
Ievads Bibliotēkas zinībās

1. studiju gada studējošajiem



RSU bibliotēka šodien

o Akreditēta valsts nozīmes bibliotēka;

o Galvenā medicīnas nozares bibliotēka Latvijā;

Statistika

o drukāto izdevumu krājums       573 000

o elektroniskie resursi (27 datubāzēs) ~ 269 000 

- e-grāmatas ~ 80 %

- e-žurnāli ~ 20 %

o lietotāji 15 150

o lietotājvietu skaits   300 



RSU bibliotēkas pakalpojumi



Bezmaksas pakalpojumi

o Informācijas resursu izsniegšana uz vietas bibliotēkas lasītavās 

vai uz mājām;

o Datoru un interneta (t.sk. bezvadu) izmantošana;

o Bibliotēkas abonēto un izmēģinājuma datubāzu izmantošana 

gan uz vietas bibliotēkā, gan attālināti (MyRSU);

o Uzziņu pakalpojumi un konsultācijas iespieddarbu un e-resursu 

meklēšanā;

o Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi no Latvijas 

bibliotēkām;

o Teksta un attēlu skenēšana.



Maksas pakalpojumi

o Izdruka, kopēšana;

o Skenēšana (ja to izpilda bibliotekārs);

o Bibliogrāfiskā informācijas resursu saraksta sastādīšana 

atbilstoši tematiskajam pieprasījumam;

o Starptautiskā starpbibliotēku abonementa pakalpojumi.

Visu pakalpojumu sarakstu skatīt šeit

Maksas pakalpojumu cenrādi skatīt šeit

Par Bibliotēkas pakalpojumiem iespējami tikai 

bezskaidras naudas norēķini.

https://www.rsu.lv/bibliotekas-pakalpojumi
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/Biblioteka/bibliotekas_maksas_pakalpojumu_cenradis_2019.pdf


Lai izdrukātu, kopētu vai skenētu, svarīgi zināt:

.Darbs tiek veikts pašapkalpošanās režīmā.

Jāaktivizē studējošā apliecība, veicot avansa 

maksājumu vismaz 1 EUR apmērā bibliotēkas 

kasē vai Studējošo portālā MyRSU

«Drukāšanas pakalpojums». 

Pamācību darbam ar daudzfunkcionālajām   

iekārtām skatīt  šeit

https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Bibliot%C4%93ka/Padomi_darbam_ar_DFI_2020.pdf


RSU Bibliotēkas apkalpošanas punkti 
Dzirciema ielā 16 un trīs filiāles



Brīvpieejas abonements

Dzirciema iela 16, G-korpuss, 1. stāvs

Darba laiks: 00 - 24

Bibliotekāru darba laiks: I-V  8.30 - 19.00,   

VI  10.00 - 17.00

o Brīva piekļuve krājumam – patstāvīga grāmatu izvēle;

o Telpas individuālajam un grupu darbam;

o Iespēja izsniegt (uz semestri vai mēnesi), atdot, pagarināt (1 x) 

informācijas resursus pašapkalpošanās režīmā;

o Neskaidrību gadījumā – bibliotekāra konsultācija.



Brīvpieejas abonements un lasītavas
Dzirciema iela 16, G-korpuss, 1. stāvs



o Akadēmiskā gada sākumā reģistrēties pie bibliotekāra;

o Izvēlēties nepieciešamās grāmatas no plaukta;

o Pie pašapkalpošanās iekārtas ieskenēt studējošā apliecību, pieslēgties 
savam lietotāja kontam;

o Reģistrēt paņemtās grāmatas;

o Beidzot darbu, iziet no sava lietotāja konta.

Brīvpieejas abonements
5 soļi grāmatu saņemšanai



Bibliotēkas Informācijas centrs – lasītava

Dzirciema iela 16, G-korpuss, 2. stāvs

Iespēja lasīt uz vietas, 

izdrukāt, skenēt un kopēt 

nepieciešamos materiālus, 

saņemt palīdzību informācijas 

meklēšanā.

I-IV  8:30 - 20:00

V  8.30 - 19.00

VI  10:00 - 17:00

VII - slēgts 



RSU bibliotēkas struktūrvienība ir Pasaules Veselības

organizācijas (PVO) Depozitārija bibliotēka Latvijā, 

papildu informācija šeit

https://www.rsu.lv/pasaules-veselibas-organizacijas-depozitarija-biblioteka-latvija


PVO piedāvā

Bibliotēkas krājumā ir apmēram 4000 dažādu materiālu:

• Grāmatas (monogrāfijas, vadlīnijas, terminu vārdnīcas u.c)

• PVO konferenču, semināru, darba grupu materiāli un informatīvie ziņojumi;

• PVO asambleju un sesiju dokumenti;

• Uzziņu un statistikas izdevumi;

• PVO sērijveida un periodiskie izdevumi (žurnāli, brošūras)



Eiropas Dokumentācijas centrs RSU bibliotēkā

Darba laiks :
I-IV 8:30 - 20:00     V 8.30 - 19.00 
(janvārī un maijā līdz 21:00)
VI 10:00 - 17:00 
VII - slēgts 



Sadarbībā ar Eiropas Komisiju Rīgas Stradiņa universitātē ir 
izveidots Eiropas dokumentācijas centrs (EDC)

EDC uzdevumi

Veicināt un attīstīt studijas un pētniecību Eiropas integrācijas jomā

Nodrošināt sabiedrību ar neitrālu, precīzu un faktiem atbilstīgu informāciju par ES

Aicināt sabiedrību uz pilsoņu dialogu

o Plauktā ir pieejamas ES izdotās publikācijas  par dažādām tēmām: ekonomiku, politiku, 
enerģētiku, zinātni, transportu, izglītību, pārtikas ražošanu un citām. 

o Publikācijas  var lasīt uz vietas lasītavā, kā arī tās paredzētas līdzņemšanai.

o Jaunākā informācija un jaunākās publikācijas, ko saņem bibliotēka, ir apskatāma arī EDC 
Facebook vietnē. https://www.facebook.com/EDCRSU/

https://www.facebook.com/EDCRSU/


Starpbibliotēku abonements (SBA), 
Papildu informācija un pasūtījuma formas  šeit

Starpbibliotēku abonements - bibliotēku sadarbības forma, 

kuras ietvaros ikviena bibliotēka uz laiku saņem no citas 

bibliotēkas vai izsniedz citai bibliotēkai iespieddarbus vai 

citus dokumentus vai dokumentu kopijas bibliotēkas lietotāju 

pieprasījumu apmierināšanai.

LR Bibliotēku likums, 1.pants (10.)

https://www.rsu.lv/biblioteka/bibliotekas-pakalpojumi/starpbiblioteku-abonements


Grāmatu nodošanas kastes 

Dzirciema ielā 16 un J. Asara ielā 5



Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem 

(ICLVAS) J. Asara ielā 5, 2. stāvs

Papildu informācija šeit

I , I , III, 9.00 – 17.00
II , IV  11.00 – 18.00

V 11.00 – 20.00
Mēneša 1. un 3. VI 12.00 – 16.00 

VII – slēgts
III, V  9:00 – 17:00

https://www.rsu.lv/biblioteka/iclvas


Bibliotēkas filiāle RSU Medicīnas izglītības 

tehnoloģiju centrā 
Anniņmuižas bulvārī 26a, 1. stāvā, detalizēta informācija šeit

I - V  9:00 -18:00,  VI  10:00  - 16:00, 
VII - slēgts 

https://www.rsu.lv/bibliotekas-filiale-medicinas-izglitibas-tehnologiju-centra


RSU Liepājas filiāles bibliotēka
(Riņķu iela 24/26, Liepāja). Papildu informācija šeit

I - V 9:00 – 17:00                                                                                

VI , VII - slēgts 

https://www.rsu.lv/rsu-liepajas-filiales-biblioteka


SVARĪGI ZINĀT:
ieskats Bibliotēkas lietošanas 

noteikumos



Svarīgākais īsumā, visu dokumentu skatīt  šeit

• Apmeklējot jebkuru bibliotēkas lietošanas punktu, jāuzrāda Studējošā apliecība;

• Jāsaudzē visa veida informācijas avoti, kas pieejami Bibliotēkā, tos nedrīkst bojāt,

izdarot tajos savas piezīmes, plēšot lapas u.tml. Saņemot bojātu informācijas avotu,

par pamanītajiem defektiem nekavējoties jāinformē bibliotekārs;

• Jāievēro lietošanai ārpus Bibliotēkas saņemto informācijas avotu lietošanas termiņi;

• Ja nav ievērots informācijas avotu lietošanas termiņš, jāmaksā kavējuma nauda;

• Ja nav nokārtots parāds par iepriekšējo studiju gadu, no 1. septembra tiek zaudētas

tiesības saņemt informācijas avotus lietošanai ārpus Bibliotēkas telpām;

• Nozaudēts informācijas avots jāatvieto ar tādu pašu vai līdzvērtīgu informācijas avotu,

saskaņojot to ar bibliotekāru. Ja to nav iespējams izdarīt, nozaudētā informācijas

resursa vērtība jāatlīdzina atbilstoši spēkā esošajai tirgus vērtībai;

• Jāinformē Bibliotēka par izmaiņām kontaktinformācijā – uzvārds, tālruņa numurs u.c.

https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/Biblioteka/Bibliotekas_Lietosanas_noteikumi_2020_fin.pdf


Brīvpieejas abonementā Dzirciema ielā un MITC filiālē Anniņmuižas bulvārī uz 
mēnesi izsniegtās grāmatas atdošanas termiņu vienu reizi var pagarināt no 
sava lietotāja konta Elektroniskajā katalogā Primo vai pašapkalpošanās 
iekārtā. 

Ja grāmata nepieciešama ilgāk, zvaniet: 67061521 

vai rakstiet: biblioteka@rsu.lv

Pagarināt iespējams tikai tādā gadījumā, ja konkrēto eksemplāru nav 
pieprasījis cits lietotājs

No sava lietotāja konta Primo grāmatas var arī pasūtīt/rezervēt.

Rezervētais izdevums jāizņem 3 darba dienu laikā.

mailto:biblioteka@rsu.lv


Bibliotēkas un tās filiāļu darba laiku izmaiņu iemesli:

o Vasaras perioda darba laiki.

o Darba laiki pirmssvētku dienās.

o Februāra pēdējā piektdienā Bibliotēka lietotājiem slēgta no plkst. 08.30 
līdz 14.00, augusta pēdējā piektdiena un decembra trešā piektdiena -
Spodrības diena, Bibliotēka lietotājiem slēgta.

o Remontdarbi.

o Ārkārtas situācija valstī.

Aktuālā informācija par Bibliotēkas apkalpošanas punktiem un darba laikiem 
ir pieejama RSU mājaslapas bibliotēkas sadaļā

Sekojiet līdz darba laiku izmaiņām!!!

https://www.rsu.lv/biblioteka/apkalposanas-punkti-filiales-un-darba-laiks


Kontaktinformācija:

E-pasts: biblioteka@rsu.lv

Tālrunis uzziņām: 67409192, 

Grāmatu atdošanas termiņa pagarināšanai:  67061521 

Informācija  par RSU bibliotēku, tās resursiem, pakalpojumiem un  
aktualitātēm: http://www.rsu.lv/biblioteka

Facebook:

mailto:biblioteka@rsu.lv
http://www.rsu.lv/biblioteka
https://www.facebook.com/RSUbiblioteka/


Paldies par uzmanību!


