filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka „Vidzeme”
Filiālbibliotēka „Zemgale”
Ziemeļblāzmas filiālbibl.
Filiālbibliotēka „Zvirbulis”
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Pārskats par Rīgas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku
saņemtajiem informācijas resursiem 2015.gadā
Pirktie
(par RCB budžeta
līdzekļiem)

Kopā
RCB Struktūrvienība
Eks.
Rīgas Centrālā bibliotēka
RCB Repozitārija Aktīvais
fonds
Bibliotēku dienests
ĀAP „Saulaino dienu
bibliotēka”
Filiālbibliotēka „Avots”
Biķernieku filiālbibliotēka
Bišumuižas filiālbibliotēka
Bolderājas filiālbibliotēka
Čiekurkalna filiālbibliotēka
Daugavas filiālbibliotēka
Grīziņkalna filiālbibliotēka
Iļģuciema filiālbibliotēka
Imantas filiālbibliotēka
Jaunciema filiālbibliotēka
Juglas filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka „Kurzeme”
Ķengaraga filiālbibliotēka
Mežciema filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka
“Pārdaugava”
Pļavnieku filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka „Pūce”
Filiālbibliotēka „Rēzna”
Sarkandaugavas filiālb.
Filiālbibliotēka „Strazds”
Šampētera filiālbibliotēka
Torņakalna filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka „Vidzeme”
Filiālbibliotēka „Zemgale”
Ziemeļblāzmas filiālbibl.
Filiālbibliotēka „Zvirbulis”
Kopā

€

Eks.

€

Nepirktie
(bezatlīdzībā;
saņemti no citas fil.)
Eks.

€

Periodika
Žurnāli
(eks.)

Laikraksti
(nos.)

7 507

34867,63

2954

26 191,38

1924

8676,25

2609

20

206

1654,23

164

1 330,65

42

323,58

0

0

129

442,02

7

81,40

26

360,62

92

4

928

3567,77

419

3 072,35

130

495,42

379

0

1 441
1 298
1 260
1 554
1 610
2 528
1 170
1 791
2 654
1 268
2 172
1 562
1 979
1 369

5771,79
4663,50
4489,02
5429,73
5986,35
10173,83
4921,17
6335,33
11507,78
3824,90
8351,01
5862,41
7494,04
5233,64

636
571
578
662
734
1096
548
735
1271
486
799
677
705
494

4 934,18
4 272,08
4 289,40
4 956,08
5 557,44
8 523,11
4 194,23
5 516,86
9 819,91
3 632,62
6 069,38
5 069,99
5 273,93
3 729,28

140
105
39
164
68
369
135
383
447
35
541
221
598
293

837,61
391,42
199,62
473,65
428,91
1650,72
726,94
818,47
1687,87
192,28
2281,63
792,42
2220,11
1504,36

662
618
636
722
805
1058
482
663
928
743
828
660
669
580

3
4
7
6
3
5
5
10
8
4
4
4
7
2

3 125

11042,14

1120

8 845,11

723

2197,03

1274

8

2 001
1 234
1 946
1 821
1 310
1 831
1 486
3 016
1 425
2 499
1 374
55 494

7816,79
4556,06
5947,01
7935,64
5707,19
6527,46
5243,92
13037,41
5420,50
8492,12
4288,84
216591,23

867
541
735
932
683
759
636
1398
660
879
539
23 285

6 540,84
4 102,65
5 437,98
7 128,52
5 215,54
5 757,09
4 893,81
11 393,49
4 918,32
6 503,38
4 078,60
181329,60

259
73
197
182
98
337
74
228
149
995
39
9 014

1275,95
453,41
509,03
807,12
491,65
770,37
350,11
1643,92
502,18
1988,74
210,24
35261,63

865
616
1004
703
524
733
774
1379
614
619
790
23 029

10
4
10
4
5
2
2
11
2
6
6
166
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Lietotāju
nozaudēti

Zuduši brīvpieejā

Novecojuši pēc
satura

Nodots uz citu
fondu

Žurnāli

Laikraksti
(nosaukumi)

2 747

98

2 370

0

0

684

14

0

2116

20

695

173

0

0

0

81

75

0

22

344

0

Bibliotēku dienests
ĀAP „Saulaino dienu
bibliotēka”

135

0

0

0

17

0

5

0

1

107

5

203

55

0

0

0

8

134

0

6

0

0

Filiālbibliotēka „Avots”

584

129

0

5

0

0

0

0

0

445

5

Biķernieku filiālbibliotēka

1 490

566

0

4

0

0

519

0

1

396

4

Bišumuižas filiālbibliotēka

1 108

368

0

1

0

0

450

0

0

284

5

Bolderājas filiālbibliotēka
Čiekurkalna
filiālbibliotēka

1 070

510

18

0

0

0

0

0

0

536

6

1 170

264

11

168

0

0

231

0

0

494

2

Daugavas filiālbibliotēka

1 337

727

0

0

0

0

0

0

0

603

7

Grīziņkalna filiālbibliotēka

1 119

287

84

0

0

0

377

0

0

366

5

Iļģuciema filiālbibliotēka

3 448

2 425

0

331

0

0

266

0

0

416

10

Imantas filiālbibliotēka

1 355

226

0

601

0

0

0

0

0

522

6

Jaunciema filiālbibliotēka

1 140

151

0

0

0

0

522

0

0

464

3

Juglas filiālbibliotēka

1 985

837

0

501

0

0

0

0

0

645

2

Filiālbibliotēka „Kurzeme”

1 053

537

0

1

0

0

67

0

0

444

4

Ķengaraga filiālbibliotēka

948

443

27

1

0

0

134

0

0

337

6

Mežciema filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka
“Pārdaugava”

1 999

595

0

252

0

0

835

0

112

202

3

986

253

37

4

0

0

81

0

0

603

8

Pļavnieku filiālbibliotēka

1 333

618

50

168

0

0

59

0

0

433

5

Filiālbibliotēka „Pūce”

566

122

0

94

0

0

93

0

0

255

2

Filiālbibliotēka „Rēzna”

1 032

200

0

6

0

0

0

0

0

815

11

Sarkandaugavas filiālb.

2 489

1 707

11

255

0

0

100

0

0

412

4

Filiālbibliotēka „Strazds”

485

135

0

4

0

0

15

0

0

326

5

Šampētera filiālbibliotēka

356

0

0

0

0

0

0

0

0

354

2

Torņakalna filiālbibliotēka

881

512

0

91

0

0

113

0

0

163

2

Filiālbibliotēka Vidzeme”

2 611

1 353

0

3

325

0

0

0

0

922

8

Filiālbibliotēka „Zemgale”

1 206

422

10

4

0

0

481

9

0

278

2

431

0

0

1

0

0

0

0

0

425

5

2 266

1 732

0

4

0

0

82

0

0

445

3

14152

150
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RCB Repozitārija Aktīvais
fonds

Ziemeļblāzmas filiālbibl.
Filiālbibliotēka „Zvirbulis”
Kopā

43 530

18 094

346

4 869

342

89

Nodoti Repoz.
Apm.f.
Nodoti Repoz.
Pas.f.

Nolietoti

8 049

RCB Struktūrvienība

Neatgūstami:
liet. dz. maiņas
dēļ, nāves
gadījumā

Kopā

Pārskats par Rīgas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku
izslēgtajiem informācijas resursiem 2015.gadā (eksemplāru sadalījums pa norakstīšanas iemesliem)

5 323

23

142

Periodika

14302
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Repozitārija Aktīvais
krājums

Repozitārija Apmaiņas
krājums
(nomaiņai, lietošanai
uz laiku, ar apstrādi
KAN)

RCB
ĀAP „Saulaino dienu
bibliotēka”
Filiālbibliotēka „Avots”
Biķernieku filiālbibliotēka
Bišumuižas filiālbibliotēka
Bolderājas filiālbibliotēka
Čiekurkalna filiālbibliotēka
Daugavas filiālbibliotēka
Grīziņkalna filiālbibliotēka
Iļģuciema filiālbibliotēka
Imantas filiālbibliotēka
Jaunciema filiālbibliotēka
Juglas filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka „Kurzeme”
Ķengaraga filiālbibliotēka
Mežciema filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka „Pārdaugava”
Pļavnieku filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka „Pūce”
Filiālbibliotēka „Rēzna”
Sarkandaugavas
filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka „Strazds”
Šampētera filiālbibliotēka
Torņakalna filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka „Vidzeme”
Filiālbibliotēka „Zemgale”
Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka
Filiālbibliotēka „Zvirbulis”
Kopā:

Repozitārija Pasīvais
krājums

Struktūrvienība

SBA izpildītie
pieprasījumi /
atteiktie pieprasījumi

SBA un RCB Repozitārija izmantojums pakalpojuma nodrošināšanai

157/12

133

91

817

9

1

2

1

0
9/1
12
0
17
6
1
57
0
3/2
62/3
1/1
17/1
21/1
10
0
1
0

12
55
6
6
27
10
2
2
7
0
29
42
28
7
29
11
8
0

894
1 753
305
16
21
8
111
323
17
1
5
34
41
888
39
727
875
3

5
1
70
1
39
111
12
80
16
0
123
18
115
85
153
107
30
13

0

8

9

37

11
0
8
91/11
11/1
0
0/1
504/34

4
15
58
25
229
7
3
764

672
2
258
219
89
9
93
7 505

18
66
30
234
222
90
4
2 498
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