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Uzslavē LU Bibliotēkas labo servisu! 

LU Bibliotēka jau vairākus gadus piedalās kampaņā „Uzslavē labu 

servisu”, lai uzzinātu klientu viedokli par sniegto apkalpošanas 

kvalitāti. Klientu servisa kvalitātes uzlabošanas kampaņa „Uzslavē 

labu servisu!” notiek ik gadu martā. Tās mērķis ir celt 

apkalpošanas kultūru valstī, kā arī veicināt visas sabiedrības 

iesaistīšanos tās vērtēšanā. 

Klientu viedoklis mums ir ļoti svarīgs, tāpēc lūdzam to izteikt www.uzslave.lv vai aizpildot 

aptaujas lapiņas jebkurā no LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkām. Vērtēt iespējams gan 

organizāciju kopumā, gan katru darbinieku atsevišķi. 

Pēc kampaņas noslēguma, 12. aprīlī tiks noskaidroti tie Latvijas uzņēmumi un iestādes, kas 

sniedz izcilu klientu servisu, ko atzinīgi novērtējusi sabiedrība un eksperti. Savukārt  

LU Bibliotēkā akcijas noslēgumā tiks apbalvota nodaļa, kas saņēmusi visvairāk pozitīvo 

klientu atsauksmju. Jāatzīmē, ka LU Bibliotēkas apkalpošanas profesionalitāti veido viss LU 

Bibliotēkas kolektīvs kopumā. Daļa kolektīva ikdienas darbā nesastop lietotājus, tāpēc iekšējā 

darbinieku balsojumā visi sacentīsies par nomināciju balvām „Atsaucīgākais kolēģis” un 

„Bibliotēkas tēla spodrinātājs”. Uzverētāji balvas saņems Bibliotēku nedēļas pasākumu laikā, 

kas notiks no 22. līdz 26. aprīlim. 

Organizācijas, kas iesaistījušās akcijā „Uzslavē labu servisu!”. 

Plašāka informācija par kampaņu „Uzslavē labu servisu!”. 

Februārī LU Bibliotēka saņēmusi astoņus grāmatu dāvinājumus 

LU Bibliotēkā pieejami gandrīz 2 miljoni informācijas vienību dažādās zinātņu nozarēs. 

Krājums regulāri tiek papildināts iepirkumu, obligātā eksemplāra, apmaiņas ceļā, kā arī 

saņemot juridisku un privātpersonu dāvinājumus. Februāra mēnesī saņemti astoņi 

dāvinājumi, kas drīz būs pieejami lietotājiem: 

 Fonda „Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына” 300 grāmatu 

dāvinājums vēstures, literatūrzinātnes, kā arī reliģijas nozarē; 

 Latvijas Ģeogrāfijas biedrības 100 informācijas resursu dāvinājums ģeogrāfijas 

nozarē; 

 LU Histoloģijas profesores Ainas Dālmanes 13 grāmatu dāvinājums medicīnas nozarē; 

 Brokas Universitātes (Kanāda) profesora Jura Dreifelda 100 grāmatu dāvinājums, 

galvenokārt, ekonomikas, politikas, tiesību zinātņu nozarē; 

 LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesora Ilgvara Misāna 21 grāmatu dāvinājums 

vēstures nozarē; 

 LU Teoloģijas fakultātes profesora Valda Tēraudkalna 5 grāmatu dāvinājums 

teoloģijas nozarē; 

 LU Vēstures un filozofijas faklutātes maģistra studiju programmas studentes Elīnas 

Veismanes 7 grāmatu dāvinājums vēstures nozarē; 

 Irinas Kibišas 400 grāmatu dāvinājums dažādu zinātņu nozarēs. 

 

www.uzslave.lv
http://www.labsserviss.lv/index.php?id=13578
http://www.labsserviss.lv/


 

3 
 

© Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2012. 

LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā (Visvalža iela 4a)  

18. martā, plkst. 13:00 notiks fonda „Дом русского зарубежья 

имени Александра Солженицына” grāmatu dāvinājuma 

atklāšanas pasākums un izstāde. Tajā piedalīsies LU rektors Mārcis 

Auziņš, Krievĳas vēstnieks Latvĳā Aleksandrs Vešņakovs, žurnāla “Новый мир” galvenais 

redaktors Sergejs Kastirko un fonda pārstāvis Igors Teterevs. 

Savukārt Latvijas Ģeogrāfijas biedrības 90. gadu jubilejas sanāksmes ietvaros, 23. martā  

LU galvenās ēkas (Raiņa bulv. 19) Mazajā aulā, plkst. 11:00 ar saņemto Latvijas Ģeogrāfijas 

biedrības dāvinājumu pirmoreiz varēs iepazīties virtuālās izstādes „Latvijas Ģeogrāfijas 

biedrībai - 90” atklāšanas pasākumā. 

LU Bibliotēka pateicas visiem dāvinātājiem par līdzdalību kvalitatīvas informācijas 

pieejamības nodrošināšanā studijām un pētniecībai. 

Jaunieguvumu saraksts 

Informācija par iespējām līdzdarboties LU Bibliotēkas attīstībā. 

Piedāvājam ekskursijas pa LU Kerkoviusa nama telpām  

Kalpaka bulvārī 4 

LU Bibliotēka piedāvā ekskursijas pa 

valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa, 

izcilā 19. gadsimta neogotikas parauga LU 

Kerkoviusa nama ēku Kalpaka bulvārī 4. 

Kopš 20. gadsimta 40. gadiem tā ir 

Latvijas Universitātes pārziņā un 

izmantota LU Bibliotēkas vajadzībām. Arī 

turpmāk renovētajās Kerkoviusa nama 

telpās atradīsies Bibliotēka, taču jaunajā 

ēkas piebūvē darbosies arī Humanitāro 

un sociālo zinātņu pētījumu centrs. 

Laipni aicināti iepazīt atjaunotās telpas 

un ēkas vēsturi! 

Lūgums ekskursiju pieteikt iepriekš aizpildot pieteikuma anketu. Tās notiks katru pirmdienu 

plkst. 10.00, tomēr iespējams iesniegt pieteikumu arī citā laikā, rakstot uz e-pastu 

ruta.garklava@lu.lv norādot vēlamo laiku un grupas lielumu. 

Žurnāla „Alma Mater” pavasara numurā iespējams iepazīties ar diviem 

rakstiem par LU Bibliotēku 

Četras reizes gadā žurnāls „Alma Mater” informē par svarīgiem notikumiem Latvijas 

Univeritātē. Šajā nedēļā iznācis pavasara numurs, kurā publicēti divi interesanti ar LU 

Bibliotēku saistīti raksti. 

Pirmajā rakstā bibliotekāre Aija Uzula aicina lasītājus ielūkoties bibliotēkas dārgumu skapī, 

iepazīstinot ar vērtīgo Reto izdevumu un rokarakstu kolekciju. Savukārt otrajā iespējams 

vēlreiz atskatīties uz renovētā Kerkovisa nama prezentācijas pasākumu fotogrāfijās. Turpmāk 

https://lira.lanet.lv/F/?func=find-c&ccl_term=wdu=(2013j4)&base=lnc04
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/krajums/davinajumi/
https://docs.google.com/forms/d/13JxZLKe-PXdpRnoR4OL7dSYFU7H4ByXVJf3ymUOcNW4/viewform
mailto:ruta.garklava@lu.lv
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Alma Mater : Universitātes avīze. Atbildīgie par 

izdevumu Andra Briekmane, Keta Selecka-Trušinska. 

Pavasaris. Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. ISSN 

16918185. 

atjaunotajā Kalpaka bulvāra 4 ēkā atradīsies LU Bibliotēka un LU Humanitāro un sociālo 

zinātņu pētījumu centrs. 

Publikāciju apraksti: 

 Uzula, Aija. Ielūkojies LU Bibliotēkas dārgumu 

skapī! Alma Mater. Pavasaris (2013), 11.-12.lpp. 

 LU Preses centrs. Kerkoviusa nams: LU 

Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centrs 

un Bibliotēka. Alma Mater. Pavasaris (2013), 

16.-17.lpp. 

Žurnāla elektroniskā versija. 

 

 

 

 

 

Video „Īsa pamācība grāmatu mīlēšanā” 

LU Bibliotēkas darbinieces Gunta Dogžina un Ilva Paidere, lai aktualizētu ētisku attieksmi 

informācijas resursu izmantošanā, kas, savukārt, veicinātu to saglabāšanu, izveidojušas 

asprātīgu videomateriālu. Tajā apkopoti svarīgākie ieteikumi kā saudzīgi izturēties pret 

iespiestajiem informācijas resursiem. 

 

LU e-resursu repozitārijā ievietoti senākie izdevuma  

"Ģeogrāfiski raksti" sējumi 

"Ģeogrāfiski raksti" ir Latvijas Ģeogrāfijas biedrības zinātnisko rakstu krājums. 

Interesentiem LU Bibliotēka ar izdevuma vecākajiem numuriem piedāvā iepazīties ne 

tikai drukātā formātā, bet arī elektroniski, publicējot to digitalizētās versijas  

http://www.lu.lv/par/mediji/zurnals-alma-mater/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7MvkJmc0hNc
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Ģeogrāfiski raksti. Red. Reinholds Putniņš. 1. sēj., Rīga : 

Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, 1929. ISSN 1407-5229. 

LU e-resursu repozitārijā. Apskatīt tiešsaistē iespējams 1., 2., 3., 4., 5., 6. sējumu, kas 

izdoti no 1929. līdz 1938. gadam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdevuma „Ģeogrāfiski raksti” seši sējumi LU e-resursu repozitārijā. 

SIA „Lursoft” datubāzu piekļuvei tiek piedāvāts pakalpojums „Studenta 

komplekts” 

Izmantojot SIA „Lursoft” un LU piedāvāto 

maksas pakalpojumu, studenti var piekļūt 

„Lursoft” datubāzēm par izdevīgu cenu – 5 Ls. 

Līdz ar paklapojuma iegādi, akadēmiskiem mērķiem būs iespējams izmantot informāciju par 

uzņēmumiem, amatpersonām, uzņēmuma finanšu datiem, nozaru finanšu koeficientiem, 

informāciju no Komercķīlu un Maksātnespējas reģistriem, saistību grafa, personas profiliem, 

tiesu spriedumu datubāzes un normatīvo aktu sistēmas „Latlex”. 

Pakalpojumu aktivizēt iespējams vispirms autorizējoties sistēmā LUIS un tad pieslēdzoties 

„Lursoft” sistēmai, veicot apmaksu izmantojot internetbanku. Datubāzēm būs iespējams 

piekļūt 2 mēnešus vai veikt 100 pieprasījumus, taču, jāatzīmē, ka kalendarā gada ietvaros 

pakalpojuma izmanošanas ierobežojums ir 2 reizes. 

Lursoft sistēmu izmantošanas noteikumi. 

Aktivizēt studenta komplektu. 

https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1353
http://www.lursoft.lv/izmantosanas_noteikumi.html
https://lu-idp.lu.lv/simplesaml/module.php/core/loginuserpass.php?AuthState=_9a8265fba47fb2cf0555daa6e5dae0a8f122e2361c%3Ahttps%3A%2F%2Flu-idp.lu.lv%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Fluis.lu.lv%252Fshibboleth%26RelayState%3Dss%253Amem%253A59bf36613eb26dfdd222d119ca51650608d0ec041b7596ee7fbffb3ffbcafe5e
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Izstādes LU Bibliotēkā: 

Izstādes nosaukums Eksponēšanas vieta Adrese 
Eksponēšanas 

noslēguma 

datums 

Pēc septiņiem mirkļiem 100 

gadi 

LU Medicīnas fakultāte Šarlotes iela 1a, 8. 

telpa 

06.03.2013. 

Izstāde „Tautiskais vs 

Kristīgais” 

Daudznozaru bibliotēka Raiņa bulv. 19, 203. 

telpa 

04.03.2012. 

Bioloģijas fakultātes 

mācībspēku 2012. g. 

zinātniskās publikācijas 

Bioloģijas zinātņu 

bibliotēka 

Kronvalda bulv. 4, 

326. telpa 

31.03.2013. 

Datorikas, Juridiskās un 

Teoloģijas fakultātes 

mācībspēku 2012. g. 

zinātniskās publikācijas 

Daudznozaru bibliotēka: 

datorika, juridiskās 

zinātnes, teoloģija 

Raiņa bulv. 19, 203. 

telpa 

31.03.2013. 

Ekonomikas fakultātes 

mācībspēku 2012. g. 

zinātniskās publikācijas 

Ekonomikas zinātņu 

bibliotēka 

Aspazijas bulv. 5, 202. 

telpa 

31.03.2013. 

Fizikas un matemātikas 

fakultātes mācībspēku 2012. 

g. zinātniskās publikācijas 

Fizikas un matemātikas 

fakultātes bibliotēka 

Zeļļu iela 8, Fizikas 

nodaļas laboratorijas 

korpuss, 5. stāvs 

31.03.2013. 

Humanitāro zinātņu 

fakultātes mācībspēku 2012. 

g. zinātniskās publikācijas 

Humanitāro zinātņu 

bibliotēka 

Visvalža iela 4a, 1. 

stāvs 

31.03.2013. 

Ķīmijas fakultātes mācībspēku 

2012. g. zinātniskās 

publikācijas 

Ķīmijas zinātņu 

bibliotēka 

Valdemāra iela 48, 26. 

telpa 

31.03.2013. 

Medicīnas fakultātes 

mācībspēku 2012. g. 

zinātniskās publikācijas 

Medicīnas bibliotēka Šarlotes iela 1a, 8. 

telpa 

31.03.2013. 

Pedagoģijas, psiholoģijas un 

mākslas fakultātes 

mācībspēku 2012. g. 

zinātniskās publikācijas 

Izglītības zinātņu un 

psiholoģijas bibliotēka 

Jūrmalas gatve 74/76, 

1. stāvs 

31.03.2013. 

Sociālo zinātņu fakultātes 

mācībspēku 2012. g. 

zinātniskās publikācijas 

Sociālo zinātņu fakultātes 

bibliotēka 

Lomonosova iela 1, 1. 

stāvs 

31.03.2013. 

Vēstures un filozofijas 

fakultātes mācībspēku 2012. 

g. zinātniskās publikācijas 

Vēstures un filozofijas 

zinātņu bibliotēka 

Mārstaļu iela 28/30, 

2. stāvs 

31.03.2013. 

Zemes un vides zinātņu 

fakultātes mācībspēku 2012. 

g. zinātniskās publikācijas 

Zemes un vides zinātņu 

bibliotēka 

Alberta iela 10, 113. 

telpa 

31.03.2013. 

Virtuālā izstāde „Latvijas 

Universitātes 2012. gada 

intelektuālie sasniegumi 

publikācijās” 

LU Portāls - - 

 

 

Seko mums Twitter @InfoBibl 

Jūs esat saņēmis šo vēstuli, jo esat pieteicies saņemt LU Bibliotēkas jaunumus.  

Lai atteiktos no jaunumu saņemšanas, rakstiet uz e-pastu: Alise.Locmele@lu.lv   

http://www.lu.lv/zinas/t/16364/
http://www.lu.lv/zinas/t/16364/
http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/18649/
http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/18649/
http://www.lu.lv/biblioteka/izstades/virtualas-izstades/publikacijas2012/
http://www.lu.lv/biblioteka/izstades/virtualas-izstades/publikacijas2012/
http://www.lu.lv/biblioteka/izstades/virtualas-izstades/publikacijas2012/
http://www.lu.lv/biblioteka/izstades/virtualas-izstades/publikacijas2012/
mailto:Alise.Locmele@lu.lv

