
Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Personāls



Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB) 

• Struktūra:
– Centrālā bibliotēka,– Centrālā bibliotēka,

– 26 filiālbibliotēkas,

– 3 ārējie apkalpošanas 
punkti



RCB skaitliskie rādītāji 2012 

Lietotāju skaits – 61 043
t.sk. bērni un jaunieši līdz 
18 gadiem 17 143 28%

Apmeklējumu skaits - 985 979Apmeklējumu skaits - 985 979
t.sk. bērni un jaunieši līdz 
18 gadiem 207 774 21%

Izsniegumu skaits - 1 539 922
t.sk. bērni un jaunieši līdz 
18 gadiem 272 022 18%

Virtuālais apmeklējums - 429 424



Menedžments 

• 210 bibliotekārie 
darbinieki 2013.gadā

Līdz 24 g. – 11Līdz 24 g. – 11

No 25-39 g. – 37

No 40-59 g. – 125

No 60 g. – 36 



Menedžments 

• Īstais cilvēks īstajā vietā

• Informatīvas sanāksmes, darba grupas, • Informatīvas sanāksmes, darba grupas, 
diskusijas, attīstības dienas, jubilāru 
sveikšana



Menedžments 

• Viens vadītājs vairākām filiālbibliotēkām
RCB filiālbibliotēka “Avots” un RCB Biķernieku 

fili ālbibliotēka
RCB Čiekurkalna filiālbibliotēka un RCB 

Jaunciema filiālbibliotēkaJaunciema filiālbibliotēka
RCB Juglas filiālbibliotēka un RCB Mežciema 

fili ālbibliotēka
RCB Torņakalna filiālbibliotēka un RCB 

fili ālbibliotēka “Zemgale”
• Darbinieku rotācija

no 2006. gada rotējuši 63 RCB darbinieki



RCB Bibliotēku dienests 

RCB struktūrvienība, kuras galvenais darbības 
mērķis -

RCB un filiālbibliotēku bibliotekārā darba 
koordinēšana, metodiskā un kvalitātes vadība, koordinēšana, metodiskā un kvalitātes vadība, 
profesionālās pilnveides pasākumu 
organizēšana.

Darbību nosaka Nolikums



Profesionālās pilnveides realizācija

• Izstrādāt profesionālās pilnveides programmu

• Organizēt mācības, pieredzes braucienus, 
konkursus

• Lasīt lekcijas, informēt par apgūto, ieviest• Lasīt lekcijas, informēt par apgūto, ieviest

• Piedalīties konferenču, semināru un sanāksmju 
tematikas un darba kārtības izstrādē un 
organizēšanā

• Reģionālā mācību centra (RCB Bibliotēku 
dienesta telpās) vadība



Profesionālās pilnveides realizācija



Profesionālās pilnveides realizācija



Profesionālās pilnveides realizācija



Profesionālās pilnveides realizācija



Darba koordinēšana un vadība

• Veikt uzziņu darbu, konsultēt individuāli un 
kolektīvi, kā arī praktiski palīdzēt RCB un 
fili ālbibliotēkām bibliotekārā darba un fili ālbibliotēkām bibliotekārā darba un 
tehnoloģiskā procesa  organizēšanā un 
veikšanā; pārraudzīt, analizēt un kontrolēt to



Konsultācijas



Darba koordinēšana un vadība

• Apmeklēt RCB un tās filiālbibliotēkas, gatavot 
ziņojumus administrācijai par profesionālā 
darba stāvokli, konsultēt pirms akreditācijas 
pārbaudes

• Lai uzlabotu bibliotekāro darbu, organizēt 
profesionālos konkursus RCB dažādos 
bibliotekārā darba jautājumos,

• Organizēt un veikt profesionālā darba 
pārbaudes



Darba koordinēšana un vadība 

• Veikt centralizētu periodikas abonēšanu RCB, 
datu apkopošanu un abonētās periodikas 
datubāzes saturisku papildināšanu

• Organizēt lokālus pētījumus• Organizēt lokālus pētījumus

• Sadarbības koordinēšana ar vispārizglītojošām 
mācību iestādēm informācijas apmaiņas līmenī

• Veikt RCB izdevumu un vienotu publicitātes 
materiālu sagatavošanu



RCB darba rezultātu apzināšana

• Analizēt un akceptēt RCB un filiālbibliotēku 
darba plānus un pārskatus

• Sagatavot RCB teksta pārskatu, ziņojumus, 
skaitliskos pārskatusskaitliskos pārskatus

• Noskaidrot labāko, interesantāko RCB 
bibliotekārā darba pieredzi, popularizēt to



Profesionālās pilnveides mērķis

• Nodrošināt bibliotekāro darbinieku prasmes un 
zināšanas atbilstoši izvirzītajām prasībām 
kvalitatīva bibliotekārā pakalpojuma 
sniegšanai sniegšanai 

• Nodrošināt  vienlīdz augstas profesionālās 
kvalitātes visiem RCB struktūrvienībās 
strādājošajiem bibliotekārajiem darbiniekiem



Programma Jauno bibliotekāru skola

• Obligāta visiem jaunajiem bibliotekārajiem 
darbiniekiem (darba stāžs RCB – 0-1 gads), 
neraugoties, ka viņiem ir profesionālā izglītība.

• Programma iepazīstina ar darba organizāciju • Programma iepazīstina ar darba organizāciju 
RCB; uzskatāms par mentoringa veidu

• Mācību beigās jākārto pārbaudes tests



Programma Jauno bibliotekāru skola

• Apmācīto bibliotekāru skaits:
• 2004.gadā – 52
• 2005.gadā – 20
• 2006.gadā – 14

• 2008.gada sākumā – 7• 2008.gada sākumā – 7
• 2008.gada beigās – 4

• 2009.gadā – 10
• 2010.gadā – nenotika apmācības;

• 2011.gadā – 11
• 2012.gadā – 10
• 2013.gadā – 10 



Jauno bibliotekāru skola

Nodarbības RCB Bibliotēku dienesta un 
fili ālbibliotēku telpās



Jauno bibliotekāru skola 

• Tematika: RCB struktūra, finansēšana, 
plānošana; krājums, tā komplektēšana un 
organizēšana; novadpētniecība; uzziņu darbs; 
publicitāte; lietotāju apkalpošana; darbs IS publicitāte; lietotāju apkalpošana; darbs IS 
ALISE

• Lektori – RCB Bibliotēku dienesta un 
Automatizācijas nodaļas speciālisti



Sadarbība ar ārvalstu bibliotēkām

Dalība mācību braucienos, darba grupās un 
semināros 



Paldies par uzmanību!

Doloresa Veilande,
Rīgas Centrālās bibliotēkas

direktore 
dove@rcb.lv

2013.gada 28.maijā


