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Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Āgenskalna filiālbibliotēka___________

• Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46 (1.stāvā)

• Apmeklētājiem atvērta 2022. gada 21. aprīlī.

• Platība – 166 m2

• Krājums – 7 000

• 23 nosaukumu periodiskie izdevumi

• 4 datorvietas

• 5 bibliotekārie darbinieki



Vēsture / problēmas

2017. gadā uz laiku tika slēgta RCB Torņakalna filiālbibliotēka 

Indriķa ielā 8A, jo tika plānota Rīgas Tehniskajai universitātei piederošās 

ēkas renovācija.



Vēsture / problēmas

• 160 m2 lielās ēkas tehniskais 
un funkcionālais stāvoklis 
nebija atbilstošs publiskās 
bibliotēkas vajadzībām un 
bibliotēku akreditācijai 
izvirzītajām prasībām.

• Pašvaldībai pie ēkas pieder 
zemes īpašums, tomēr tas 
nav nepietiekoši liels, lai 
veiktu esošās ēkas 
atjaunošanu un 
paplašināšanu.

2018. gadā tika slēgta RCB filiālbibliotēka "Zvirbulis"

Āgenskalnā, Lapu ielā 24



Problēma:

Āgenskalna un Torņakalna 
apkaimē četrus gadus nebija 
pieejami publiskās bibliotēkas 
pakalpojumi.
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• RCB un Rīgas apkaimju nevalstiskās organizācijas un sabiedrība 
kopumā uzturēja prasību pēc bibliotēkas nepieciešamības Āgenskalna 
un Torņakalna apkaimē.

• Rīgas valstspilsētas pašvaldība meklēja piemērotus risinājumus –
telpas publiskās bibliotēkas vajadzībām.

Risinājumi 

REZULTĀTS: 2021. gadā Rīgas valstspilsētas pašvaldība

nolēma piešķirt telpas:

RCB Āgenskalna filiālbibliotēkai -

Eduarda Smiļģa ielā 46

(bijušās Ziemeļu izpilddirekcijas ēkā)

RCB Torņakalna filiālbibliotēkai -

Ojāra Vācieša ielā 2

(Rīgas Futbola skolas teritorijā)



Plānošana 

RD Īpašuma departaments veica iepirkuma procedūru projektēšanas un remontdarbu 

veikšanai.

RCB Bibliotēku dienests izstrādāja telpu 

funkcionālo plānu, mēbeļu specifikācijas un 

iepirkuma dokumentāciju, informatīvo norāžu 

un uzlīmju 

dizainu uz filiālbibliotēkas stiklotajām 

starpsienām.

RCB veica mēbeļu izgatavošanas iepirkuma procedūru.

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments pieņem lēmumu par bibliotēkas izveidi.

RD ITC (Rīgas digitālā aģentūra) – datortehnika, serveris, telefoni, interneta pieslēgums.

RCB veic personāla atlasi.

RCB Bibliotēku dienests veic krājuma 

komplektēšanu.



Remonta un iekārtošanas darbi

• 2020. gada 16. novembrī RCB apseko Āgenskalna filiālbibliotēkai 

piedāvātās telpas.

• 2020. gada 27. novembrī RCB iesniedz RD Īpašumu departamentam 

savu redzējumu par nepieciešamajiem pārplānojumiem esošajās telpās, 

lai iegūtu funkcionālu filiālbibliotēkas plānojumu.

• 2021. gada 4. oktobrī tiek izsludināts mēbeļu iepirkums.

• 2021. gada 18. oktobrī tiek noslēgts mēbeļu izgatavošanas līgums.

• 2021. gada novembrī tiek uzsākti remonta darbi.

• 2022. gada februāra beigās tiek pabeigts telpu remonts.

• 2022. gada 20. aprīlī filiālbibliotēkas iekārtošanas darbi ir pabeigti.



9

Bibliotēkas funkcionālā plānojuma izstrāde



• Bibliotēka ir pamanāma no 
ēkas priekšlaukuma.

• Pie bibliotēkas ir vieta 
divriteņu novietošanai.

• Bibliotēka atrodas ēkas 
pirmajā stāvā un ir nodrošināta 
vides pieejamība.

• Ēkas vestibilā ir RCB 
informatīvais monitors, kurā tiek 
demonstrēta informācija par 
visiem RCB piedāvātajiem 
pakalpojumiem, kā arī par RCB 
Āgenskalna filiālbibliotēkas
sniegtajiem pakalpojumiem un 
organizētajiem pasākumiem.

• Jau šobrīd skvēru pie ēkas ir 
iespējams izmantot bibliotēkas 
organizētajiem pasākumiem, 
bet ir iecere to labiekārtot un 
izveidot brīvdabas lasītavu.



• Lasītāju apkalpošana

• Rezervēto informācijas 
resursu plaukts

• Kopēšanas, 
skenēšanas pakalpojumi

• Jaunieguvumu izstāde

• Periodika

• Četras lasītāju vietas 
pie apaļā galda

• Daiļliteratūra

• "Ābolu" plaukts

• Vieta izstādēm

• Brīvpieejas dators

• Elektroniskais katalogs



• Daiļliteratūra
• Nozaru literatūra
• Novadpētniecība
• Konsultanta darba vieta ar datoru



• Izdevumi pirmsskolas vecuma bērniem

• Izdevumi sākumskolas vecuma 
bērniem un jauniešiem

• Periodiskie izdevumi bērniem

• Divi datori bērniem

• Četras lasītāju vietas pie jauniešu galda

• Četras lasītāju vietas pie bērnu galda

• Trīs lasītāju vietas krājuma zonā

• Vieta izstādēm
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• Ēkā ir pasākumu zāle. Zāles laikmetīgai 
funkcionēšanai ir nepieciešams remonts.

• Kad izdosies veikt pasākumu zāles 
atjaunošanas un modernizācijas darbus, tā 
būs piemērota publiskās bibliotēkas 
rīkotiem pasākumiem.

• Āgenskalna apkaimes biedrības iniciatīva -
labiekārtot skvēru pie RCB Āgenskalna 
filiālbibliotēkas.
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Filiālbibliotēkas attīstības iespējas 



• Krājuma komplektēšana uzsākta, tiklīdz pašvaldība 

pieņēma lēmumu par jaunas filiāles izveidošanu.

• Krājuma komplektēšanai izmantots RCB Repozitārija

krājums, kā arī iepirkti jauni izdevumi no Latvijas 

izdevniecībām un grāmatu tirgotājiem.

• Atverot filiālbibliotēku, tajā ir 7 tūkstoši liels grāmatu 

un citu informācijas resursu krājums, 23 preses 

izdevumi.

• 4 datorvietas ar interneta pieslēgumu, biroja 

programmām un pieeju autorizētajām tiešsaistes 

datubāzēm. 

• Pieejams bezvadu internets.

• Filiālbibliotēkā tiek rīkotas izstādes, nodarbības un 

dažādi kamerstila pasākumi bērnu un pieaugušo 

auditorijai.

Krājums un pakalpojumi



• Filiālbibliotēkā strādā 5 bibliotekārie 
darbinieki, no kuriem viens veic 
apkalpošanu RCB ārējā 
apkalpošanas punktā "Saulaino dienu 
bibliotēka" Bērnu klīniskajā 
universitātes slimnīcā.

• 3 darbiniekiem ir profesionālā 
bibliotekārā izglītība, 2 ir pēdējo 
kursu studenti Latvijas Kultūras 
akadēmijas Latvijas Kultūras koledžā.

• Jaunie darbinieki apmeklējuši RCB 
nodarbības jaunajiem darbiniekiem 
"Jauno bibliotekāru skola", kā arī 
apguvuši praktiskās iemaņas 
dažādās RCB filiālbibliotēkās.

Personāls 
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Notiek aktīva sadarbība ar ēkā un apkaimē esošajām iestādēm:
• Rīgas domes Apkaimju iedzīvotāju centru;

• Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi;

• Āgenskalna apkaimes biedrību;

• Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzeju;

• Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžu;

• Friča Brīvzemnieka pamatskolu;

• Pārdaugavas Montesori skolu;

• Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienību "Aizvējš";

• un vēl...

Sadarbība 



• 2022.gada 21. aprīlī 
filiālbibliotēkas svinīgā atklāšana.

• Piedalās Rīgas valstspilsētas
pašvaldības pārstāvji, RCB 
administrācija, darbinieki, 
sadarbības partneri.

• Tiešraide RCB Facebook profilā.

• Video - aicinājums apmeklēt RCB 
Āgenskalna filiālbibliotēku -
Gaidām jūs jaunajā RCB Āgenskalna 
filiālbibliotēkā! (video) » Rīgas 
Centrālā bibliotēka

RCB Āgenskalna filiālbibliotēkas atklāšana 

https://www.rcb.lv/2022/04/gaidam-jus-jaunaja-rcb-agenskalna-filialbiblioteka-video/


Video - aicinājums apmeklēt RCB Āgenskalna filiālbibliotēku



Paldies par uzmanību!

Informācija par Rīgas Centrālo bibliotēku – www.rcb.lv

Zane Ramiņa un Aiga Balode

Rīgas Centrālā bibliotēka

Bibliotēku dienests

rcb.bibliotekudienests@riga.lv

tālr. 67043617

http://www.rcb.lv/
mailto:rcb.bibliotekudienests@riga.lv

