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Sagatavošanas 
darbi

2020. gada rudenī RCB speciālistu darba grupa
izstrādāja 2021. gada darba plāna struktūru,
ņemot vērā iespējamos darba organizācijas
scenārijus: 1. - ja bibliotēkas atvērtas un sniedz
pilnu pakalpojumu klāstu; 2. - ja bibliotēkas
atvērtas, bet sniedz ierobežotu pakalpojumu
klāstu; 3. - ja bibliotēkas slēgtas
apmeklētājiem.

RCB struktūrvienības izstrādāja plānu katram
darba organizācijas variantam.

Plānojot 2021. gada RCB projektu darbu,
ņēmām vērā 2020. gada pieredzi. Tāpēc uzsvari
projektu norisē tika likti paredzot
ierobežojumus darba formās, īpaši klātienes
pasākumu organizēšanā plašai auditorijai.
Klātienes pasākumi tika plānoti vasarā, rudens
sākumā un ārtelpās, kur ir iespējams
nodrošināt distancēšanos. Tika realizēti visi
iecerētie RCB projekti.
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Projekts «Tavs un 
mans Čiekurkalns»

„Tavs un mans Čiekurkalns” bija viens no RCB
2021. gada projektiem. Sadarbības partneris tā
īstenošanā bija Čiekurkalna attīstības biedrība.

Projekts tika finansēts Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta Sabiedrības
integrācijas programmas ietvaros. Tika piesaistīts
finansējums 2500 EUR.

Īstenošana tika uzsākta marta vidū un ilga līdz
oktobrim. RCB mājas lapā un sociālajos tīklos, kā
arī Čiekurkalna attīstības biedrības (ČAB)
sociālajos tīklos regulāri tika publicēta
informācija par projektu un plānotajām
aktivitātēm.
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Aprīlī notika zvanīšanas akcija apkaimes
vientuļajiem senioriem, ko veica RCB Čiekurkalna
filiālbibliotēkas darbinieki un ČAB pārstāvji.
Seniori ļoti priecājās par piedāvājumu palasīt
grāmatu pa tele-fonu un par grāmatu piegādi
mājās.

Aprīlī turpinājās interesants darbs, apkopojot
Čiekurkalna dzimtu stāstus un fotogrāfijas, kas
vēsta gan par pagājušo laiku, gan mūsdienām un
sniedz plašu ieskatu apkaimes vēsturē. RCB
Projektu un sabiedrisko attiecību nodaļas
darbinieki veica dzimtu stāstu tekstu rediģēšanu
un fotogrāfiju atlasi ceļojošās izstādes veidošanas
vajadzībām.

Vienojoties ar stāstu autoriem un saņemot
rakstisku atļauju, RCB un ČAB sociālo tīklu kontos
un RCB tīmekļa vietnē tika publiskoti dzimtu stāsti
un foto, tādējādi projektā paveiktais guva plašu
rezonansi, jo šis saturs e-vidē bija un ir pieejams
apskatei ikvienam, neatkarīgi no atrašanās vietas:
https://www.rcb.lv/iepazisti-rigu/ciekurkalna-
dzimtu-stasti/
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Projekta sākums

https://www.rcb.lv/iepazisti-rigu/ciekurkalna-dzimtu-stasti/


Bibliotēkas organizētajos publiskajos projektu
pasākumos apmeklētāji drīkstēja piedalīties ar
derīgiem sertifikātiem, kas apstiprina
vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu,
tādējādi rīkojām tikai epidemioloģiski drošā –
“zaļā” režīma – pasākumus.

Vasarā un rudens sākumā notika četri RCB
PSAN rīkoti pasākumi – brīvdabas sarunu vakari
(koncerti, ceļojošās foto izstādes atklāšana un
eksponēšana, lekcija par dārza veidošanu,
apkaimes iedzīvotāju atmiņu stāstu vakari,
diskusija par apkaimes aktualitātēm, literāra
pēcpusdiena u.c.). Pasākumos piedalījās
ievērojamas apkaimes personības, ČAB
pārstāvji, literāti u.c.
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Pasākumi



30. jūnijā RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkas pagalmā
notika diviem projektiem veltīts prezentācijas
pasākums – Čiekurkalna iedzīvotāju integrācijas
projekta “Tavs un mans Čiekurkalns” prezentācija un
ČAB projekta “Bibliotēkas dārzs” prezentācija. RCB
Čiekurkalna filiālbibliotēkas vadītāja Aija Namavīra
stāstīja par projektā “Tavs un mans Čiekurkalns”
notikušo.

Atskatoties pagātnē, 2018. gada decembrī Rīgas
domes Īpašumu departaments iegādājās ēku
Čiekurkalna 1. līnijā 64, Rīgā, ar pie-gulošo teritoriju
un dārzu. Gadu gaitā RCB un darbinieki ieguldījuši
lielu darbu, lai sakoptu un sakārtotu degradēto
teritoriju. Perspektīvā tas sniegs jaunas iespējas
bibliotēkas pakalpojumu spektrā, tajā skaitā vairāk
rīkojot pasākumus ārtelpās. Nozīmīga šajā kontekstā
ir arī Bibliotēkas dārza izveides ideja.

ČAB valdes locekle Sandra Feldmane informēja
klātesošos par Bibliotēkas dārza izveides plāniem.
Līdz šim čiekurkalniešiem nav bijis sakārtotas
ārtelpas, kur pulcēties dažādos pasākumos. Tagad
tāda vieta, ciešā un veiksmīgā sadarbībā ar RCB, tiek
iekārtota, un tas būs apkaimes kultūras dzīves
epicentrs.
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Pasākumi



8. jūlijā RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkas pagalmā
tika atklāta ceļojošā izstāde “Tavs un mans
Čiekurkalns: dzimtu stāsti”. Izstādē redzamās
fotogrāfijas ir liecības par dažādiem notikumiem
čiekurkalniešu dzimtu vēsturē – gan svinīgiem
gadījumiem, gan ikdienas mirkļiem. Pasākums
pulcināja apkaimes iedzīvotājus un viesus un
noritēja ģimeniski siltā atmosfērā.

RCB darbinieces, vakara vadītājas pastāstīja kā
tapa dzimtu stāstu izstāde un pateicās visiem
par ieguldīto darbu. Tika lasīti fragmenti no
Guntas Celmas grāmatas “Mans mīļais
Čiekurkalns”. Dāvaniņu no bibliotēkas saņēma
katrs dzimtu stāstu autors. Vakaru turpināja
muzikāls priekšnesums pazīstamās mūziķes un
dziedātājas Antas Eņģeles izpildījumā.
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Izstāde



21. jūlijā notika otrais dzimtu stāstu vakars.
Apmeklētāji aplūkoja izstādi ”Tavs un mans
Čiekurkalns: dzimtu stāsti”, ieklausījās mūziķa
Kārļa Būmeistera stāstā par dzimto Čiekurkalnu
un viņa dziesmās.

Augustā notika lasīšanas zibakcija “Es lasu
Čiekurkalnā!”, kuras mērķis – popularizēt un
atspoguļot lasīšanu kā jēgpilnu un nozīmīgu
aktivitāti.

18. septembrī bibliotēkas pagalmā notika literāro
sarunu pēcpusdiena. Klausītājiem bija iespēja
iepazīties ar trīs autoru radošās dzīves
aktualitātēm, klausīties dzejas un prozas
fragmentu lasījumus un neformālā gaisotnē
sarunāties. Bibliotēka saņēma grāmatu
dāvinājumu no Latvijas Rakstnieku savienības un
apgāda “Literatūras Kombains”.

Bibliotēkas izstāžu zālē interesenti varēja aplūkot
projekta ietvaros tapušo izstādi.
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Zibakcija



Septembrī apkaimes pirmsskolas izglītības
iestādes āra teritorijā notika bibliotēkas
organizēti radoši un izglītojoši pasākumi bērniem.
Notika apsveikumu zīmēšana senioriem. 1.
oktobris ir Starptautiskā senioru diena. Oktobra
sākumā - apsveikumu nogādāšana apkaimes
senioriem, apsveikumi tika dāvināti arī vecāka
gada gājuma bibliotēkas lasītājiem.

Rudenī notika bibliotēkas darbinieku sagatavotas
un vadītas novadpētniecības ekskursijas pa tuvējo
apkaimi (dažādi maršruti: Čiekurkalna apkaime (9.
un 16. septembris), vēsturiskie Lielie kapi (6.un 8.
oktobris)). Tika eksponēta izveidotā foto izstāde
“Tavs un mans Čiekurkalns: dzimtu stāsti”.

Izstāde tika eksponēta arī kultūras programmas
“Stropi” pasākumu laikā, kas bibliotēkas pagalmā
notika ik nedēļu no jūlija līdz septembra
sākumam. To aplūkoja daudzi interesenti. Izstāde
tika izvietota izstāžu zālē, kur to bibliotēkas darba
laikā iepazina lasītāji. Septembra otrajā pusē un
oktobrī izstāde eksponēta Rīgas Čiekurkalna
pamatskolā, kur to aplūkoja skolas audzēkņi un
skolotāji.

9

Novadpētniecības 
ekskursijas



Sākoties pandēmijai, īpaša uzmanība tika veltīta
bibliotēku novadpētniecībai. Bibliotēkas ir
atzīmējušas, ka interese par novadpētniecības
materiāliem pieaug. Tos izmanto bibliotēku
lietotāji un sadarbības partneri. Piemēram, RCB
Čiekurkalna filiālbibliotēkas novadpētniecības
krājumu aktīvi izmanto Čiekurkalna attīstības
biedrība un apkaimes kultūras biedrība „Jugoli”.

Bibliotēkas novadpētniecības krājums izmantots
mācībām un studijām, pētniecībai, gatavojot
publikācijas, sastādot ceļvežus, rakstot grāmatas,
veidojot raidījumus plašsaziņas līdzekļos,
izstrādājot ekskursiju un pastaigu maršrutus pa
bibliotēkas apkaimi, pētot novadnieku dzimtas.
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Novadpētniecība



Gūta laba sadarbības pieredze, kas sekmēs
tālāku kopēju aktivitāšu īstenošanu, sociālās
integrācijas, kā arī citu projektu realizēšanu
Rīgas pilsētā. Pulcinot dažādu sociālo grupu un
interešu cilvēkus (seniorus, sociāli aktīvos
iedzīvotājus, ģimenes ar bērniem utt.), tika
stiprināta vēlme būt aktīviem, atbildīgiem savas
apkaimes iedzīvotājiem un saimniekiem.

2022. gadā turpinās projekta ietvaros tapušās
izstādes “Tavs un mans Čiekurkalns: dzimtu
stāsti” eksponēšana RCB filiālbibliotēkās.
Pašreiz izstāde apskatāma Juglā RCB
filiālbibliotēkā „Strazds”. Turpinās sadarbība ar
Čiekurkalna attīstības biedrību un citiem
projekta partneriem, apkaimes iestādēm un
iedzīvotājiem. Pateicoties projekta ietvaros
piesaistītajam finansējumam, projekta „Tavs un
mans Čiekurkalns” mērķi tika īstenoti, un esam
gandarīti par paveikto. Esam pārliecināti, ka
sabiedrības integrācijas ilgtermiņa ietekme
apkaimē būs pozitīva, vērsta uz izaugsmi un
attīstību.
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Projekta rezultātu 
izvērtējums



Paldies par uzmanību!

Informācija par Rīgas Centrālo bibliotēku – www.rcb.lv

Evita Hofmane

Rīgas Centrālā bibliotēka

Projektu un sabiedrisko attiecību nodaļa 

projektu vadītāja

Evita.Hofmane@riga.lv

T.: 67037479, 27304363
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