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RCB Ārējie apkalpošanas punkti 

(ĀAP)

Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) ĀAP 

«Saulaino dienu bibliotēka» Bērnu klīniskajā 

universitātes slimnīcā (BKUS)

RCB ĀAP Rīgas patversmes Dienas Centrā

RCB ĀAP Ieslodzījuma vietu pārvaldes Brasas 

cietumā



RCB ĀAP «Saulaino dienu 

bibliotēka» BKUS

 Līgums noslēgts 2010.gada 2.februārī

Puses vienojas saglabāt pirmā izveidotā 

izsniegšanas punkta nosaukumu «Saulaino 

dienu bibliotēka»

Sadarbības mērķa nodrošināšanai apvienos 

līdzekļus

Slimnīca apņemas RCB minēt kā sadarbības 

partneri plašsaziņas līdzekļos

3



RCB ĀAP «Saulaino dienu 

bibliotēka» BKUS

RCB līguma izpildei:

• Nodrošina struktūrvienības darbību

• Grāmatu un periodikas pieejamību

• Organizē uzskaiti

• Apkalpošanu

Slimnīca nodrošina:

• Nepieciešamo aprīkojumu

• Interneta pieslēgumu

• Telpu apkopi 

• Apsardzi

4



RCB ĀAP «Saulaino dienu 

bibliotēka» BKUS

Krājums 6383 vienības
Periodikai - 805.00 euro

Informācijas resursi latviešu, krievu, angļu, vācu valodā

 Mērķauditorija:

 Pacienti (bērni līdz 18.gadiem)

 Citi slimnīcas apmeklētāji:
– Vecāki, ģimenes locekļi

– Slimnīcas personāls
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RCB ĀAP «Saulaino dienu 

bibliotēka» BKUS

Daiļliteratūra:
– Bērniem - dalījums pa vecuma posmiem

– Pieaugušajiem - alfabētiskajā secībā

Nozares:
– UDK 

 Lasītāju intereses:
• Medicīna

• Psiholoģija

• Reliģija, ticība

• Daiļliteratūra
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RCB ĀAP «Saulaino dienu 

bibliotēka» BKUS

Prioritārā lasītāju grupa ir pacienti, kuri ievēro 

gultas režīmu: 
• grāmatas tiek piegādātas personīgi uz palātu

• iespēju izmanto arī vecāki, kuri pavada laiku ar bērniem

Mobilie pakalpojumi sniegti Hematoonkoloģijas

nodaļas pacientiem:
• Īpaši smaga lasītāju vēlmju un interešu izpildīšana
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RCB ĀAP «Saulaino dienu 

bibliotēka» BKUS
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RCB ĀAP «Saulaino dienu 

bibliotēka» BKUS
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RCB ĀAP «Saulaino dienu 

bibliotēka» BKUS
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RCB ĀAP Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes Brasas cietumā

 Līgums noslēgts 2012.gada 28.novembrī

Mērķis - ieslodzītajiem paplašināt izglītības, 

informācijas piekļuves, kultūras un atpūtas 

iespējas, kā arī sekmētu viņu integrāciju 

sabiedrībā 
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RCB ĀAP Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes Brasas cietumā

RCB pienākumi:
• Nodrošināt metodisko vadību

• Nodrošināt grāmatu un periodikas nodošanu lietošanai 

ieslodzītajiem

Cietuma pienākumi:
• Nodrošināt bibliotēkas darba organizāciju

• Kontrolēt bibliotēkas apmeklējuma laiku u.c.

• Nodrošināt iekšējo normatīvu ieviešanu 

• Bibliotēkas pakalpojumu uzskaiti 

• Telpu uzturēšanu utt.
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RCB ĀAP Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes Brasas cietumā

Krājums (no RCB Repozitārija Apmaiņas krājuma):

 Daiļliteratūra un nozaru informācijas resursi

• Latviešu un krievu valodā

 Izvietojums:

 Nozares
– UDK

 Daiļliteratūra:

• Alfabētiskais kārtojums

• Izdalīti daži žanri

– Detektīvi

– Spriedzes romāni
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RCB ĀAP Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes Brasas cietumā

 Ieslodzīto intereses:
• Izklaidējoša daiļliteratūra

• Valodniecība (angļu, vācu)

• Psiholoģija

• Enciklopēdijas

Periodika (2016.gadā izlietos 777,62 euro):

• Dienas laikraksti

• Vēsture

• Veselība

• Likumdošana
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RCB ĀAP Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes Brasas cietumā
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RCB ĀAP Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes Brasas cietumā
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RCB ĀAP Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes Brasas cietumā
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RCB ĀAP Rīgas patversmes Dienas 

Centrā

Līgums noslēgts 2010.gada12.janvārī

 Sadarbībā paredzēts nodrošināt bibliotekāros 

pakalpojumus Dienas centra bezpajumtniekiem un 

maznodrošinātajiem

RCB pienākumi :
• Nodrošina grāmatu un periodisko izdevumu pieejamību

• Organizē apkalpošanu un uzskaiti

• Nosaka darba laiku atbilstoši pieejamiem resursiem

 Centra pienākumi:
• Nodrošina aprīkojumu, mēbeles

• Inventāra apkopi, apsardzi
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RCB ĀAP Rīgas patversmes Dienas 

Centrā

Krājums (no RCB Repozitārija krājuma, dāvinājumi) 

Apmēram 2000 eksemplāri
Latviešu un krievu valodā

Izvietojums:

• Daiļliteratūra

– Alfabētiskajā kārtojumā

• Nozares

– UDK

Galvenās intereses:
– Vēsture

– Reliģija 

– Ģeogrāfija
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RCB ĀAP Rīgas patversmes Dienas 

Centrā

20



RCB ĀAP Rīgas patversmes Dienas 

Centrā
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RCB ĀAP Rīgas patversmes Dienas 

Centrā
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Paldies par uzmanību!


