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Sveicināti!

Šo pavasari strādājam, domājot un aktīvi veicinot pārmaiņas. 

Mēs gatavojamies darbam Latvijas Universitātes (LU) jaunbūvētajā ēkā 
– „Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā”, kas ienesīs būtiskas izmaiņas 
LU Bibliotēkas darba organizācijā. Šo bibliotēku Torņakalna 
kompleksā mēs veidosim kā modernāko un lietotājiem draudzīgāko 
Universitātes bibliotēku. Mēs to protam un varam!

Nupat piedzīvojām rektora vēlēšanas. Latvijas Universitātei ir jauns 
rektors, bet LU Bibliotēkai – pazīstams un atsaucīgs tiešais vadītājs jau 
otro desmitgadi. Tagad mūsu uzdevums ir vēl vairāk atbalstīt 
prof. Indriķi Muižnieku viņa centienos attīstīt Latvijas Universitāti, ar 
kuru varam lepoties.

Noslēdzot šo studiju gadu, plānojam nākamo, lai mūsu zinātniskā, 
lietotājiem atvērtā un draudzīgā Bibliotēka sniegtu jaunus 
pakalpojumus un sagādātu patīkamus pārsteigumus katram 
apmeklētājam.

Iveta Gudakovska



Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi Nr. 8
Atbildīgā par izdevumu | Sindija Iesalniece, e-pasts: sindija.iesalniece@lu.lv, tālr.  28656010 

Literārā redaktore | Maira Dandzberga
Izdevuma dizainere | Sindija Iesalniece

Jūs esat saņēmis šo vēstuli, jo esat pieteicies saņemt LU Bibliotēkas jaunumus. Lai atteiktos no  
LU Bibliotēkas jaunumu saņemšanas, rakstiet uz e-pastu: info-bibl@lu.lv  

Seko mums: Twitter un Facebook 
© Latvijas Universitātes Bibliotēka,  2015

2

Saturs
3. LU e-resursu repozitorijs
5. Projekts OpenAIRE2020
6. Gūts atbalsts projektam
7. Mācīties un mācīt
11. Starptautiska tikšanās Tartu -                       
       bilbliotēku un personāla izaugsmei
15. Eiropas Dokumentācijas centru                         
        seminārs Briselē
17. Ko par mums domā citi.
         Bibliotēka kā muzejs
19. Iepazīsti savu bibliotēku un tās bibliotekāru.
       Es esmu tāds cilvēks, kam patīk pār-           
 maiņas darbā
21. Bibliotēkas darbinieku debija LU                      
 darbinieku sporta spēlēs
23. LU Bibliotēkā aizvadīta Bibliotēkas      
 nedēļa
25. Muzeju nakts LU Bibliotēkā
27. Aprīlis - talku un ugunsdrošības mēnesis
31. Bibliotēka vasarā

https://twitter.com/InfoBibl
https://www.facebook.com/bibliotekalu%3Fref%3Dts%26fref%3Dts
http://www.facebook.com/bibliotekalu


LATVIJAS 
B f UNIVERSITĀTE 

H e l p | P r o f i l ē : I I o e R a r n p a n e | L o g o u t 

Efigllsh Latviešu Ogctsch P V C G K H A 

DSpace H o m e 

Search DSpace E-resource repository of the University of Latvia 

Ilga Rampāne 

Latvijas Universitāte (LU) 2011. gadā izveidojusi 
LU e-resursu repozitoriju, lai atbalstītu atvērtu 
piekļuvi elektroniskajām publikācijām un 
datiem atbilstoši Budapeštas Open Access 
pamatnostādnēm, Berlīnes deklarācijai, OpenAire 
2020 nostādnēm un veicinātu tiešsaistes piekļuvi 
LU pētniecības rezultātiem un to starptautisku 
atpazīstamību. 

LU e-resursu repozitorijs (turpmāk - Repozitorijs) 
nodrošina vienotu vidi dokumentu publicēšanai, 
pašarhivēšanai un saglabāšanai, padara tos 
pieejamus jebkurai pētniecības institūcijai un 
lietotājiem visā pasaulē. 

Repozitorijs ietver žurnālu rakstus, grāmatas, 
grāmatu nodaļas, konferenču dokumentus, mācību 
materiālus, kā arī zinātņu doktora disertācijas, 
bakalaura, maģistra un kvalifikācijas darbus un 
citus materiālus, atspoguļo LU struktūrvienību 
izdevējdarbību (LU Raksti, periodiskie izdevumi), LU 
Akadēmiskās bibliotēkas un LU Bibliotēkas digitālās 
kolekcijas (Johana Kristofa Broces, pirmā Rīgas 
tipogrāfa N. Mollīna, prof. Pētera Šmita kolekcijas, 
LU Bibliotēkas krājumā esošos pergamentus, 
gravīras no kolekcijas „Description de l'Egypte" un 
citus retus un senus izdevumus). 

2013. gadā Repozitorijā tika iekļauts teoloģijas 
un reliģijas nozares repozitorijs SciRePrints. 
Repozitorijā darba valoda ir angļu. 
Tā struktūru veido īpašas sadaļas, ko sauc par 
komūnām (apakškomūnām) un kolekcijām. 
Komūnas veido LU struktūrvienību grupas un 
svarīgākie digitālo dokumentu veidi. 

Apakškomūnas un kolekcijas veido konkrētas 
struktūrvienības vai publikāciju veidi. Publikācijas 
var piesaistīt tikai kolekcijām. Vienu publikāciju var 
piesaistīt vairākām kolekcijām. 
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LU e-resursu repozitorijā sakarne 

E-resource repositorv of the Univeraity of Latvis provifles the possibility to ccllate. preserve srrd access Seely the srieritificacfiievemetits of 
Ihs Univeftīty s-f Latvia. It contains publicaīi&nsof the staff memberj c-f the UmVersity of Latvia - puOlishefl artides. SoOersI thesis and 
abstracts, confeience prc-cee-Oings, aūministrstive, scientific snū funded proj ect reports an d other eleOronic documents. 

Communīties in DSpace 
Select a community to Wowse its collectio-ns. 
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Recently Added 
VVhere Āre the Global Rantinos Leading Us? An Analvsis of Reoent Methodolcaical Chanoes anG Neiv D%tfelccmgnb 

Raulvargers, Andrejs |Wiley, 2014) 

LU e-resursu repozitorijs 

Publikācijas Repozitorijā var ievietot gan to autori, 
gan pilnvarotas personas, piemēram, autortiesību 
īpašnieki vai noteikti struktūrvienību darbinieki. LU 
zinātņu doktora disertācijas, bakalaura, maģistra 
un kvalifikācijas darbi no 2015. gada tiek ievietoti 
Repozitorijā 
automātiski no LU informācijas sistēmas. 

Katrai Repozitorijā ievietotajai publikācijai izveido 
starptautiskajiem standartiem (Dubtin Core, 
OAI-PMH) atbilstošus metadatus, kas nodrošina 
starptautisku sadarbības iespēju un tīklošanu 
resursu izgūšanai un plašākai izmantošanai. 
Piemēram, Repozitorijā ievietotās publikācijas 
var meklēt gan Repozitorijā, gan Google, gan arī, 
izmantojot citus meklētājus. 

Metadatu obligātie lauki ir autors, nosaukums, 
publicēšanas datums, valodas kods (ISO), 
dokumenta veids, tematiskā nozare/apakšnozare, 
atslēgvārdi un URI. Pilnteksta datnes formāts - PDF 
ar izšķirtspēju ne mazāku par 300 dpi. 

Repozitorijā programmatūrā ir atšķirīga piekļuve 
informācijai: 
• Brīvpieejas resursi 
• Resursi, kuru pilnais teksts nav pieejams līdz 
noteiktam laika posmam 
• Tikai autorizētiem lietotājiem pieejami resursi ar 
tajos ietvertajām publikācijām, kuru pilno tekstu 
nevar atvērt brīvai izmantošanai saskaņā ar autora 

j 

un izdevniecības vienošanos. 

2015. gada maija beigās LU e-resursu repozitorijā 
ir pieejamas 25 790 vienību. No tām 22 350 ir 
bakalaura, maģistra un kvalifikācijas darbi, 1124 -
zinātņu doktora disertācijas, 1053 - LU Raksti un 
periodiskie izdevumi. 

Memfisas piramīdas (attēls no Repozitorijā gi 
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https://dspace.lu.lv/dspace/
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/
http://openaccess.mpg.de/
https://www.openaire.eu/news-events/openaire2020-press-release
https://www.openaire.eu/news-events/openaire2020-press-release


OpenAIRE2020 ir ilgtermiņa projekts, kura galvenais 
mērķis ir atvērtās piekļuves (Open Access) nostādņu 
īstenošana un stiprināšana, kas izriet no pētniecības 
un inovācijas programmā „Apvārsnis 2020” (Horizon 
2020) noteiktām prasībām.
 
LU ir projekta OpenAIRE reģionālais pārstāvis Latvijā 
kopš 2009. gada, piedaloties projektos OpenAIRE, 
OpenAIREplus un OpenAIRE2020.
 
OpenAIRE2020 rezultātā tiek veicināta atvērtās 
zinātnes (Open Science) atpazīstamība un 
attīstīšana, būtiski uzlabota pētniecisko publikāciju 
un datu pieejamība, atkārtota izmantošana un 
pētnieku sadarbība Latvijā un ārpus tās robežām. 

Meklējot atvērtās piekļuves galveno šķēršļu – 
finanšu, tiesisko un tehnisko – pārvarēšanas 
risinājumus, tiek attīstīts un uzturēts zinātniskās 
informācijas infrastruktūru tīkls. Tas satur un izplata 
zinātniskās publikācijas, datus un citus zinātniskos 
rezultātus, nodrošina informācijas apmaiņu 
Eiropas Savienības un globālā līmenī, kā arī palīdz 
pētniekiem izpildīt programmā „Apvārsnis 2020” 
noteiktās prasības. 

Paredzēts, ka OpenAIRE2020 nākotnē atbalstīs 
pētniecisko projektu rezultātu pārraudzīšanas 

procesu un būs galvenā infrastruktūra, kas iegūs 
programmas „Apvārsnis 2020” pārskatus par 
zinātniskajām publikācijām. Projekta realizēšanai 
tiek attīstīta sadarbība ar citām organizācijām un 
projektiem, piemēram, FOSTER, COAR, CWTS, SPARC 
Europe, LIBER, EUA u.c.

OpenAIRE2020 paredz izveidot un uzturēt atvērtās 
piekļuves atbalsta dienestu tīklu Eiropā (NOADs). 
Šo funkciju pilda arī LU, piedāvājot konsultācijas 
par jautājumiem saistībā ar atvērto piekļuvi, 
pētniecības rezultātiem un organizējot dažādas 
aktivitātes, piemēram, ikgadējo starptautisko Open 
Access nedēļu, seminārus, prezentācijas u.c. 

LU sadarbībā ar Rīgas Tehnisko Universitāti un 
Latvijas Nacionālo bibliotēku kopīgā projektā  
FOSTER  2015. gada oktobrī organizēs konferenci 
„Atvērtā zinātne – pētnieku ieguvums 21. gadsimtā” 
(Open Science – the 21th century benefits for 
researchers). Tas būs galvenais notikums ikgadējā 
starptautiskajā Open Access nedēļā. Projekta 
ietvaros izveidots arī e-kurss „Open Science”, kas 
atrodams brīvpieejā ikvienam interesentam un 
sniedz atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar 
atvērto zinātni un tās nozīmi pētniecībā. 

Projekta OpenAIRE2020 kontaktinformācija:

Iveta Gudakovska
OpenAIRE2020-Latvijā projekta vadītāja
Nacionālais Open Access informācijas un atbalsta 
dienests
e-pasts: iveta.gudakovska@lu.lv

Gita Rozenberga
OpenAIRE2020-Latvijā projekta vadītājas asistente
Nacionālais Open Access informācijas un atbalsta 
dienests

Projekts OpenAIRE2020
Latvijas prezidentūras gadā aizsācies projekts „Atvērtās piekļuves infrastruktūra pētniecībai 
Eiropā līdz 2020. gadam” (OpenAIRE2020), kurā piedalās 50 organizācijas no Eiropas un to skaitā ir 
arī Latvijas Universitāte (LU).
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Gita Rozenberga

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_LV_KI0213413LVN.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_LV_KI0213413LVN.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_LV_KI0213413LVN.pdf
https://www.fosteropenscience.eu/project/
https://www.coar-repositories.org/
http://www.cwts.nl/Home
http://sparceurope.org/
http://sparceurope.org/
http://libereurope.eu/
http://www.eua.be/Home.aspx
https://www.openaire.eu/contact-noads
https://www.fosteropenscience.eu/event/open-science-21th-century-benefits-researchers
https://www.fosteropenscience.eu/event/open-science-21th-century-benefits-researchers
https://estudijas.lu.lv/auth/shibboleth/login.php
https://www.openaire.eu/
https://www.openaire.eu/


Gūts atbalsts projektam

28. maijā LU Bibliotēka saņēma no Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja ilgi gaidītu ziņu, ka komisija 
– Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Vācijas augstskolu pasniedzēji un zinātnieki – ir atbalstījuši 
bibliotēkas projekta „Minsteres Latviešu centra bibliotēkas krājuma speciālās kolekcijas – nozīmīgs 
kultūrvēstures izpētes avots” īstenošanu.

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs darbojas kā „Vācijas centrs” Baltijas valstīs, kura mērķis ir sekmēt 
zinātnisko un akadēmisko sadarbību starp Vāciju un Baltijas valstīm.

Bibliotēkas projekts konkursam tika iesniegts šā gada 16. februārī. Projekta īstenošana veicinās zinātnisko 
sadarbību starp Vāciju, no vienas puses, un Igauniju, Latviju un Lietuvu, no otras, kā arī sekmēs Baltijas 
valstu sadarbību zinātnes jomā.

Projekta mērķis ir bibliotēkas krājuma apzināšana Latviešu centrā Minsterē (LCM), pievēršot uzmanību 
krājumā esošo speciālo kolekciju izpētei. Savukārt projekta uzdevums ir definēt speciālo kolekciju skaitu 
un noteikt avotu unikalitāti Baltijas reģiona kultūrvēstures kontekstā. Nākotnē šīm speciālajām kolekcijām 
pētnieciskā nozīmība tikai pieaugs.

Latviešu centrs Minsterē vairāku gadu desmitu laikā ir bijis nozīmīgs izglītības un kultūras centrs Vācijā. 
Tā aizsākumi meklējami 1946. gadā, kad tika dibināta ģimnāzija. Tā bija vienīgā pilna laika ģimnāzija, 
kur mācības notika latviešu valodā. Sākotnēji ģimnāzijā mācījās bērni no Vācijas, taču laika gaitā viņiem 
pievienojās skolēni no citām zemēm. Jauns pavērsiens sākās 1986. gadā, kad  durvis vēra LCM jaunā ēka, 
kurā atradās Minsteres latviešu ģimnāzija un internāts. Būtisku ieguldījumu šī centra attīstībā deva Vācijas 
valdība.  

Centra darbībā viena no svarīgākajām lomām jau vairāku gadu desmitu laikā pieder unikālajai bibliotēkai, 
kurā atrodama trimdā izdotā latviešu literatūra un publicistika, mikrofilmu oriģināli, vēstules, grāmatu 
manuskripti, fotogrāfijas – tas viss varētu būt aizraujošs pētījuma objekts. Centrā apskatāmas ar latviešu 
rakstnieku Jāņa Jaunsudrabiņa, Zentas Mauriņas, Konstantīna Raudives, Kārļa Ieviņa un Pētera Ērmaņa 
personīgajām mantām iekārtotas istabas, kas sniedz priekšstatu par tā laika mākslinieku dzīvi. 

Projektu īstenos LU Bibliotēka kopā ar  trīs sadarbības partneriem: LU Humanitāro zinātņu fakultāti,  
Starpdisciplināro Baltijas studiju institūtu Minsterē un Latviešu centru Minsterē. Projektu paredzēts 
realizēt līdz 2015. gada 15. decembrim, tā vadītāja ir LU Bibliotēkas direktores vietniece Mārīte Saviča.

6

Sindija Iesalniece

http://www.hochschulkontor.lv/lv


Mācīties un mācīt
Vispārējā studiju  līmeņa paaugstināšanā būtiskas ir indivīda zināšanas un prasmes strādāt 
patstāvīgi, izmantojot kvalitatīvus informācijas resursus un e-vides rīkus, kā arī šos resursus atrast, 
novērtēt un pielāgot savām vajadzībām. Te palīgā nāk Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka.

Veiksmīga studiju un pētnieciskā darba realizēšanai Latvijas Universitāte saviem studentiem un pārējam 
personālam nodrošina vairākus pasaulē atzītus akadēmiska satura informācijas resursus, tai skaitā 
e-grāmatas un e-žurnālus. Lai iepazīstinātu studentus un mācībspēkus ar vērtīgākajiem informācijas 
resursiem un palīgrīkiem, LU Bibliotēkas darbinieki studiju gada sākumā uzsākuši LU personāla aktīvu 
trenēšanu gan klātienē fakultātēs, gan brīvās izvēles nodarbībās „Veselīgs treniņš smadzenēm” Bibliotēkā 
Kalpaka bulvārī. Šajā studiju gadā konsultācijas notiek arī sadarbībā ar dažādu e-resursu pārstāvju 
atbalstu vieslekciju un tiešsaistes semināru veidā.

LU Bibliotēkas organizēto nodarbību formātu veido dažādi elementi – bibliotēkas pakalpojumu iepazīšanas 
ekskursijas, lekcijas auditorijās un praktiskās nodarbības datorklasēs. To laikā klātesošajiem ir iespēja 
darboties praktiski, tā nostiprinot zināšanas darbam ar dažādiem resursiem.

Tematika ļoti plaša – bibliotēkas pamatpakalpojumu piedāvājums, tā izmantošana studiju un pētniecības 
darba optimizēšanai, publikāciju pievienošana „Mans LUIS”, bibliotēkas krājuma vērtīgāko kolekciju 

LU viesojas kompānijas Thomson Reuters pārstāvis Marcin Kapczynski un iepazīstina LU personālu ar 
jaunāko platformas Web of Science piedāvājumu. Foto: Sarmīte Vaļka
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http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/31652/
http://www.biblioteka.lu.lv/paligs/apmacibu-piedavajums/
http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/struktura/biblioteka-kalpaka-bulvari/
http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/struktura/biblioteka-kalpaka-bulvari/


izpētes iespējas, LU un atvērtajā piekļuvē pieejamo e-resursu praktiska pielietojamība, pētniecisko 
sadarbību veicinoši e-vides rīki. Studentiem tiek parādīti informācijpratības pamati – meklēšanas 
pieprasījumu veidošana, rezultātu precizēšana, bibliogrāfisko atsauču veidošana u.c. Jāpiebilst, ka arī 
bibliotēkas darbinieki aizvien gan papildina esošās zināšanas un prasmes, gan apgūst jaunas, –  bibliotēkā 
norit aktīvs iekšējais mācību darbs.

1. att. Mācību nodarbību apmeklējums 2014./2015. akad. gadā (apmeklējuma reizes)

Kompānijas Elsevier pārstāvis Krzysztof Szymanski demonstrē datubāzes Scopus iespējas. Foto: Sarmīte 
Vaļka

8

http://www.biblioteka.lu.lv/e-resursi/e-resursi/


LU Medicīnas fakultātes studenti pilda zināšanu pārbaudes testu par 
medicīnas nozares e-resursiem. Foto: Ilva Paidere
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Nodarbību norise fakultātēs galvenokārt ir atkarīga no mācībspēku atsaucības, kā arī studentu iein-
teresētības – nodarbības tiek organizētas gan studiju lekciju ietvaros, gan ārpus tām interesentu norādīta-
jās vietās (piem., institūtos, prakses vietās slimnīcās), kā arī bibliotēkā Kalpaka bulvārī. Jau minētais pro-
jekts „Veselīgs treniņš smadzenēm”, kas notiek četras reizes mēnesī, nepilna mācību gada laikā apmeklēts 
vairāk nekā 100 reižu. Nodarbības notiek arī angļu valodā, tātad tās ir pieejamas arī LU ārzemju viesstu-
dentiem.

Atskatoties uz aizvadīto studiju gadu kopumā, LU Bibliotēkas organizētās nodarbības apmeklētas vairāk 
nekā 4500 reižu, un aktīvākie apmeklētāji bijuši bakalaura studiju programmu studenti (sk. 1. att.).

Šajā gadā lielu interesi par nodarbību un semināru tematiem izrādījis arī LU akadēmiskais un zinātniskais 
personāls, tai skaitā doktorantūras studiju programmu studenti, piedaloties nodarbībās par indeksēšanas 
datubāzēm Web of Science un Scopus, atvērtās piekļuves (Open Access) resursiem un LU e-resursu repozi-
toriju, publicēšanās iespējām zinātniskajos žurnālos, kā arī publikāciju pievienošanu „Mans LUIS” sadaļai 
„Pētniecība”. Prieks arī par to, ka fakultāšu ietvaros turpinās sadarbība ar mācībspēkiem un studentiem 
(sk. 2. att.).

Lai uzlabotu mācību kvalitāti, apmeklētāji tiek aicināti izteikt savu viedokli par nodarbību lietderīgumu, 
saprotamību, interesantumu, demonstrēto piemēru nozīmi u.c. Kopumā līdz šim nodarbību kvalitāti 
novērtējuši 332 studenti, no kuriem 70,5% to uzskata par studijām noderīgu un 24% vairāk piekrīt nekā 
nepiekrīt šim apgalvojumam (sk. 3. att.).

LU Bibliotēkas mācību darba organizatori saka lielu paldies nodarbību apmeklētājiem par komentāriem 
un ieteikumiem – iespēju robežās tie tiks ņemti vērā. Lai nodrošinātu nodarbību dažādību un zināšanu 
aptvērumu, tiks aicināti vieslektori.  Bibliotēka cer uz mācībspēku un studentu turpmāku interesi arī nāka-
majā mācību gadā!

Kontaktinformācija: 
Ilva Paidere
Ilva.paidere@lu.lv
Tel. 67551286
Lielvārdes iela 24, Rīga, LV-1006

http://www.biblioteka.lu.lv/paligs/apmacibu-piedavajums/
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2. att. Mācību nodarbību apmeklējums fakultātēs 2014./2015. akad. gadā (apmeklējuma reizes, nodarbību temati)

3. att. Studentu atbildes uz apgalvojumu „Nodarbība man šķita noderīga”
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Starptautiska tikšanās 
Tartu - bibliotēku un 
personāla izaugsmei

Baltijas valstu augstskolas saista gadu desmitiem ilga sadarbība. Latvijas Universitāte (LU) ir 
noslēgusi vairākus sadarbības līgumus. To vidū nozīmīga ir Latvijas Universitātes, Tartu Universitātes 
un Viļņas Universitātes kopīgā deklarācija par stratēģisko sadarbību.

LU Bibliotēkai ar Viļņas Universitātes bibliotēku ir ilggadēja un cieša sadarbība, kas tagad pāraugusi 
ilgtspējīgā radošā savienībā, un kopš pagājušā gadā tajā iesaistījusies arī Tartu Universitātes bibliotēka.

Viena no sadarbības formām ir ikgadējie semināri. Šogad no 18. līdz 19. maijam seminārs par zinātniskajām 
bibliotēkām aktuālu tematu – „Defining Research Libraries to Implementing 21st Century Research 

Tartu konferences dalībnieki. Foto: Aiki Pärle

Iveta Gudakovska

http://www.lu.lv/par/starptautiska-sadarbiba/ligumi/
http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/aktivitates/konferences-un-seminari/
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Universities” – notika Tartu Universitātē.

Semināra programmu  veidoja  visu minēto 
bibliotēku pārstāvji, bet lielāko ieguldījumu tā 
sagatavošanā un veiksmīgā norisē devušas šo 
trīs bibliotēku direktores. Latvijas Universitātes 
Bibliotēku (LUB) seminārā ar prezentācijām 
pārstāvēja galvenās bibliotekāres Ilva Paidere, 
Gita Rozenberga un Liene Nikele. Ilva dalījās 
pieredzē par jaunizveidoto apmācību sistēmu, Gita 
aktualizēja bibliotekāra lomas maiņu zinātniskā 
universitātes bibliotēkā, bet Liene – e-grāmatu 
situāciju LU Bibliotēkā. Bibliotēku direktoru 
diskusijā LUB direktore Iveta Gudakovska informēja 

par mūsu bibliotēkas pēdējā gada sasniegumiem 
un iecerēm, kā arī kopā ar kolēģēm – Tartu 
Universitātes bibliotēkas direktori Līzu Lembinenu 
(Liisi Lembinen) un Viļņas Universitātes bibliotēkas 
direktori Irēnu Krivieni vienojās par turpmākām 
kopīgām aktivitātēm. Savukārt LUB direktores 
vietniece Mārīte Saviča, Lietotāju apkalpošanas 
departamenta vadītāja Aldona Volkova un 
galvenā bibliotekāre Rita Alkšbirze strādāja darba 
grupās, kur apsprieda digitalizācijas un lietotāju 
apkalpošanas jautājumus. Semināra dalībnieki 
guva lielisku sadarbības pieredzi Tartu Universitātes 
bibliotēkas informācijpratības e-kursa aprobācijā 
un mācību situācijas izspēlē.

Klausoties noslēguma semināru. Foto: Aiki Pärle

Bibliotēkas darbinieces piedalās „Workshop” nodarbībā. No labās LU Bibliotēkas direktores vietniece 
Mārīte Saviča un galvenā bibliotekāre Liene Nikele. Foto: Aiki Pärle

http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/aktivitates/konferences-un-seminari/
http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/aktivitates/konferences-un-seminari/


Aldona Volkova
Sadarbība ar studentu 
pašpārvaldi. Mums 
ir jānodibina ciešāki 
kontakti un aktīvāk 
jāsadarbojas ar LU 

Studentu padomi, pašpārvaldēm, lai kopīgi veidotu 
pasākumus, akcijas, jo students studentu vieglāk 
sadzird un uzklausa. 
Darbinieku apmācība. Mums ir jāturpina attīstīt 
un pilnveidot Bibliotēkas darbinieku apmācību 
sistēma ne tikai par datubāzēm, bet darbiniekiem 
jāapgūst arī pedagoģiskās zināšanas un prasmes. 
Informatīvās norādes. Ar norādēm jāatzīmē 
bibliotēkas zonas, telpu dalījums klusajās un 
skaļajās zonās.

Gita Rozenberga
Starptautiska prezentācija. 
Pirmo reizi es uzstājos 
starptautiska līmeņa 

seminārā. Tā ir vērtīga pieredze un arī svešvalodas 
barjeras pāvarēšanā. 
Nakts bibliotēkā. Iepazinu Tartu Universitātes 
bibliotēkas īpašo pakalpojumu studiju sesijas laikā, 
kad bibliotēka ir dzīvības pilna arī pēc pusnakts. 
Tas ir lielisks universitātes bibliotēkas un studentu 
pašpārvaldes kopprojekta rezultāts.
Plašāks skatījums. Semināra aktivitātes rosināja 
manu vēlmi paraudzīties uz savu un nozares darbu 
kopumā un plašāk, kā arī radās nepieciešamība 
formulēt sev, kas ir un kas turpmāk būs bibliotēka. 

Ilva Paidere
Kvalitātes nostiprināšana 
lietotāju apmācībai. 
Es sapratu, ka  ir 
daudz nianšu darba 
pilnveidošanai, kā arī 
to, ka nepieciešama 
pamatīga sistēma, lai 

realizētu ieceri par lietotāju kvalitatīvu  izglītošanu.
Organizatoriskās idejas. Man patika, ka Tartu kolēģi 
visu semināra laiku centās veidot neformālu 
atmosfēru un vienmēr kāds no uzņemošās puses 
bija tuvumā un rūpējās, lai mums būtu viss 
nepieciešamais un mēs justos labi.
Uzstāšanās/prezentēšana. Katra uzstāšanās reize 
man iemāca kaut ko jaunu. Uzstājoties pašai 
un vērojot kolēģus, rodas idejas nākamajām 
prezentācijām un krājas pieredze runas izkopšanā, 
diskusiju veidošanā.

Iveta Gudakovska
Bibliotēkas prezentācija. 
Pieredzes apmaiņas 
braucienos un semināros 
darbinieki mācās parādīt 

savu darbavietu un tās sasniegumus. LU Bibliotēkas 
darbiniekiem vēl jāpārvar bijība un pieticība, lai 
apliecinātu lojalitāti un lepnumu par savu un savas 
darbavietas izaugsmi.
Divās darba dienās iepazītā kaimiņvalstu bibliotēku 
darbība man deva pārliecību par to, ka LU Bibliotēka 
strādā augstā līmenī un attīstās līdz ar citu valstu 
zinātniskajām universitāšu bibliotēkām.
Tikšanās prieks. Neatkarīgi no vietas un notikuma 
katra tikšanās reize ar kolēģiem ir prieks. Es gūstu 
daudz profesionālu un personīgu pozitīvu lādiņu 

LU Bibliotēkas darbinieces, kas piedalījās 
seminārā guvušas vairākas atziņas: 
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no sarunām un kopā pavadītā laika ar Viļņas 
Universitātes bibliotēkas direktori Irēnu Krivieni 
un Tartu Universitātes bibliotēkas direktori Līzu 
Lembinenu (Liisi Lembinen).

Liene Nikele
Informācija bibliotēkas 
telpā. Bija saistoši redzēt, 
kā Tartu bibliotēkā tiek 
izmantotas dažādas 
norādes/ceļveži, lai 
rosinātu un mudinātu 

bibliotēkas apmeklētājus pašiem brīvi orientēties 
krājumā.
Nakts bibliotēka. LU Bibliotēkā būtu pietiekami liela 
atsaucība, jo īpaši pārbaudes un noslēgumu darbu 
rakstīšanas laikā.
Diskusiju grupā guvu pieredzi par e-grāmatu 
iepirkumu organizēšanu Tartu un Viļņas universitāšu 
bibliotēkās. Tas dos ierosmi meklēt iespējas 
izmēģināt jaunus risinājumus e-grāmatu iegādes 
procesā.
Vēl Tartu es paspēju apmeklēt Zinātnes centru 
AHHAA, kur bija lieliska iespēja iegūt jaunas 
zināšanas, piemēram, apmeklējot unikālo Medicīnas 
fakultātes kolekcijas izstādi par cilvēka ķermeni un 
aplūkojot preparātus, kas parāda dažādu slimību 
ietekmi uz cilvēka orgāniem. Zinātnes centrā 
izmēģināju, kā ir būt kosmonautam, autovadītājam, 
akrobātam, un pārvarēju bailes no augstuma.

Mārīte Saviča
Kolēģu atbalsts. Iepazīstot 
Tartu Universitātes 
bibliotēkas sasniegumus 

kartīšu kataloga digitalizācijā septiņu gadu periodā, 
tika panākta vienošanās par pozitīvas darba 
pieredzes un zināšanu sniegšanu LU Bibliotēkas 
darbiniekiem kataloga kartīšu digitalizācijas 
procesā. 
Ierosme profesionālām pārdomām jeb ,,jātiecas 
uz jauniem horizontiem“. Noklausoties referātus 
un sarunājoties ar kolēģiem, nācās atzīt, ka 

kolēģiem ir pieredze lielu projektu vadīšanā un 
viņi aktīvi līdzdarbojas dažādās profesionālās 
organizācijās, piedalās konferencēs u.tml. Tas 
man personīgi lika aizdomāties par LU Bibliotēkas 
un savām profesionālajām iespējām un jauniem 
izaicinājumiem.
Kvalitatīva profesionālā informācija. Semināra 
dalībnieki prezentēja aktuālus referātus, kas sniedza 
iespēju iegūt jaunu vai citādu informāciju un lietu 
skatījumu tieši augstskolu bibliotēkām. Semināra 
temats, tā organizācija, kolēģu ieinteresētība un 
attieksme man lika domāt, ka Latvijas Akadēmisko 
bibliotēku asociācija pašreizējā situācijā savu 
nozīmību ir zaudējusi un Baltijas valstu augstskolu 
bibliotēkām vajadzētu domāt par ciešāku 
sadarbību, darba grupu veidošanu.

Rita Alkšbirze
Tartu Universitātes bibliotēkas 
veidotais informācijpratības 

e-kurss studentiem ir vērtīga pieredze, kā organizēt 
un novērtēt informācijpratības veicināšanas 
e-kursa izveidi. 
Bibliotēkas apmeklējums deva iespēju iepazīties 
ar krājuma izvietojuma organizācijas niansēm un 
informatīvajām shēmām lietotājiem, kā arī nakts 
darbu sesijas laikā līdz plkst. 1.00. 
Bibliotēkas un bibliotekāra lomu apspriedu diskusiju 
grupā. Atziņa par to, ka lasītājam ir nepieciešamas 
brīvi atvērtas darba vietas, kur būtu gan diskusiju 
zonas, gan kluso telpu nodalījums.

Nākamgad Baltijas valstu trīs universitāšu 
bibliotēku darbinieki pulcēsies Viļņā, lai turpinātu 
profesionālās pieredzes apmaiņu, izaugsmi un 
sadarbību, kā arī stiprinātu personīgos kontaktus.
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4. un 5. jūnijā Briselē notika ikgadējais Eiropas Dokumentācijas centru seminārs. Tajā piedalījās 
arī LU Bibliotēkas Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkas vadītājs Jānis Kreicbergs – atbildīgais par 
Latvijā vienīgā Eiropas Dokumentācijas centra (EDC) darbību (salīdzinājumam – Itālijā vien ir ap 50 
EDC).

Latvijas EDC ir izveidots 2005. gadā, Eiropas Komisijai (EK) 
un Latvijas Universitātei (LU) noslēdzot sadarbības līgumu. 
EDC ir daļa no EK īstenotās informācijas un komunikācijas 
politikas ar iedzīvotājiem un ietilpst „Europe Direct” 
informācijas tīklā.  Atšķirībā no „Europe Direct” informācijas 
centriem, kas darbojas lielākajās Latvijas pilsētās, EDC 
uzdevums ir Eiropas Savienības (ES) institūciju informācijas 
resursu vākšana un popularizēšana nolūkā informēt par 
ES jautājumiem augstskolu studentus, zinātnisko un 
akadēmisko personālu. Bibliotēkā EDC informācijas resursi 
ir iekļauti kopējā bibliotēkas krājumā kā atsevišķa kolekcija 
un atrodas Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkā.

Semināra divās dienās uzstājās 13 ziņotāji no dažādām 
Eiropas Komisijas institūcijām, kā arī semināra dalībnieki 
piedalījās radošajā darbnīcā par EDC nākotnes funkcijām 
un izaicinājumiem digitālajā laikmetā, kad drukāto (fizisko) 
informācijas nesēju izplatīšanas un uzkrāšanas funkciju 
pakāpeniski nomaina tieša piekļuve elektroniskajai 
informācijai un datiem. Kopumā seminārā piedalījās ap 
100 EDC pārstāvju no visas ES.

Tālāk ir apkopoti interesantākie un noderīgākie rīki un 
informācija, ko izmantot un popularizēt aicināti gan 
studenti, gan akadēmiskais personāls. 
Eurostat – EK struktūrvienība, kuras galvenais pienākums ir 
statistikas informācijas vākšana un sagatavošana. Svarīgi norādīt, ka Eurostat dati tiek harmonizēti, lai 
tie atbilstu vienotiem principiem un metodēm un būtu iespējams salīdzināt dažādu valstu rādītājus. Vēl 
jo vairāk – Eurostat dati ir salīdzināmi arī ar ASV un Japānas statistikas datiem.  To datubāzēs ir ap 300 
milj. datu. Statistikas dati ir pieejami par brīvu. Paralēli precīzām un detalizētām statistikas tabulām un 
datubāzēm Eurostat piedāvā vairākus aizraujošus produktus, kas var labi noderēt darbā ar studentiem:

Foto no semināra. Foto: Simon Pugh

Foto no semināra. Foto: Simon Pugh

Jānis Kreicbergs

Eiropas Dokumentācijas 
centru seminārs Briselē
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1) Jaunie eiropieši – interaktīvas infografikas, kurās lietotāji, ievadot dažus datus par sevi, var noskaidrot 
un salīdzināt statistikas rādītājus par ģimeni, darbu, brīvo laiku, studijām un interneta lietošanu. Varam 
noskaidrot, ka Latvijā 78% 20 gadus veci vīrieši lieto interneta banku, bet tāda paša vecuma sievietes – 
82%. ES augstākais rādītājs šajā jomā ir Somijā – 97%, vidējais rādītājs ES –  53%, bet zemākais ir Rumānijā 
– 6%.
2) Dzīves kvalitāte ES – vizuāli pievilcīgā un vienkāršā veidā iespējams noskaidrot dzīves kvalitātes 
rādītājus savā valstī un salīdzināt tos ar vidējo rādītāju ES, kā arī konkrētās ES valstīs. Tā, piemēram, 

kopējā apmierinātība ar dzīves kvalitāti Latvijā veido 
6,5 punktus 10 punktu skalā. ES vidējais rādītājs ir 
7,1 punkts, zemākais rādītājs ir Bulgārijā – 4,8 punkti, 
augstākais – Skandināvijas valstīs – 8 punkti.

3) Mobilās lietotnes Android un Apple ierīcēm, kas 
ļauj ātri un ērti iegūt statistikas datus lietotājam 
draudzīgā  un viegli saprotamā saskarnē. Kā norāda 
Eurostat pārstāvji, šādas lietotnes, piemēram, ļauj īsi 
pirms uzstāšanās kādā pasākumā padarīt stāstāmo 
interesantāku un pamatot noteiktus apgalvojumus 
ar datiem.
Tiek piedāvātas divas lietotnes: EU Economy – par 
ES ekonomikas rādītājiem – un Country Profiles, kur 

salīdzinošā veidā iespējams noskaidrot konkrētas valsts rādītājus kopējā ES saimē.

4) Eurostat Quiz – interaktīva izglītojošā spēle Android un Apple mobilajām ierīcēm, kur lietotājs var pārbaudīt 
savas zināšanas par ES valstīm.

Eurobarometer – institūcija, kura EK uzdevumā kopš 1973. 
gada veic sabiedriskās domas aptaujas.  Eurobarometer 
ziņojumi ir pieejami bez maksas un tiek publicēti latviešu 
valodā.

Iesācēja ceļvedis ES finansējuma saņemšanai – vienkāršā 
un saprotamā valodā apkopoti galvenie ES pieejamā 

finansējuma virzieni 
un programmas, kā arī sniegtas norādes par specializētajiem 
avotiem konkrētajās nozarēs. Izdevums bez maksas latviešu 
valodā pieejams EU Bookshop vietnē.

EU Bookshop – vienota vietne visu ES institūciju publikāciju 
pasūtīšanai un lejupielādei.  Pieejamas grāmatas, žurnāli, ziņojumi, 
informatīvās brošūras, kartes, plakāti un pat komiksi un izdevumi 
bērniem. Katram izdevumam iespējams noskaidrot tā formātu un 
valodu. Visi izdevumi bez maksas ir pieejami elektroniskā formātā 
lejupielādei PDF formātā. Ja izdevuma drukātā veida tirāža ir 
pietiekama, tad katrs ES valsts iedzīvotājs var bez maksas pa pastu 
pasūtīt vienu izdevuma eksemplāru.

Neskaidrību gadījumos esat aicināti meklēt informāciju internetā 
vai sazināties ar Sociālo zinātņu fakultātes Eiropas Dokumentācijas 
centru (e-pasts szf-bibl@lu.lv), vai izmantot ES vienoto bezmaksas 
konsultāciju tālruni 800 6 7 8 9 10 11.

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/youth/index_en.html
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/qol/index_en.html
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.eurostat.mobiledevicepeeis
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Deurostat.ec.europa.eu.country.profils
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.estat.eurostatquizz
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm


Signe Mežjāne 

Ko par mums domō citi 

Bibliotēka kā 
muzejs 

Gadu gaitā Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkai ir veidojusies veiksmīga 
sadarbība, profesionālas un koleģiālas attiecības ar cienījamo profesori un 
vadošo pētnieci Dr. paed. Aīdu Krūzi. Šajā numurā uzzināsiet, ko profesore 
domā par LU bibliotēku. 

Profesore Aīda Krūze LU sauc par savu Alma mater, jo 1977. gadā absolvējusi 
Vēstures un filozofijas fakultāti, saņemot vēstures un sabiedrības mācības 
pasniedzēja kvalifikāciju. Savukārt 1990. gadā aizstāvējusi disertāciju, iegūstot 
pedagoģijas doktora zinātnisko grādu. Kopš tā paša gada A. Krūze strādā LU -
sākumā par vēl neesošā, bet attīstības stratēģijā paredzētā Pedagoģijas muzeja 
vadītāju un paralēli tam arī Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā (kopš 1996. gada-
institūtā). Tur profesores Ausmas Šponas vadībā un gādībā izaugusi līdz docentei, 
vēlāk profesorei. Muzejs kā blakus darba vieta profesorei Krūzei saglabājusies 
visus šos gadus. Sākumā tā bija neliela ekspozīcija institūta telpās Kronvalda 
bulvārī, bet pēc institūta un fakultātes apvienošanās muzejs tika pārcelts uz 
Anniņmuižu, kur 2006. gadā tas tika atklāts kā studiju un pētniecības vieta. No 
2004. līdz 2012. gadam profesore Aīda Krūze vadīja Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļu un vēl joprojām tajā docē studiju kursus 
pedagoģijas vēstures problemātikā. Šo kursu apguvē nozīmīga vieta ir muzeja 
eksponātiem, pedagoģijas vēstures avotiem un, protams, bibliotēkas resursiem. 

Aīda Krūze LU 73. konferences sekcijas sēdē ,, Zinātņu vēstures un muzejniecības 
sekcija". Foto: Sarmīte Livdāne 

Izstādes „ Augstākās izglītības vēsture Latvijā" atklāšana Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas muzejā. No kreisās Aīda Krūze, blakus RTU Humanitārā institūta vadošā 
pētniece Dr.paed. Alīda zigmunde. Foto: Toms Grīnbergs 

Kuru LU Bibliotēkas nozaru bibliotēku Jūs visbiežāk apmeklējat? 
Visbiežāk izmantoju Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēku, kas ir vistuvāk un kurā atrodams viss 
jaunais izglītības tematikā. Savukārt pētniecības nolūkos ir pierasts doties uz LU Akadēmisko bibliotēku, 
ar kuras darbiniekiem gadu gaitā izveidojušās labas attiecības kā lasītājai, pētniecei, konferenču un izstāžu 
apmeklētājai. 

Kādus LU Bibliotēkas pakalpojumus Jūs izmantojat? 
Sekoju jaunākajai literatūrai, preses izdevumiem. Bibliotēku darbinieki strādā ļoti operatīvi, ir kompetenti 
padomdevēji. Sadarbībā ar mūsu Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēku jau par tradīciju kļuvušas 
kopīgas tematiskās izstādes, kurās izmantojam gan muzeja materiālus, gan iespieddarbus no LU 
Bibliotēkas. Šobrīd Pedagoģijas muzejā Anniņmuižā skatāma kopīgi veidotā izstāde «Rainis - izglītības 
ministrs (1926-1928)" ko atklājām Muzeju naktī par tematu «Rainis un Aspazija pedagoģijas vēstures 
lappusēs". 

Kam Jūs dodat priekšroku - drukātajiem vai elektroniskajiem 
informācijas resursiem? 
Kā vecākās paaudzes pārstāve priekšroku dodu drukātajiem resursiem. 
Kopš agras bērnības ir pierasts lasīt, turot grāmatu rokā. Līdzīgi ar 
preses izdevumiem - gribas vismaz dažus laikrakstus un žurnālus 
saņemt pastkastītē. 

Kādu Jūs redzat drukāto resursu nākotni? 
Ceru, ka grāmata savu vērtību nekad nezaudēs, kaut arī ērtāk un ātrāk 
bieži vien ir izmantot elektroniskos informācijas avotus. Piemēram, ja 
vajadzīgs materiāls pedagoģijas vēsturē no kāda preses izdevuma, ir 
taču ērtāk tam piekļūt internetā nekā doties uz bibliotēku. 

Vai Jums ir palikusi atmiņā kāda interesanta situācija saistībā ar LU 
Bibliotēku vai bibliotekāriem? 
Pirms dažiem gadiem kopā ar Ilonu Vēliņu-Švilpi Pedagoģijas muzejā 
iekārtojām izstādi „Augstākajai izglītībai Latvijā - 150". Pēc paveiktā 
darba kolēģe lūdza atļauju uzkavēties muzejā, un tur bija pavadījusi 
krietnu laiku. Izstādes atklāšanā, kurā piedalījās vairāku augstskolu 
rektori un docētāji, bibliotekāre plaši stāstīja, piemēram, par Vilhelmu 
Ostvaldu, rādot viņa sarakstīto ķīmijas mācību grāmatu. Pēc pasākuma 
uz manu jautājumu, no kurienes viņai tik plaša informācija, Ilona 
pašsaprotami noteica: «Pirmkārt jau no muzeja ekspozīcijas. Ja reiz 
izstāde organizēta šeit un par augstākās izglītības vēsturi, man taču 
bija daudz kas jānoskaidro, ne tikai jāsagādā grāmatas." 

Kurs no LU Bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem Jums visspilgtāk ir 
palicis atmiņā? 
Man spilgti atmiņā palikuši daudzi pasākumi: sērijas „LU Rektori" 
grāmatu atvēršanas svētki, Domskolas 800. gadadienai veltītā izstāde, 
seminārs ar sadarbības partneriem no Kijevas, kā arī kopā ar LU 
Akadēmisko bibliotēku veidotā izstāde «Bibliotēku dārgumi" un daudzi 
citi. Noteikti jāpiemin virtuālā izstāde „Pēc pieciem mirkļiem 100 gadi". 
Slavējami, ka tieši bibliotēka laikus atgādina par Universitātes simtgadi 
un gatavojas tai. 
Bet, kā zināms, to visu sagatavo un paveic konkrēti darbinieki, kas 

mūsu bibliotēkā ir īsti entuziasti - ar direktori Dr. Ivetu Gudakovsku priekšgalā. Man nācies tuvāk iepazīt 
Mārītes Savičas, Janas Klebās, Renātes Visockas, Ditas Tretjakovas, mūsu fakultātes bibliotekāru attieksmi 
pret darbu. Šādas attieksmes rezultāts var būt tikai labs. 

Vai ir kāda grāmata, kas Jums ir īpaši tuva un ko esat pārlasījusi vairākas reizes? 
Vairākas reizes esmu pārlasījusi Antuāna de Sent-Ekziperī grāmatu «Mazais princis". Man šķiet, ka tā atklāj 
visas dzīves pamatgudrības un galvenās vērtības. Un, kad jāraksta kolēģiem apsveikumi dzīves un darba 
jubilejās, atkal ieskatos Sent-Ekziperī atziņās. Piemēram: «Dzīvē vispār nav atrisinājumu. Ir tikai spēki un 
to attīstība. Šie spēki jārada, un atrisinājumi sekos". 

Ko Jūs novēlētu LU Bibliotēkai un tās darbiniekiem? 
Man ļoti simpatizē tas, ka mūsu bibliotēka ir kā muzejs, kas ne tikai glabā grāmatas un apkalpo lasītājus, 
bet arī ciena vēsturi, pēta to un popularizē, veido docētāju bibliogrāfijas. Tā iet kopsolī ar laiku, izmantojot 
visu jauno - informācijas tehnoloģijas, starptautisko pieredzi. Ko novēlēt? Tā turpināt! Jūs esat vajadzīgi 
studentiem, docētājiem, zinātniekiem. 
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Es esmu tāds cilvēks, kam 
patīk pārmaiņas darbā

Šoreiz    sērijā „Iepazīsti savu bibliotēku un tās bibliotekāru” stāsts būs par vienu no mazākajām – 
Ķīmijas  zinātņu bibliotēku un tās galveno bibliotekāri Ritu Alkšbirzi, kura bibliotēkā strādā jau 10 
gadus.

Rita savas darba gaitas LU Bibliotēkā uzsāka 2005. 
gadā, sākumā strādājot Ekonomikas zinātņu 
bibliotēkā, taču tad viņai tika piedāvāts darbs  
Ķīmijas zinātņu bibliotēkā, un viņa pati saka: „Es 
pieņēmu šo izaicinājumu.” Šobrīd Ritas darbs nenorit 
tikai Ķīmijas zinātņu bibliotēkā, uz kādu laiku viņa ir 
kļuvusi arī par bibliotēkas Aspazijas bulvārī galveno 
bibliotekāri. Darba lauks ir plašs, un viņa atzīst, ka 
nākas strādāt arī vairāk nekā 8 stundas dienā. 

Ķīmijas zinātņu bibliotēka tapa 1964. gadā. Sākotnēji 
tā atradās Kronvalda bulvārī, kur tagad ir Bioloģijas 
zinātņu bibliotēka un vēsturiski ir saglabājies Ķīmijas 
vēstures muzejs. 2009. gadā bibliotēkā tika veikts 
remonts, kas ļāva telpas paplašināt. Telpā, kur agrāk 
atradās laboratorijas, tagad ir izvietota bibliotekāra 
darba vieta un datoru telpa. Ejot pa gaiteni tālāk, 
nonākam klusajā lasītavā ar apaļo galdu  un pēc tam 
grāmatu krātuvē. Rita stāsta, ka klusā lasītava bieži 
pārtopot par diskusiju telpu, jo studentiem 

patīk apaļais galds, pie kura var ļauties sarunām. Tā 
studentiem esot iemīļotākā telpa bibliotēkā.
 
Ķīmijas zinātņu bibliotēkā šobrīd ir 11 000 informācijas 
vienību, šis skaits ir mainījies un samazinājies pēdējā 
gada laikā, gatavojoties pārcelties uz Torņakalnu. 
Bibliotēkā atrodas ķīmijas, bioloģijas, fizikas 
nozaru, kā arī vides zinātnes grāmatas. Bibliotēka 
lepojas ar speciālo kolekciju – ASV un pasaulē atzītā 
ķīmijas speciālista, LU Goda biedra Samuela Knoha 
kolekcijas dāvinājumu.
 
Negribēja studēt to, kas studiju gados  bija       
populārs
 
„Man bērnībā nebija tādas sapņu profesijas, patika 
skolotāja darbs, tas man likās saistošs,” Rita stāsta 
par savu bērnību.  
Bibliotēkzinātni sākusi studēt pēc vidusskolas. Viņa 
atzīst, ka izvēle bijusi nejauša, toreiz vajadzēja kaut 
kur mācīties. „Es negribēju studēt to, kas tajā laikā 
bija populārs – ekonomika, juristi – gribēju izvēlēties 
kaut ko savu.” Viņa par sevi saka: „Manas rakstura 
iezīmes ir tādas, ka es izvēlos ne to, ko citi.” 
Rita bakalaura grādu ieguvusi LU Sociālo zinātņu 
fakultātes Bibliotēku un informācijas zinātņu 
nodaļā, savukārt maģistra grādu – LU Ekonomikas 
un vadības fakultātē, absolvējot studiju programmu 
„Sabiedrības vadība”. 
Uz jautājumu, kāpēc viņa nestrādā sabiedrības 
vadības jomā, Rita atbild, ka LU Bibliotēkā strādā jau 
vairākus gadus un ir pieradusi pie šī darba, viņai tas 
patīk. 
LU Bibliotēka ir Ritas pirmā darbavieta – vēl studiju 
laikā LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska 

Ķīmijas zinātņu bibliotēkas apaļais galds, ko iecienījuši studenti. 
Foto no LU fotoarhīva
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uzaicinājusi viņu pastrādāt bibliotēkā. Sākumā tas 
bija darbs pusslodzē, jo to vajadzēja apvienot ar 
studijām. 

Vislabāk patīk darbs ar lietotājiem 

Vislielāko gandarījumu Ritai sagādā darbs ar 
bibliotēkas lietotājiem  – fakultātes studentiem un 
personālu. „Es nevarētu 8 stundas dienā strādāt ar 
sarakstiem vai rekataloģizēt grāmatas, ” atklāj Rita. 

Ritas attiecības ar ķīmiju

Bieži vien daudzi domā, ka viņa ir ieguvusi 
izglītību arī ķīmijā, taču Rita nav studējusi ķīmiju. 
Bibliotekāre atzīst, ka, strādājot Ķīmijas zinātņu 
bibliotēkā, viņai ir radies zināms priekšstats par 
šo nozari, un uzskata, ka tā ir interesanta zinātne. 
Viņa uzsver, ka bibliotekāram ir jābūt zinošam savā 
nozarē un jāspēj atbildēt uz lietotāju jautājumiem, 
tāpēc ir būtiski, strādājot Ķīmijas zinātņu bibliotēkā, 
nedaudz zināt arī par ķīmiju. 

Bibliotēkas īpašā saikne ar fakultāti

Ķīmijas zinātņu bibliotēka ir īpaša un atšķiras no 
citām LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkām ar to, 
ka tās telpās šad tad notiek ķīmiski eksperimenti. 
Pēc remonta bibliotēkas atklāšanas svētkos tika 
rādīti ķīmijas paraugdemonstrējumi un dažādi 
eksperimenti. Studenti praktiskās pētniecības 
ietvaros bieži uz bibliotēku iet ar kolbām, sēž pie 
galdiem un veic izpēti. 
Bibliotēka bieži tiek iesaistīta fakultātes pasākumos, 
un tieši tāpēc tai ir ciešas saiknes ar fakultāti. 
Piemēram, fakultātē notiekošajās Ķīmiķu dienās, 

Zinātnieku naktī, ir arī bijusi reize, kad bibliotēka 
piedalījusies studentu iesvētību pasākumā, taču, 
protams, piesardzīgi, sargājot grāmatas. Rita 
Ķīmijas fakultātes darbiniekus sauc par savu otro 
darba kolektīvu. 
Rita uzskata, ka bibliotēkas un bibliotekāra 
funkcijas gadu gaitā ir ļoti mainījušās. Piemēram, 
bibliotēkā notiek mācību nodarbības, kurās 
bibliotekārs iepazīstina studentus ar LU Bibliotēkas 
piedāvātajiem pakalpojumiem, datubāzēm. 
„Bibliotekārs mūsdienās ir vairāk konsultants 
nekā grāmatu izsniedzējs,” savās domās dalās Rita 
Alkšbirze.
 
Brīvajā laikā mīl doties pie dabas  

Rita nāk no Valdemārpils, tur viņa pavada gandrīz 
katru nedēļas nogali. „Man patīk atrasties svaigā 
gaisā ārpus pilsētas, tāpēc es gandrīz katru nedēļu 
dodos uz mājām, uz Valdemārpili.” Brīvā laika 
pavadīšana atkarīga no vietas, kur Rita atrodas. Ja 
tā ir Valdemārpils, tad viņa labprāt audzē un kopj 
puķes, veido savu dārzu. Valdemārpilī Ritu vienmēr 
sagaida viņas mīlulis – vācu aitu sugas suns Reksis. 
Viņa ir lielo suņu mīļotāja, mazie sunīši viņai 
nepatīkot. Taču ziemā Ritas aizraušanās ir kalnu 
slēpošana, viņa iecienījusi Baldones slēpošanas 
trasi „Riekstukalns”. 

Katru gadu bibliotekāra darbā parādās kādi jauni 
uzdevumi, kas saistīti gan ar dažādiem pasākumiem, 
gan pētniecību, un tieši tas Ritu visvairāk aizrauj 
un LU Bibliotēkā noturējis jau 10 gadus. „Nekad 
nav bijis tā, ka darbs būtu vienveidīgs, katru gadu 
ir kaut kas jauns. Es esmu tāds cilvēks, kam patīk 
pārmaiņas darbā,” noslēgumā piebilst bibliotekāre 
Rita.

Rita Alkšbirze Ķīmijas zinātņu bibliotēkā. Foto no personīgā 
arhīva
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Bibliotēkas darbinieku debija 
LU darbinieku sporta spēlēs 

Bibliotēkas darbinieki spēkojas virves vilkšanā. Foto: Sindija lesalniece 

* -

Bibliotēkas darbinieki spēlē volejbolu. Foto: Rinalds Baranovs 

Jūnija sākumā aktīvās atpūtas centrā „Ratnieki1' norisinājās LU darbinieku sporta spēles, kurās LU 
Bibliotēka izcēlās ar vislielāko komandu - 20 dalībniekiem - un krāšņiem formas tērpiem. 

Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska spēlē kroketu. Foto: Sindija 
lesalniece 

Bibliotēkas darbinieki piedalījās strītbolā, 
minifutbolā, volejbolā, kroketā, «Ratnieku izpētē", 
izmēģināja arī precizitāti šaušanā, jautrības stafetē, 
kā arī olas lidojumā, virves vilkšanā un īpašajā 
uzdevumā. Labākais rezultāts tika iegūts strītbolā 
- 3. vieta, paliekot aiz Sociālo zinātņu fakultātes 
un Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 
darbiniekiem, bet uzveicot komandas «Juridiskā 
fakultāte", «Cietvielu fizikas institūts" un «Baznīcas 
iela 5". 

Vairākas uzvaras tika gūtas arī virves vilkšanā, 
minifutbolā un volejbolā. Augstus rezultātus 
uzrādījām arī šaušanā. 

Bibliotēkas direktore iveta Gudakovska un 
direktores vietniece Mārīte Saviča spēkojās kroketā 
un, nostiprinājušas savas spējas šajā sporta veidā, 
aicināja uz spēli un mācīja to arī citiem kolēģiem. 
Bibliotēkas darbinieki bija aktīvi, apgūstot 
nūjošanas pamatus un izmēģinot tos praksē. 

Bibliotēkas darbinieks Zintis Gūts dalās iespaidos 
par sporta spēlēm: «Visvairāk no disciplīnām man 
patika volejbols, kaut arī tālāk netikām, tomēr bija 
prieks, ka divas komandas no trim mēs spējām 
pieveikt. Vēl pozitīvi iespaidi atmiņā palikuši par 
spēli, kurā mūsu strītbolisti cīnījās par trešo vietu. 
Tā bija spriedzīte arī līdzjutējiem. Spēlētāji bija 
pārguruši, bet iesākto pabeidza līdz galam un 
ieguva 3. vietu. Malači! Pēc kārtīgām spēlēm bija 

kārtīgas vakariņas. Kopumā pozitīvas atmiņas." 

LU darbinieku sporta spēles bija lieliska iespēja 
iepazīt arī citu struktūrvienību darbiniekus, 
aprunāties un dalīties iespaidos. 

«Manuprāt, LU darbinieku sporta spēles bija laba 
iespēja izkustēties gan ikdienā aktīvajiem, gan 
ne tik aktīvajiem bibliotekāriem. Prieks, ka atkal 
saņēmāmies un piedalījāmies tādā komandas garu 
spēcinošā pasākumā ārpus ierastajām telpām, vēl 
turklāt tik kuplā skaitā! Jācer, ka to turpināsim arī 
nākamgad," pozitīvas emocijas pauž kolēģe Ilva 
Paidere. 

Sporta spēlēs iegūtais apbalvojums. Foto: Sarmīte Valka 

Darbiniecei Ilonai Vēliņai-Švilpei vislabāk patikusi 
saliedētā un cīņas spara pilnā bibliotēkas komanda. 
«Komanda nepadevās bez cīņas, un gribas domāt, 
ka atsevišķās disciplīnās mēs bijām ļoti neērti 
pretinieki. Radošums ir vēl viens aspekts, kas spilgti 
izpaudās komandas prezentācijas sagatavošanā un 
demonstrēšanā pasākuma izskaņā," tā Ilona Vēliņa-

Švilpe. 

Kopumā sportiski, veselīgi un ar ciešu komandas 
garu bibliotēka aizvadīja savas pirmās LU darbinieku 
sporta spēles un jau tagad sāk kalt plānus 
nākamajām, lai tajās gūtu vēl labākus rezultātus. 
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LU Bibliotēkā aizvadīta 
Bibliotēkas nedēļa

LU Bibliotēkas nedēļas ietvaros nozaru 
bibliotēkās notika konkurss „Kādam, 
Tavuprāt, ir jābūt superbibliotekāram?”. 
Kopumā tika iesniegti 52 krāšņi zīmējumi. 
To vērtēšanā piedalījās LU Bibliotēkas 
darbinieki, un žūrijas visaugstāko atzinību 
ieguva Lauras Svikšas zīmējums. Otrā 
vieta Ievai Immurei, trešā – Annai Martai 
Rozenbergai. Varēja manīt, ka studentu 
vidū ļoti iemīļota ir LU Bibliotēkas galvenā 
bibliotekāre Valija Liepkalne, kas tika 
attēlota vairākos zīmējumos. 
Šogad lielākā aktivitāte bija sociālajos 
tīklos Twitter un Facebook. Tajos 
norisinājās konkursi „Seko Bibliotēkai” 
un „Izstāžu bums 2014”. Konkursā „Seko 
Bibliotēkai” uzvarēja Iluta Lazdiņa, kas 
balvā ieguva divas biļetes uz mūzikas 
festivālu LABA DABA. Savukārt konkursā 
„Izstāžu bums 2014” uzvarēja konkursa 
aktīvākās dalībnieces Iveta Ļevčūna un 
Irbe Sedleniece.
 
Bibliotēkas nedēļas ietvaros notika arī 
pasākums darbiniekiem – tika atklāta 
Sarmītes Vaļkas fotogrāfiju izstāde 
„Zibsnis mirklī”, kurā visā krāšņumā 
un nozīmīgākajos notikumos parādīta 
Bibliotēka Kalpaka bulvārī. Fotogrāfijas 
atgādina par Roberta Muža gleznu izstādes 
noslēguma pasākumu, par grāmatas 
atvēršanas svētkiem „Mārtiņdiena 
Bibliotēkā”, par Tautas lietišķās mākslas 
studijas „Vāpe” izstādes „Ziemassvētki 
Kerkoviusa namā” atklāšanu, kā arī 

No 13. līdz 19. maijam LU Bibliotēkā norisinājās ikgadējs pasākums LU Bibliotēkas nedēļa, kas 
aicināja piedalīties konkursos, praktiskajās nodarbībās, kā arī apskatīt vairākas izstādes. Šogad 
Bibliotēka lepojas ar cilvēku lielo atsaucību.
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Sindija Iesalniece

LU Bibliotēkas nominanti kopā ar direktori Ivetu Gudakovsku. Foto: Vineta 
Reinberga

Bibliotēkas darbinieces Ņina Dmitrijevas pagatavotās „Rozes“. Foto: Vineta 
Reinberga

http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/33167/
http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/struktura/biblioteka-kalpaka-bulvari/
http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/lurektori/atversanassvetki/martindiena-biblioteka/
http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/lurektori/atversanassvetki/martindiena-biblioteka/
http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/aktivitates/bibliotekasnedela/


tajās redzam ieskatu mākslinieces Monikas 
Oses akvareļu izstādē. Atklāšanā Sarmīte Vaļka 
viesiem pastāstīja par savām fotogrāfijām un 
atklāja kādu noslēpumu – izstādes plakātā 
uz melnā fona redzamā meitene ir viņa  pati  
pirms vairākiem gadiem, vēl ar īsiem matiem. 

Pasākumā atklājās arī bibliotēkas darbinieku 
talanti kulinārijas jomā. Dokumentu operatore Ņina 
Dmitrijeva bija pagatavojusi saldās uzkodas rozīšu 
formā, savukārt bibliotekāre Anžela Adveikina 
izcepusi garšīgu picu. Šajā konkursā pirmo vietu 
ieguva Sarmītes Vaļkas pagatavotā „Aveņu kūka”, 
bet uzdevuma augstumos bija visi dalībnieki, 
un bija vērojama liela konkurence gan starp 
saldajiem, gan sāļajiem ēdieniem. Klātesošajiem 
bija iespēja kārumus arī nobaudīt. Direktore 
Iveta Gudakovska visus cienāja ar bērzu sulām. 

Pasākuma noslēgumā tika pasniegtas LU 
Bibliotēkas nominācijas. Par nomināciju 
kandidātiem darbinieki bija balsojuši iepriekšējo 
divu nedēļu garumā. Kopumā balsojumā par 
astoņām izvirzītajām LU Bibliotēkas nominācijām 
bija piedalījušies 30 darbinieki. Nominācijā „Modes 
guru” tika apbalvota bibliotekāre Sarmīte Vaļka. 
Uzrunā viņa atzina, ka tiešām patīkot pavadīt 
laiku veikalos, un uz to viņu esot pavilcis draugs. 
Nomināciju „Gatavībā 24/7” – atbildēt uz telefona 
zvanu vai e-pastu pat lidojumā virs Karību jūras 
– ieguva direktores vietniece Mārīte Saviča. 
Savukārt nominācijā „Komandas saliedētājs – 
„Bison”” tika apbalvota Lietotāju apkalpošanas 
departamenta vadītāja Aldona Volkova. Izvirzīta bija 
arī nominācija „Miera gariņš”, un kolēģi vienbalsīgi 
par tādu bija atzinuši bibliotekāru Rinaldu 
Baranovu, taču nominācijas ieguvējs piebilda, ka 
patiesībā viņš nemaz tik mierīgs neesot. Nominācijā

„Makgaivers” tika apbalvota izpilddirektore 
Alda Ramāne, viņai šī nominācija bija liels 
pārsteigums. Galvenā bibliotekāre Ketija Krišjāne 
ieguva nomināciju „C vitamīns”, bet galvenā 
bibliotekāre Valija Liepkalne nomināciju „Drauga 
plecs”. Sistēmbibliotekāre Ilga Rampāne tika 
apbalvota nominācijā „Tehnoloģiju pavēlnieks”. 
Kopumā kolēģi visvairāk bija balsojuši par 
Aldonu Volkovu, un viņa  tika nominēta par 
„LU Bibliotēkas Gada bibliotekāru 2014/2015”. 

Konkursa „Kādam, Tavuprāt, ir jābūt superbibliotekāram” 
uzvarētāja Laura Svikša. Foto: Sarmīte Vaļka

Konkursa „Kādam, Tavuprāt, 
ir jābūt superbibliotekāram“ 

uzvarētājas Lauras Svikšas 
zīmējums 
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«Foto uzdevumā" uzņemtais foto: Foto: Zintis Gūts Muzeju nakts apmeklētāji spēlē «Atmiņas spēli". Foto: Sindija lesalniece LU Bibliotēkas darbinieki Muzeju nakti 2015. Foto: Ingars Aizpurs 

Muzeju nakts LU Bibliotēkā 

16. maijā LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19 valdīja liela rosība, skanēja skaļa mūzika, visapkārt 
darbojās enerģiski studenti un citi pārstāvji no LU fakultātēm, un arī Bibliotēka Raiņa bulvārī bija 
tā visa vidū. 

Jau uzkāpjot pa kāpnēm, varēja redzēt ceļazīmes 
- bultiņas zilā krāsā, kas norādīja, ka jādodas pa 
kreisi. Gaiteņa galā - LU Bibliotēkas plakāts, kurā 
redzama šīgada gavilniece - latviešu tautā iemīļotā 
dzejniece Aspazija. 

Apmeklētāji bija aicināti izmēģināt savu apķērību 
«Atmiņas spēlē". Spēlē tika izmantoti publicēto 
Aspazijas darbu grāmatu vāki - košākie un 
spilgtākie. Ap to pulcējās paliels bariņš cilvēku. 
«Atmiņas spēli" izspēlēja aptuveni 160 cilvēku, un 
izlozes kārtībā uzvarētāja Kristiāna Kalniņa laimēja 
grāmatu no apgāda «Mansards". 

Turpinot iepazīt bibliotēku Muzeju naktī, 
apmeklētājiem tika piedāvāta iespēja iepazīties 
ar LU Bibliotēkas vēsturi. Par to laipni pastāstīja 
bibliotekāre Irina Buša. Viņa savā stāstījumā 
minēja arī ļoti interesantus faktus no teikām par 
bibliotēku, piemēram, to, ka bibliotēkā agrāk esot 

atradušies slepeni skapīši, kuros studenti glabājuši 
nelegālo literatūru, veltītu Latvijas autonomijai 
un sociāldemokrātijai. Policija esot atradusi 
slēptuves 1897. gadā. Turpinājumā apmeklētāji tika 
iepazīstināti ar pašapkalpošanās iekārtu «Indulis". 
Vairāki no apmeklētājiem brīnījās - kas to būtu 
domājis, ka šīs iekārtas tā atvieglo apmeklētājiem 
grāmatu saņemšanu un nodošanu! 

Muzeja nakts apmeklētāji varēja izmēģināt savu 
apķērību konkursā «Kurš pirmais?" Konkursa 
uzdevums bija atrast letonika.lv datubāzē Raiņa 
lugu «Krauklītis" un nosaukt visus personāžus, 
kas tajā darbojas. Bija interesanti pavērot, kādus 
meklēšanas ceļus izvēlas dalībnieki - gan grūtākos, 
gan vieglākos. Uzvarētāji tika reģistrēti, un izlozes 
veidā tika noskaidrots viens laimīgais - Viktorija 
Zaščerenko, kas arī ieguva savā īpašumā vērtīgu 
grāmatu no apgāda «Mansards". 

Liels pieprasījums bija atrakcijai «Foto 
uzdevums", kurā dalībniekiem bija jāattēlo 
uz lapiņas uzrakstītais. Tad nu visi varēja 
izpausties savā radošumā un kopīgi ar 
ģimeni vai draugiem uzņemt skaistu foto 
atmiņai. Gribētāju netrūka, un «Foto 
uzdevumā" tika uzņemtas vairāk nekā 
120 fotogrāfijas. Blakus foto stūrītim bija 
izvietota izstāde «Aspazijai - 150", kurā 
varēja aplūkot grāmatas, kas iepriekš jau 
tika atminētas «Atmiņas spēlē", kā arī iepazīt 
citus nozīmīgus izdevumus - gan tos, kam 
Aspazija bijusi literārā redaktore, gan viņas 
biogrāfiju un atmiņas. Izstādes materiāli bija 
gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā. 

Papildus visām šīm aktivitātēm Bibliotēkas 
apmeklētāji tika aicināti aplūkot arī kluso 
lasītavu, par ko daudzi līdz šim nebija pat 
dzirdējuši. 

Kopumā Muzeju nakts LU Bibliotēkā 
šogad tika aizvadīta aktīvi, to apmeklēja 
liels skaits interesentu, tika saņemtas 
labas atsauksmes, un darbiniekiem bija 

gandarījums par padarīto. 

Datubāzu spēle «Kurš pirmais". Foto: Zintis Gūts 

Darbiniece Santa Lozda rāda, kā spēlēt «Atmiņas spēli". Foto: 
Sindija lesalniece 
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https://www.facebook.com/bibliotekalu/posts/402621769923148
http://www.biblioteka.lu.lv/e-resursi/meklesana/datubazu-nozares/
http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/struktura/biblioteka-raina-bulvari/


Aprīlis šogad Latvijas Universitātes (LU) 
Bibliotēkā bijis īpaši rosīgs. Visās LU Bibliotēkas 
ēkās notika talkošanas darbi, un tajos piedalījās 
teju visi darbinieki. Rūpējoties par darbinieku 
drošību, notika arī ugunsdrošības mācības.

Pateicoties labajam laikam, 
aprīlī liela rosība valdīja pie LU 
Bibliotēkas Grāmatu krātuves 
Lielvārdes ielā. Ik dienu 
talkošanas darbos iesaistījās 
kāds no darbiniekiem. Tika gan 
labi pastrādāts svaigā gaisā, gan 
sakopta    ēkas  apkārtne. Šoreiz 
liels nopelns ir sistēmbibliotekārei 
Ilgai Rampānei, kas kolēģus 
mudināja šim kopīgajam 
darbam. Uzpošanas darbi 
notika arī telpās, un tajos čakli 
darbojās izpilddirektore Alda 
Ramāne, Lietotāju apkalpošanas 
departamenta vadītāja Aldona 
Volkova un direktores vietniece 
Mārīte Saviča.

 
Arī LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās darbinieki 
aktīvi talkoja, ieviešot kārtību savā darba zonā 
un atbrīvojoties  no nevajadzīgajām lietām. Īpaši 
apkopti tika nozaru bibliotēku telpaugi, nospodrināti 
datori – gan no ārpuses, gan iekšpuses, iztīrīti 
grāmatu plaukti. Bioloģijas zinātņu bibliotēkā tika 
pārstādīta līdakaste. Notika arī grāmatu krājuma 
izvērtēšana, norakstīšana un nodošana.
 
Lai, gaidot pavasari, mūs priecētu spirgts zaļums, 
LU Bibliotēkas administrācija talkas mēnesī 
apzaļumoja Kerkoviusa namu – pagalmā tika iesēts 
jauns zālājs un pie ieejas iestādītas puķes, kas 
priecē nama apmeklētājus. Par jauniem zaļajiem 
augiem telpās parūpējās bibliotēkas direktore Iveta 
Gudakovska, kas pati bija tos arī izaudzējusi.  

Aprīlī LU notika ugunsdrošības mācības, lai LU 
Bibliotēkas personāls un apmeklētāji varētu 
justies droši. Darbinieki aktīvi piedalījās mācībās, 
atkārtoja ugunsdrošības instrukciju un rīcības plānu 
ugunsgrēka gadījumā, un saskaņā ar priekšrakstiem 
viss tika izmēģināts arī praksē. Speciālisti stāstīja, 

kā rīkoties trauksmes 
signāla gadījumā, un 
demonstrēja, kā darboties 
ar ugunsdzēšamo 
aparātu. Darbiniekiem 
bija iespēja ne vien redzēt 
paraugdemonstrējumu, bet 
arī pašiem izmēģināt, kā 
rīkoties ar  ugunsdzēšamo 
aparātu.

Ugunsdrošības mācības Bibliotēkā Kalpaka bulvārī. Foto: 
Sarmīte Vaļka

Sindija Iesalniece

Aprīlis - talku un 
ugunsdrošības mēnesis

Bibliotēkas darbinieces Ilga 
Mantiniece (pa kreisi) un Laima 
Vēdiķe piedalās talkošanas 
darbos. Foto: Sindija Iesalniece
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http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/struktura/krajuma-izmantosanas-attistibas-departaments/bibliotekas-repozitarijs/
http://www.biblioteka.lu.lv/darba-laiki/


Bibliotēka vasarā

Bieži vien studenti interesējas par bibliotēku darba laiku vasarā un domā, ka vasarā brīvdienas ir 
arī bibliotēkā, taču patiesībā šajā laikā bibliotēkās notiek aktīvs darbs, lai sagatavotos jaunajam 
mācību semestrim.

Daudziem varbūt rodas jautājums, 
ko bibliotekāri dara un kas LU 
Bibliotēkā notiek vasarā? Bibliotekāri 
gatavojas jaunajam studiju gadam: 
kārto krājumu, gatavo publicitātes 
materiālus, nodarbojas ar pētniecību, 
labo grāmatas, kā arī papildina Valsts 
nozīmes kopkatalogu ar jauniem 
ierakstiem un arī apkalpo lietotājus.
 
Vasaras sākumā no 25. jūnija līdz 5. 
jūlijam tiks mainīts darba laiks visās 
LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās. Tās 
darbosies no plkst. 10.00 līdz 18.00, 
taču no 6. jūlija līdz 23. augustam 
strādās un apmeklētājus gaidīs divas 

nozaru bibliotēkas – Bibliotēka Kalpaka bulvārī un Bibliotēka Raiņa bulvārī, pārējās nozaru bibliotēkas 
būs slēgtas līdz 24. augustam.
  
Ja kādam vasarā būs nepieciešami informācijas resursi no slēgtajām nozaru bibliotēkām, tie tiks piegādāti 
reizi nedēļā – ceturtdienās – uz bibliotēku Kalpaka bulvārī vai Raiņa bulvārī (pēc lietotāja izvēles).
 
LU Bibliotēkā pieejama ne tikai dažādu nozaru izdevumi, bet arī daiļliteratūra, kas var sniegt patīkamu 
atpūtu un  būt labs laika kavētājs vasaras lietainajās dienās. 

Šovasar LU Bibliotēku gaida arī kāds ļoti patīkams notikums – gatavošanās bibliotēkas atvēršanai 
akadēmiskajā centrā „Torņakalns”. Iepriekšējā LU Bibliotēkas jaunumu numurā varējāt lasīt par to, kā 
notiek gatavošanās darbi.
 
Visi laipni aicināti un gaidīti LU Bibliotēkā arī vasarā!
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Aldona Volkova



22. 
Talkošanas 

darbi Bibliotēkā

Notikumu kalendārs
Aprīlis

7. 
Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 
11. klašu skolēni viesojas 
Bibliotēkā Kalpaka bulvārī

13.-19.
LU Bibliotēkas nedēļa

13. 
Sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste Sindija Iesalniece 
sniedz interviju OTV raidī-

jumam 
„Šodien OTV”

13. 
Bibliotekāres Sarmītes 
Vaļkas izstādes „Zibsnis 

Mirklī” atklāšana

13. 
Atklāta izstāde „Olafs 

Muižnieks. 
Zīmējumi”

13. 
Atklāta izstādes 

„Bibliotēku dārgumi” jaunā 
ekspozīcija

15. 
Seminārs „Plaģiātisma 
mašīna un citi pētniecības 

pavērsieni”

17.
Atklāta izstāde 
„Aspazijai 150”

18. 
Sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste Sindija Iesalniece 
viesojas „pieci.lv” radio 

raidījumā „RETRO”

17. 
Departamenta vadītājas 
Aldonas Volkovas intervi-
ja LR4 raidījumā „Skaņas, 

domas, tikšanās”

29

17. 
Darbinieku tikšanās LU 

Bibliotēkas nedēļas 
noslēgumā

http://www.biblioteka.lu.lv/pakalpojumi/ekskursijas/
http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/aktivitates/bibliotekasnedela/bn2015/
http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/aktivitates/bibliotekasnedela/bn2015/valka/
http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/aktivitates/bibliotekasnedela/bn2015/valka/
http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/aktivitates/bibliotekasnedela/bn2015/muiznieks/
http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/aktivitates/bibliotekasnedela/bn2015/muiznieks/
http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/aktivitates/bibliotekasnedela/bn2015/muiznieks/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/33093/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/33125/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/33125/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/33125/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/33106/
http://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/zvuki-misli-vstrechi/
http://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/zvuki-misli-vstrechi/


24. 
Sākās ugunsdrošības 

mācības

24. 
Izstāde „Zelta kupoli debe-
sīs - Pareizticīgo Baznīcas 
vēsture Latvijā un Baltijā”

24.
Stendu izstāde 

„Bibliotēku dārgumi”
LU Fizikas un matemātikas 

fakultātē

27.-28.  
Elsevier semināri par Sco-

pus un Mendeley un 
ieteikumi rakstu 

publicēšanai zinātniskajos
       žurnālos 

Maijs

11.-12.
Ceļojošā izstāde „Sērena 
Kirkegora mūsdienīgums”

12.
Mildas Pormales grāmatas 
„Dvēseļu valodas” atklāša-

nas svētki

12. 
LU Sociālo zinātņu fakul-
tātes bibliotēkas vadītājs 
Jānis Kreicbergs viesojas 

radio NABA

12.
Izstāde „E-grāmatas dato-
rikas, medicīnas, teoloģijas 

un tiesību zinātnēs”
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6.-8.
Direktores 

Ivetas Gudakovskas dalība 
„17th Fiesole Collection 

Development Retreat “
Berlīnē, Vācijā

11.
Tikšanās ar Cambridge 
University Press pārstāvi 

Joanna Szychowska

http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/31808/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/33299/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/33299/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/33299/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/31808/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/30515/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/31808/
http://www.lu.lv/zinas/t/33307/
http://www.lu.lv/zinas/t/33307/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/31808/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/31808/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/31808/


Jūnijs

5.-6.
Bibliotēkas darbinieku 
dalība LU darbinieku 

sporta spēlēs

11.
Kauņas Universitātes 
bibliotekāri viesojas 

Bibliotēkā Kalpaka bulvārī
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14. 
Igaunijas skolu bibliotekāri 

viesojas Bibliotēkā 
Kalpaka bulvārī

16. 
Muzeju nakts 2015 

18.-19.
Bibliotēkas darbinieču Ivetas 
Gudakovskas, Mārītes Savičas, 
Ilvas Paideres, Aldonas Vol-
kovas, Ritas Alkšbirzes, Lienes 
Nikeles un Gitas Rozenbergas 

vizīte Tatru Universitātē, 
Igaunijā

20. 
Oxford University Press 
seminārs par publicēšanos 

zinātniskajos žurnālos

24. 
Virtuālā izstāde „Rīgas 
Dabaspētnieku biedrības 
zinātniskais mantojums 
Latvijas Universitātes Bib-

liotēkā”

13. 
Projekta „Latvijas filmu 
izlase” filmu kolekcijas 

saņemšana

4.-5.
Bibliotēkas direktores 

Ivetas Gudakovskas dalība  
„WIRE 2015” konferencē

3.
Galvenā bibliotekāre Gita Ro-
zenberga un sistēmbibliotekāre 

Ilga Rampāne informācijas 
dienā prezentē „Horizon 2020 
un zinātnisko sasniegumu at-
spoguļošana atvērtā piekļuvē 

(Open Access)” 

24.-26
Bibliotēkas direktores 
Ivetas Gudakovskas 
dalība LIBER 2015 
konferencē Londonā, 

Anglijā

10.-12
Galvenās bibliotekāres 

Gitas Rozenbergas dalība 
„EuroNanoForum2015” 

6.
Bibliotēkas direktores 
Ivetas Gudakovskas 

dalība darba seminārā
„e-Infrastructure Reflec-

tion Group “ 

http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/31808/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/33761/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/33701/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/31808/
http://rigasdabaspetnieki.lu.lv/
http://rigasdabaspetnieki.lu.lv/
http://rigasdabaspetnieki.lu.lv/
http://rigasdabaspetnieki.lu.lv/
http://rigasdabaspetnieki.lu.lv/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/31808/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/34170/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/34170/
http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/31808/
http://wire2015.eu/en/programme/speakers/day-1/plenary-session-2/ms-iveta-gudakovska.html
http://wire2015.eu/en/programme/speakers/day-1/plenary-session-2/ms-iveta-gudakovska.html
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Ņem spēku no Jāņuzālēm,

Ko tās Tev šovakar sniedz-

Tas paliks ar Tevi tik ilgi,

Kaut sen būs novītis zieds.
 

Ņem spēku no Jāņu gaismas,

Kas pakalnos gaiši spīd-

Tā paliks ar Tevi tik ilgi,

Kaut sen būs atausis rīts.

/autors nezināms/

Prieku un līksmi Līgo svētkos, 
draugu pulkā jautras dziesmas! 
Izturību gada garākajā dienā un 

īsakajā naktī!
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