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LATABA dibināšana      

- Sākotnēji 1994.gadā diviem rektoriem – RTU rektoram Egonam Lavendelim un LU rektoram Jurim Zaķim radās ideja par augstskolu bibliotēku 

apvienošanu , izveidojot «Rīgas augstskolu bibliotēku», pat plānojot būvēt tam īpašu ēku

- Tā laika LAB direktoram Edvīnam Karnītim  šo domu par akadēmisko bibliotēku sadarbību un kooperēšanos izdevās ievirzīt citā gultnē: ar ideju 

par jaunas sabiedriskās organizācijas dibināšanu-akadēmisko un zinātnisko bibliotēku asociāciju un pats uzņēmās arī organizētāja lomu. LAB 

direktors bija asociācijas statūtu projekta radītājs

- Galvenais mērķis, dibinot Asociāciju, bija kopīgiem spēkiem uzlabot un virzīt uz priekšu akadēmisko, zinātnisko un speciālo bibliotēku darbu, lai 

veicinātu Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un tautsaimniecības optimālu apgādi ar informāciju- gan tradicionālo, gan elektronisko

- Asociācijas dibināšanas sēde notika 1994.gada septembrī RTU Zinātniskajā bibliotēkā, kur apstiprināja statūtus. Lai reģistrētu asociāciju kā

sabiedrisku organizāciju, bija nepieciešamas 10 bibliotēkas. 11.oktobrī LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēti Asociācijas statūti un līdz ar to arī

Asociācija kā oficiāla sabiedriska organizācija. Pirmā LATABA prezidente bija RTU zinātniskās bibliotēkas direktore Aija Janbicka – Vība un viņa cauri

visiem šiem gadiem ir turējusi roku uz asociācijas pulss un jutusies par to atbildīga.



LATABA dibināšana

- Jau 1994.gadā tūlīt pēc Asociācijas nodibināšanās 6 lielākās Asociācijas bibliotēkas LĀB direktora

E.Karnīša vadībā kopā ar Latvijas Universitātes un Latvijas Nacionālo bibliotēku uzsāka Vienotā

bibliotēku integrētā informācijas tīkla projekta izstrādāšanu iesniegšanai ASV Mellona fondam

varbūtējā granta saņemšanai šī projekta realizācijai. Faktiski tas bija sākums LATLIBNET projektam.



LATABA dibinātāji - 10 bibliotēkas:

Daugavpils Pedagoģiskās universitātes bibliotēka

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka

Latvijas Ārpolitikas institūta bibliotēka

Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Fundamentālā bibliotēka

Latvijas Medicīnas akadēmijas bibliotēka

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas bibliotēka

Latvijas Patentu tehniskā bibliotēka

Latvijas Zinātniskā medicīnas bibliotēka

Liepājas Pedagoģiskās augstskolas bibliotēka

Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka



Foto no LATABAs 15 gadu jubilejas pasākuma 2009.gadā – daļa no bibliotēku vadītājām–
LATABAs dibinātājām



2019. gadā 25 bibliotēkas:
Baltijas Starptautiskās akadēmijas bibliotēka

Banku augstskolas bibliotēka

Biznesa augstskolas Turība bibliotēka

Daugavpils universitātes bibliotēka

Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēka

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēka

Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas bibliotēka

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta nozares bibliotēka

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka

Latvijas Universitātes bibliotēka

Liepājas universitātes bibliotēka

Patentu tehniskā bibliotēka

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas bibliotēka

Rīgas Ekonomikas augstskolas bibliotēka

Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” bibliotēka

Rīgas Stradiņa universitāte bibliotēka

Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolas bibliotēka

Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka

Transporta un sakaru institūta bibliotēka

Vidzemes augstskolas bibliotēka

Ventspils augstskolas bibliotēka.



Neliels galveno datu pārskats par LATABAs darbību :

- Organizētas 6 starptautiskas konferences 

- 10 profesionālie braucieni uz Baltijas valstu un Eiropas bibliotēkām

- 8 vasaras skolas

2018. gadā LATABAs bibliotēkās kopā:

Lietotāji - 113 583 

Apmeklējums - 2 012 592 (salīdzinoši  - it kā katrs Latvijas iedzīvotājs (1 919 968 iedzīvotāji) būtu    
apmeklējis bibliotēku vienu reizi 2018. gadā)

Krājums - 52 218 577

Izsniegums - 2 482 131 

Bibliotēkas abonē ~ 120 ārvalstu datu bāzes



Ēkās izvietotas 

atvērtā tipa divas 

nozaru bibliotēkas –

Dabaszinātņu 

bibliotēka (2015)

Zinātņu mājas 

bibliotēka (2019)

LATVIJAS UNIVERSITĀTES ( LU)  BIBLIOTĒKA

Jaunu pavērsienu LU Bibliotēkas vēsturē iezīmē LU Akadēmiskā centra attīstība
Torņakalnā, kur pēc arhitektu biroja SIA “Sestais stils” projekta uzceltas Dabas un
Zinātņu mājas. Ēkās izvietotas atvērtā tipa divas nozaru bibliotēkas –
Dabaszinātņu bibliotēka un Zinātņu mājas bibliotēka, kas LU studentiem un
darbiniekiem pieejamas 7 dienas nedēļā 24 stundas diennaktī. Abās nozaru
bibliotēkās nodrošināta pilna apjoma visa krājuma brīvpieeja, pašapkalpošanās
tehnoloģijas, bibliotēkas izvietotas atvērtā plānojuma ēkās, studenti paši veido
savu darba vidi.



2023. gada vasarā ieplānota 
Rakstu mājas atklāšana, kurā 
būs bibliotēka un krātuve.

Nākotnes ieceres:

- Viesu nams

- Studentu viesnīca

- Sporta centrs

- Poliklīnika

LU Bibliotēkas darbinieki priecājas par paveikto, bet ar to nekas

nebeidzas. Darbiniekiem būs jāpieņem nākošais izaicinājums - LU

jaunceļamajā Rakstu mājā (2023.g.) turpināt veidot Torņakalna studentu

pilsētiņai raksturīgo atklātu, vienotu bibliotekārās apkalpošanas vidi,

nodrošināt Bibliotēkas pieejamību 7 dienas nedēļā 24 stundas diennaktī,

studiju un pētniecības darbam nepieciešamo informācijas resursu klāstu un
individuālam un grupu darbam atbilstošu vidi.



Bibliotēkas atvērtā plānojuma 
ēkās:

-7 dienas nedēļā 24 h

-visa krājuma brīvpieeja

-pašapkalpošanas tehnoloģijas

-bibliotēkas bez ierobežojumiem

-studenti paši veido savu darba 
vidi

Uz Rakstu māju būs jāpārvieto šobrīd 6 lielāko fakultāšu 

(humanitārās un sociālās zinātnes) un institūtu krājumi, 

jāiekārto krātuve. 2020. gadā tiks uzsākts nopietns plānošanas 

darbs



Izveidots Latvijā pirmais atvērtās piekļuves repozitorijs. LU e-resursu repozitorijs
(http://dspace.lu.lv) izveidots 2011. gadā, lai nodrošinātu LU pētniecības rezultātu
atspoguļošanu, ilglaicīgu saglabāšanu un piekļuvi, un veicinātu LU starptautisko
atpazīstamību. LU e-resursu repozitorijs ir balstīts uz atvērta koda programmatūru
DSpace un atvērto Dublin Core metadatu standartu. Repozitorijs ir validēts atbilstoši
atvērtās piekļuves nostādnēm OpenDOAR, Open ROAR, OpenAIRE infrastruktūrās.

Bibliotēka kā pētniecības institūcija un zinātniskā procesa atbalsta struktūrvienība,
regulāri organizē konferences un piedalās starptautisku projektu īstenošanā.
Bibliotēka katru gadu organizē LU starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros
Bibliotēkzinātnes un informācijas sekciju; konferences par godu svarīgiem Latvijas
vai LU notikumiem, konferences, kuras veltītas LU personību dzīves jubilejām (LU
rektoram Ernestam Felsbergam 150 u.c).



LU Zinātņu mājas bibliotēkā 
uzstādīts pirmais 
pašapkalpošanās datorskapis 
LapSafe Diplomat Baltijā



Katru gadu organizē LU starptautikās 
zinātniskās konferences ietvaros 
Bibliotēkzinātnes un informācijas 
sekciju

Organizē LU  vai starptautiska 
mēroga konferences par godu LU un 
Latvijas nozīmīgiem notikumiem, 
personību dzīves jubilejām 



Latvijas Universitāte ir atvērtās piekļuves (Open Access) kustības idejas aizsācēja
Latvijā. LU Bibliotēka kopš 2009. gada veiksmīgi īsteno virkni informatīvos
pasākumus.

LU Zinātņu mājas bibliotēkā uzstādīts pirmais pašapkalpošanās datorskapis
LapSafe Diplomat Baltijā.

Digitalizācija Bibliotēka tiek veikta no 2009. gada. Izveidotas 7 digitālās kolekcijas, 
daļa digitalizēto materiālu atspoguļotas virtuālās izstādēs.

Digitālās kolekcijas aplūkojamas LU e-resursu repozitorijā.

Virtuālās izstādes: veltītas LU pašdarbības kolektīviem, ,,Rektoru galerija’’, LU 
Sporta vēsturei, Bibliotēku dārgumiem, LU personībām utt.



Bibliotēka veido virtuālās izstādes



Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka

Viena no senākajām bibliotēkām Eiropā
(dibināta 1524. gadā kā Bibliotheca Rigensis)

Kopš 2009. gada LU pamatstruktūrvienība

Krājums 3 372 472 vienības

Lietotāju skaits 10 784

Apmeklējumi 96 423 (attālinātie 265 678)

www.acadlib.lu.lv 
www.facebook.com



Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka –
vēsturiskās atmiņas glabātāja un mūsdienu kultūrtelpas

veidotāja



LU Akadēmiskā bibliotēka – būtiska avotu krātuve 
daudztematiskiem kultūrvēsturiskiem pētījumiem LU fakultātēm 

un institūtiem



2019. gadā noslēgti sadarbības memorandi ar Latvijas skolām



LU simtgades pasākumu programma Latvijas reģionos: 
Ceļojošā izstāde “Johana Kristofa Broces (1742 – 1823) 
devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu 
un aprakstu kolekcija LU Akadēmiskajā bibliotēkā” un 

zinātniskie lasījumi 2019. gadā 7 LU filiālēs



2019. gadā atklāts Kazahstānas Informācijas centrs Eiropas dokumentācijas 
punkts

LU Akadēmiskā bibliotēka – starpkultūru dialoga platforma, veidojot 
kontaktus ar daudzām valstīm un uzturot saikni ar sabiedrību, 

tādējādi vēl vairāk palielinot Latvijas Universitātes vērtību



LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs organizējis Starpdisciplināro 
konferenci «Grāmata. Zīme. Krāsa», 2019. gada 26.-27. marts. Veikti pētījumi un nolasīti 

referāti starptautiskā akadēmiskā vidē.



LLU Fundamentālā bibliotēka



Izstrādāta jauna mājaslapa https://llufb.llu.lv/

Uzlabota bibliotēkas infrastruktūra:

• visā bibliotēkā ierīkota ventilācijas sistēma, uzlabota ugunsdrošības

sistēma (ierīkota automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma),

ielikti jauni logi, izremontētas telpas arī bibliotēkas darbiniekiem

• iekārtota klusā lasītava

Sagatavota video instrukcija grāmatu rezervēšanai vienotajā informācijas

meklētājā PRIMO Discovery

Izmantojot Mendeley iespējas, ir izstrādāti atsauču un literatūras sarakstu

veidošanas stili uz APA un Harvard pamata

Lasītavā izvietoti daleņi ar e-grāmatu nosaukumiem un QR kodiem

Sagatavoti bukleti ar QR kodiem

Atbalsts pētniekiem par pētniecības datu pārvaldību, publikāciju metrikas 

uzlabošanu, atklātu publicēšanu (Open access)

https://llufb.llu.lv/


Metodiskie materiāli mācībspēkiem un pētniekiem prezentāciju vai video formā bibliotēkas 

mājaslapā un Facebook vietnē: 

● ORCID (Open Researcher and Contributor ID): Kā reģistrēt ORCID;

● Lietotājkonta atjaunošana Scopus datubāzē;

● Autora profila rediģēšana Scopus datubāzē (Scopus Author Feedback Wizard);

● Scopus Journal Metrics;

● SciVal rīks un tā izmantošana;

● Informācijas meklēšana Web of Science datubāzē. EndNote rīks;

● Kā atlasīt LLU krājumus Web of Science datubāzē;

● Web of Science Publons rīks;

● Web of Science Kopernio rīks.

Attīstību kavē: Telpas pilī nav piemērotas mūsdienu bibliotēkas vajadzībām;  Nepietiekams 

finansējums un nožēlojamas algas; Nepietiekams darbinieku skaits



1999. – 2019.



• Plašas telpas – 430 lietotāju darba vietas, individuālās un grupu darba telpas, 24h lasītava, 24h 
pašapkalpošanās ēdamtelpa, konferenču zāle

• Krājums brīvpieejā, pašapkalpošanās iekārtas, grāmatu nodošana ārpus bibliotēkas darba laika

• Daudznacionāls un multikulturāls lietotāju sastāvs

• RTU Inženierzinātņu vidusskolas bibliotēka 

• Sadarbība ar RTU akadēmisko personālu, RTU Zinātnes departamentu, RTU Inženierzinātņu vēstures muzeju 
u.c. RTU struktūrvienībām

• RTU Atvērtās piekļuves repozitorija administrēšana

• Dalība RTU studiju virzienu akreditāciju sagatavošanā 

• Prakses bibliotēkas nozares studentiem no Latvijas un ārvalstīm (ERASMUS+ programmas ietvaros)

• Telpu īre pasākumiem un to norišu nodrošināšana 

• Mākslas izstādes

2019.



 Nepietiekams finansējums : 
E-resursu iegādei,

Tehnoloģiju nomaiņai,  

Darbinieku algām, 

IT speciālistu algošanai bibliotēkas personālsastāvā. 

 Klusās lasītavas un mācībspēku lasītavas nepieciešamība lietotājiem ( ievietoti 
citi RTU departamenti ) 

2019.



RTU Rīgas Biznesa skolas bibliotēka

(1)Katrai mācību programmai individuāla pieeja
(2)Katram studentam savs mācību materiālu kopums 

no jaunākajiem izglītības resursiem
(3)Mācību materiāli ietver situācijas analīzes materiālus, 

tiešsaistes datubāzes un rīkus

(4) Apmācības studentiem – par starptautisku 
izglītības resursu meklēšanu, iegādi un lietošanu

Rīgas Biznesa Skolas (RBS) bibliotēkā ir RBS 

struktūrvienība un darbojas sadarbībā ar Rīgas 

Tehniskās Universitātes bibliotēku. Rīgas Biznesa 

skolas bibliotēka nodrošina mācību resursus visās 

RBS programmās.





(1)RBS bibliotēka katrai mācību programmai nodrošina individuālu pieeju. Vienai programmai tiek 
nodrošinātas e-grāmatas, otrai fiziskas grāmatas, trešai tiek sagatavotas fiziskas mapes katram 
studentam ar datiem par katru mācību kursu – pasniedzēju CV, mācību programmas aprakstu, katras 
lekcijas prezentāciju un rakstiem. 

(2) Katrs students RBS saņem savu mācību materiālu kopumu atkarībā no izvēlētās programmas un 
kursiem. RBS standarta atbalsta materiāls katrā mācību priekšmetā ir mācību grāmata. Katram 
studentam tiek izsniegtas mācību grāmatas. Mācību grāmata pēc priekšmeta apguves nav jāatdod, 
tā paliek studentam. Tādā veidā bibliotēka katru gadu nodrošina jaunākos pieejamos izdevumus un 
seko līdz tendencēm. 

(3) Mācību materiāli var ietvert jebkādu elektronisku vai fizisku resursu, kas veicina mācību procesu.  
Mācību materiāli ietver simulācijas spēles, piem. biržu akciju tirgus, situācijas materiālus no 
Harvardas par jaunākajiem notikumiem Facebook un Spotify aplikācijā, un dažādus citus rīkus. 

(4) Lai studenti aptvertu savas plašās iespējas, bibliotēka sniedz ievadlekcijas par to kādi ir mācību 
resursi un kā tos izmantot. Kā arī, bibliotēkā sniedz padomus kā efektīvāk iegādāties papildus mācību 
resursus no starptautiskiem izdevējiem - pareizi jautājumi pareizā vietā.





Latvijas Sporta Akadēmijas  Sporta nozares     
bibliotēka



Bibliotēkas darbības mērķis :

• Nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu bibliotēkas lietotājiem. 

• Apkalpot akadēmijas studentus, docētājus un darbiniekus, kā arī sporta speciālistus un 
studentus no citām organizācijām un augstskolām. 

Bibliotēkas krājums :

• Bibliotēkas krājums tiek veidots atbilstoši LSPA studiju un zinātniskā darba virzieniem, 
studiju programmu prasībām.   

• Bibliotēkas krājumu galvenokārt veido mācību literatūra ar sportu un sporta zinātni saistītās 
jomās, kā arī sporta medicīna, medicīna, psiholoģija, pedagoģija u.c. nozares.

• Bibliotēkas krājumu izmanto ne tikai LSPA studenti un docētāji, bet arī sportisti un sporta 
speciālisti no citām organizācijām.

Sporta literatūras arhīva fonds :

• Kopš 1949.gada grāmatas, kas komplektētas sporta nozarē LVFKI (tagad LSPA), vienā 
eksemplārā pieejamas arhīva fondā.

• Fondu izmanto sporta speciālisti, sporta federāciju pārstāvji, kā arī sporta nozares dažādu 
grāmatu autori.

• LSPA bibliotēka ir vienīgā bibliotēka Latvijā sporta nozarē.





BIBLIOTĒKA
Strēlnieku iela 4a, Rīga, LV-1010
Valenberga ēkas 6.stāvs

• Darbojas kopš Rīgas Ekonomikas 
augstskolas (tagad SIA «Stockholm School 
of Economics in Riga») dibināšanas 1994. 
gada novembrī.

• Bibliotēkas pamatuzdevums ir nodrošināt
SSE Riga studentus, mācībspēkus un 
darbiniekus ar studijām un 
pētnieciskajam darbam nepieciešamo
literatūru, datu bāzēm un informāciju. 

• Bibliotēka darbojas kā publiska bibliotēka
un atvērta jebkuram interesentam.



Lietas, ar ko lepojamies

Resursi

• ORBIS;

• Datastream;

• Financial Times; 

• OECD iLibrary;

• EBSCO EconLit with FT;

• EBSCO Business Source 

Complete;

• JSTOR;

• Lursoft; 

• Kolekcija ar vairāk nekā 25’000 

grāmatām un 

seriālizdevumiem.

Pieejamība

• Elektroniskais katalogs 

https://s10311uk.eos-

intl.eu/S10311UK/OPAC/Index.

aspx

• Brīvpieejas fonds un mājas 

abonements ikvienam 

interesentam.

• Bibliotēka atvērta 

pirmdiena – piektdiena: 

8:00-20:00

sestdiena – svētdiena: 10:00-

16:00

Pētniecība

• Augstskolas studentu zinātniski 

pētniecisko darbu sērija SSE 

Riga Student Research Papers.

• Augstskolas mācībspēku 

publikācijas.

• Augstskolas vēsture un mediju 

monitorings.

https://s10311uk.eos-intl.eu/S10311UK/OPAC/Index.aspx


Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas   «RISEBA»   bibliotēka 

1992. gadā dibināta augstskola ar mērķi sagatavot augsti kvalificētus speciālistus praktiskai darbībai atbilstoši 
mūsdienu Eiropas un Latvijas prasībām. Augstskola atrodas Rīgā un tai ir filiāle Daugavpilī. 
Augstskolas misija: "Ceļš uz starptautisku karjeru".

Sasniegumi

Sadarbības līgumi ar Harvard
Business Publishing un 
Greenleaf Publishing. 
Docētājiem ir iespēja pasūtīt 
un lietot studiju programmas 
apguvei nepieciešamos 
informācijas resursus (cases, 
online courses, simulations, 
video u.c.). 



RISEBA bibliotēka

Nodrošina studiju procesu ar informācijas resursiem un pakalpojumiem, kā arī 
sniedz studējošiem un akadēmiskajam  personālam nepieciešamo informatīvo 
atbalstu zinātniskās darbības īstenošanai



RISEBA bibliotēka

Pakalpojumi

dokumentu elektroniskā 
piegāde lietotājiem

elektroniskais katalogs un 
datu bāzes

konsultācijas un lietotāju 
apmācības

uzziņas u.c.



Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas bibliotēka



Lielajām bibliotēkām tā ir ikdiena, bet mums tas bija jauns izaicinājums -
strādāt ar lielu skaitu ārvalstu studentu. 2018./2019. st. gadā RTA
studēja 168 ārvalstu studenti, kuri bija arī čakli bibliotēkas lietotāji.



Priecājamies, ka ir izveidojusies lieliska
sadarbība ar profesionāliem māksliniekiem,
kuri labprāt izstāda savus darbus bibliotēkā.

Turpinājām organizēt pasākumu ciklu, kas
ļauj iepazīt RTA darbinieku talantus un
vaļaspriekus.

Novēlam katrai bibliotēkai savu gaismu!

M.Justa foto, I.Atpiles-Jugānes teksts



Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Bibliotēka

JVLMA bibliotēkas pamati likti gadu pēc Latvijas Konservatorijas 

dibināšanas. 1920. gada oktobrī nodibinājās Konservatorijas audzēkņu 

pulciņš, kas savu darbību atklāja 7. novembrī. Pulciņš izvirzīja mērķi izveidot 

Konservatorijas Bibliotēku.

JVLMA Bibliotēka ir senākā specializētā nošu un mūzikas literatūras 

krātuve Latvijā, kurā atrodami reti iespieddarbi, notis, grāmatas, skaņu 

ieraksti, video materiāli un periodika. 

Bibliotēkas struktūru veido trīs nodaļas: Nošu nodaļa, Grāmatu nodaļa un 

lasītava, Audiovizuālo ierakstu nodaļa.

Fakti par bibliotēku



Laiki mainās, klasika paliek

Konservatorijas bibliotēkā 1950. gadā

Autors nezināms
JVLMA Bibliotēkas lasītava



Transporta un sakaru institūta bibliotēka



STEM projekta ietvaros (kopš 2018. g.)

Iepirkta un ieviesta BIS Accessit Library;

Mācību un pētniecības procesu atbalstam iepirktas 2970 e-grāmatas (Springer, Elsevier, 
ProQuest, Teilor&Francis);

Atvērta moderna e-lasītava (realizējot konceptu «bibliotēka kā mācību vieta);

Regulāri notiek studējošo un akadēmiskā personāla apmācības informācijpratībā.

Izaicinājumi:

Bibliotēkas attīstības koncepta trūkums no augstskolas administrācijas puses;

Nepietiekams budžets;

Akadēmiskā personāla nepietiekamas zināšanas informācijpratībā;

Studējošo zemā motivācija kvalitatīvas informācijas pielietošanā.



Baltijas Starptautiskā akadēmija.
Bibliotēka

ATKLĀTIE FONDI,  4 LASĪTAVĀS RĪGĀ UN 7  
LATVIJAS PILSĒTĀS

123 000 DRUKĀTO VIENĪBU FONDS

7 KULTŪRINFORMĀCIJAS CENTRI

11 DARBINIEKI



Mūsu lepnums: «Seno» grāmatu fonds

GRĀMATAS IZDOTAS XIX. GADSIMTA 2. 
PUSE, XX. GADSIMTA SĀKUMĀ

Bildē : professors Hans Kristian Gudmundsson
(Reikjavīka)



KATRS  STUDENTS  ZELTA VĒRTS
“PIRMKURSNIEKA  DIENAS” IEPAZĪŠANĀS AR BIBLIOTĒKU



Daugavpils Universitātes Bibliotēka



Darba procesi:

Daugavpils Universitātes struktūrvienību sadarbība grāmatu un citu dokumentu iegādē. Sadarbības mērķis 

– jaunāko grāmatu un citu dokumentu izmantošana studijās, un  racionāls līdzekļu izlietojums.

1. Fakultātes sagatavo nepieciešamo grāmatu sarakstus, kuros obligāti minēti studiju programmu 

nosaukumi vai studiju kursu kodi.

2. Bibliotēka sarakstam pievieno katras grāmatas cenu un kopējās izmaksas.

3. Budžeta komisija izskata sarakstus un informē Bibliotēku par pieņemto lēmumu.

4. Iegādāto grāmatu sarakstus Bibliotēka nosūta studiju prorektoram, dekānam un studiju programmas 

direktoram.5. Studiju daļa pārbauda, vai jaunās grāmatas ir iekļautas studiju kursu literatūras sarakstos un 

tiek izmantotas Bibliotēkā.

Problēmas: Telpu trūkums, lai varētu izveidot kluso lasītavu, telpu grupu darbam, atsevišķas kabīnes 

lietotājiem.



PATENTU VALDES BIBLIOTĒKA

 veido specializētu intelektuālā īpašuma informācijas krājumu:

 veido datubāzi Rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma 
aizsardzība, kas satur informāciju par rūpnieciskā un 
intelektuālā īpašuma aizsardzības profesionālajiem 
jautājumiem un pieredzi;

 sniedz specializētus pakalpojumus, t.i. veic patentu 
informācijas, preču zīmju un dizainparaugu meklējumus.

2014. gada 17. februārī  Patentu valdes bibliotēkai tika piešķirts 
Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) depozitārās 
bibliotēkas statuss, kas sniedz iespēju saņemt savā krājumā 
visas aktuālās WIPO publikācijas.

kopskaitā 
39 397 565 eks.

no tiem 39 378 739 
patentu dokumenti



Zinātniski pētnieciskais darbs:

 sagatavota un izdota grāmata «Patentu valde un izgudrotājdarbība 
Latvijā 1918–1940»;

 sagatavots un izdots metodiskais materiāls vispārējās un 
profesionālās vidējās izglītības pedagogiem «Ceļojums rūpnieciskā 
īpašuma pasaulē».

Metodiskais un konsultatīvais darbs:

 metodiskā un konsultatīvā palīdzība intelektuālā un rūpnieciskā 
īpašuma tiesību aizsardzības jomā;

 sadarbības līgumu ietvaros augstskolās izveidoto patentu 
informācijas centru (PATLIB) koordinācija un personāla apmācība 
padziļinātas patentu informācijas meklēšanas pakalpojumu 
sniegšanā klientiem;

 lekcijas augstskolās par intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma 
tiesību aizsardzības jautājumiem.

PATENTU VALDES BIBLIOTĒKA



Sabiedrības informēšanas pasākumi intelektuālā īpašuma 
aizsardzības jomā:

 Patentu valdes stends starptautiskajās izstādēs;

 kampaņa cīņai pret intelektuālā īpašuma pārkāpumiem;

 konkurss «Gada preču zīme»;

 semināri dažādai mērķauditorijai (tiesu sistēmas darbiniekiem, 
muitas darbiniekiem, intelektuālā īpašuma jomas profesionāļiem, 
akadēmiķiem un pētniekiem, maziem un vidējiem uzņēmējiem).

PATENTU VALDES BIBLIOTĒKA



Latvijas Nacionālās Aizsardzības akadēmijas bibliotēka

Akreditēta augstskolas bibliotēka ar plašu militārās literatūras krājumu 
un nozares datu bāzēm. Dibināta 1992.gadā. Bibliotēkā šobrīd strādā 3 darbinieki.

Mūsu misija:
 studiju atbalsts un kadetu personības izaugsmes veicināšana atbilstoši Nacionālo bruņoto 

spēku attīstības plāniem, uzdevumiem un tehnoloģiju attīstībai
 atbalsts pētījumiem militārajā nozarē, kas nepieciešami valsts aizsardzības pilnveidošanai 

un Nacionālās aizsardzības akadēmijas darbības nodrošināšanai



LEPOJAMIES

Pateicoties bibliotēkas iniciatīvai un apjomīgam darbam, 2017.gadā izdota grāmata “Latvijas Nacionālā 
aizsardzības akadēmija. Pirmie 25 gadi”, kurā atspoguļota augstskolas vēsture kopš dibināšanas 1992. gadā 
līdz 25. gadadienai. Mēs vēlējāmies sniegt pilnvērtīgu ieskatu augstskolas izveidē un attīstībā, ierakstīt 
vēsturē mūsu tradīcijas, simbolus un paveikto. Izdevumā iekļauti gan atmiņu stāstījumi, gan vēsturiski 
dokumenti. Grāmata bagātīgi ilustrēta ar fotogrāfijām, iekļauts arī absolventu saraksts.

Mēs aktīvi darbojamies akadēmijas ikgadējā žurnāla “Kadets” veidošanā. 

Ar gandarījumu varam teikt, ka NAA studējošo skaita pieaugums pēdējos gados ir jau likumsakarība. Un tas 
nozīmē, ka mums ir nākotne.



Jaunākais izaicinājums

Ir pieņemts lēmums NAA bibliotēku pārvietot uz citu ēku esošajā teritorijā. Norit liels
un atbildīgs darbs pie projekta un dizaina izstrādes. Ēkā tiks veikta kapitāla
rekonstrukcija, bibliotēkai būs vairāk un plašākas telpas nekā patlaban. Plānots
palielināt lasītāju darba vietu skaitu bibliotēkā, izveidot diennakts lasītavu, kluso
lasītavu - no tehnoloģijām un ierīcēm brīvu zonu u.c. Remontdarbi tiks uzsākti
2020.gadā. Bibliotēkas pārcelšanās uz jauno ēku plānota 2021. - 2022.g.



Biznesa augstskolas Turība bibliotēka



Biznesa augstskolas Turība bibliotēka nodrošina plašu informācijas resursu pieejamību atbilstoši augstskolas 

studiju programmām un pētniecības virzieniem. Bibliotēkas lietotāji var izmantot brīvpieejas bibliotēkas krājumu, 

periodikas izdevumus un tiešsaistes elektroniskās datu bāzes.

Turības bibliotēkā strādā erudīti bibliotekāri, viņi studentiem palīdz izvēlēties un sameklēt nepieciešamo 

literatūru un atrast informāciju datu bāzēs. Bibliotēkā ir 182 darba vietas, no tām 59 – datorizētas.

Ja lietotājam ir dators ar interneta pieeju, Turības bibliotēkas elektronisko katalogu var izmantot no jebkuras 

vietas pasaulē. Bibliotēkas fondus vai datu bāzes un interneta resursus ir iespējas lietot arī citu augstskolu 

studentiem. Abonementā ir pieejami divi literatūras meklēšanas un atlases elektroniskie katalogi, kas ļauj 

sameklēt nepieciešamo literatūru, izmantojot arī priekšmetu nosaukumus un atslēgas vārdus.

Lasītava, klusā lasītava pieejama bibliotēkas lietotājiem visu diennakti, izņemot svētdienas un svētku dienas.

Biznesa augstskola Turība katru gadu proporcionāli studentu skaita pieaugumam iegulda līdzekļus bibliotēkas 

tehnoloģiju attīstībā, datu bāzu iegādē un fonda komplektēšanā ar jaunāko literatūru.



Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka

 Publiska bibliotēka, dibināta 1998. gadā

 Atvērta katru dienu, 71 stundu nedēļā

 Krājums:
 ~10 000 grāmatu

 ~5 000 žurnālu 

 13 tiešsaistes datu bāzes

 Lasītāji – ~700

 4 nepilna laika darbinieki, no kuriem 2 RJA studenti



Sasniegtais

Kopš dibināšanas otrā BIS – darbs ar ALEPH ļauj izmantot 
kopkataloga priekšrocības – publicitāte, vienota sistēma

Veiksmīga sadarbība ar mācībspēkiem studiju procesā, mācību 
materiālu ievietošana e-studiju vidē (moodle) 

Juridiskās pētniecības mācību kursa vadīšana bakalauriem un 
maģistriem (2 kredītpunkti)

Sākot ar 2017. gadu bakalauru un maģistru nobeiguma darbu 
ievietošana Dspace vidē (sadarbībā ar LU)

Problēmas

Telpu trūkums krājuma izvietošanai (viss krājums atvērtā pieejā). 
Risinājums – arvien mazāk izmantoto drukāto juridisko žurnālu 
pārvietošana uz slēgtu krātuvi (gandrīz visi pieejami datu bāzēs)

Koordinācijas trūkums datu bāžu abonēšanā

Neskaidras autortiesību nostādnes elektronisko materiālu 
izmantošanā 

e-grāmatu pievienošana kopkatalogam sarežģīta un neefektīva



Redakcionālā darbība

Darbs ar Oxford University Press un Brill izdevniecībām RJA 
zinātnisko publikāciju sagatavošana procesā vadošā redaktora 
pozīcijā. 2019. gadā iznākušas 2 grāmatas 

Darbs ar labāko maģistru darbu autoriem, sagatavojot viņu 
maģistru darbus peer-review procesā publikācijai, kas iekļauta 
EBSCO datu bāzē 

Starptautiskā sadarbība 

Centrāl- un Austrumeiropas Juridisko bibliotēku un 
informācijas centru Konsorcija dibinātāja un vadošā bibliotēka 
Konsorcijā (11 dalībnieki, darbs ar 7 juridisko datu bāžu 
piegādātājiem)

Starptautiskās Juridisko bibliotēku asociācijas (IALL) ikgadējās 
konferences (iespēja dibināt personīgus kontaktus ar radniecīgu 
bibliotēku pārstāvjiem, kā arī izdevējiem un piegādātājiem 
nozarē)

Regulāri Erasmus apmaiņas braucieni uz bibliotēku darbinieku 
nedēļām (Library staff weeks)



Bibliotēka

- Viena no 6 valsts nozīmes bibliotēkām ( lietotāju skaits ~ 15 000)  un galvenā medicīnas/veselības zinātņu bibliotēka valstī ( ir  trīs 
filiāles - 2 Rīgā, 1 Liepājā)

- Daudznacionāls lietotāju sastāvs ( 23% no kopējā studentu skaita ir ārvalstu studenti. Kopējais studentu skaits ir 9854, no tiem ārvalstu 
2265)                                                           

- Bibliotēkā darbojas Pasaules Veselības Organizācijas Depozitārija bibliotēka un Eiropas Dokumentācijas centrs 

- Nodrošinām Latvijas veselības aprūpes iestāžu bibliotekāru metodisko vadību un ik gadu  tiek noslēgti ~ 10  sadarbības līgumi   par 
informācijas pakalpojumu sniegšanu farmācijas firmām u.c. iestādēm

- Aktīva dalība studiju virzienu akreditācijās, bibliotēkas prezentēšana ārvalstu ekspertiem

- Strādājam ar RFID ( radiofrekvences) pašapkalpošanās tehnoloģijām,  inventarizācijas veicam ar digitālo asistentu

- Mācību literatūras viss krājums un lasītava strādā 24h režīmā

- Tiek veikta vēsturisko promocijas darbu digitalizācija

- Izbūvēts lietotāju lifts, kas savieno bibliotēkas abus stāvus centrālajā  ēkā

- Lietotājiem pieejamas 2 klusās lasītavas, diskusiju/grupu darba  telpa, atsevišķas vienvietīgas darbavietas, grāmatu nodošanas iespēja 
ārpus darba laika

- Kopēšana, printēšana, skenēšana ar studentu kartēm un par visiem pakalpojumiem bezskaidras naudas norēķini

- Visos lietotāju līmeņos ( no 1.studiju gada līdz Latvijas veselības aprūpes speciālistiem) tiek sagatavotas  un vadītas  mācības 
informācijpratībā, t.sk. arī sadarbojoties ar Tālākizglītības fakultāti tiek izmantots ES projektu finansējums ārstu apmācībām

- Katru gadu 1-3 darbinieki piedalās ERASMUS projektos



RSU bibliotēkas atbalsts pētniekiem

- Piedalāmies RSU institucionālā zinātnisko publikāciju repozitorija izveidē Dspace programmā, testējot  sistēmu, 
apzinot kritērijus, veidojot pamata dokumentus, vadot darba grupas un tml.

- Veidojam biobibliogrāfijas par augstskolas rektoriem ( profesoriem V.Korzānu, J.Gardovski)

- Piedalāmies grāmatu rakstīšanā kopā ar RSU mācībspēkiem, piemēram, grāmatas «Zinātniskā rakstīšana un
pētījumu rezultātu izplatīšana» diviem izdevumiem tika sagatavotas atsevišķas nodaļas

- Pētniekiem un mācībspēkiem tiek nodrošināti dažādi pakalpojumi - diferencētā apkalpošana pēc pētniecības 
darba tēmām, atbalsts sistemātiskā pārskata veidošanā, literatūras sarakstu veidošana pēc atslēgvārdiem, 
individuālās konsultācijas

- Doktorantiem informācijpratības nodarbībās tiek stāstīts un rādīts, kā veidot savu atpazīstamību, izmantojot
citēšanas iespējas tradicionālajā izpratnē (zinātniskie raksti) un altimetrikas iespējas, kas uzlabo publikāciju
citējamību un par publicēšanās iespējām, ko piedāvā Clarivate Analytics un Elsevier kompānijas.

- RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra programmas ietvaros bibliotēkas speciālisti ir sagatavojuši un vada
nodarbības par citējamību un atsauču rīku pārvaldību - EndNote rīku, PubMed datubāzi, bibliometriju u.c.
pētniekiem un akadēmiskajam personālam aktuāliem jautājumiem

- Veidojam zinātnisko publikāciju (ar RSU afiliāciju) sarakstus RSU Zinātnes departamentam pēc dažādiem
atlases kritērijiem

- RSU pētniecības struktūrvienībās viesojamies ar informatīvām vizītēm











Paldies par uzmanību!

Jautājumi?


