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RSU akadēmiskā un zinātniskā personāla publikācijas

• No 2006.g. līdz 2020.g. jūnijam BIS Aleph 500 tika veidota bibliotēkas elektroniskā 
bibliogrāfiskā datubāze “RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi”. 

• Datubāzē ievadīti 22613 ieraksti (2005.-2019.g.). 

• No 2020.g. jūnija datubāze vairs netiek papildināta.

• No 2019.g. septembra līdz 2020.g. jūnijam bibliotēkas darbinieki piedalījās testēšanā, 
lai izvēlētos ZDIS iespējamos rīkus - Elsevier Pure vai Thomson Reuters Converis, 
izstrādāja priekšlikumus par Elsevier Pure priekšrocībām.

• Pure – abreviatūra no «Publication and Research»

• 2020.g. septembrī uzsākta ZDIS Pure testēšana, lai varētu sākt publikāciju 
ievadīšanu.

• 2020.gada septembrī-oktobrī bibliotēkas 6 darbinieki piedalījās Elsevier pārstāvja 
vadītās attālinātās mācībās par Pure darbību (5 nodarbības).

• 2020.gada novembrī bibliotēkas darbinieki uzsāka RSU akadēmiskā personāla 
2020.gada publikāciju ievadīšanu ZDIS Pure.



STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS
ZDIS PURE 2021

• Ne mazāk kā 1000 ievadīto publikāciju metadatu kvalitātes pārbaude, 

rediģēšana un apstiprināšana par 2021.gadu.

• Tiešsaistes mācības vismaz 500 RSU darbiniekiem.

• Vismaz 1400 arhīva publikāciju importēšana no Scopus un Web of Science

uz Pure. 



ZDIS PURE MĀCĪBU MATERIĀLI

→ Izstrādātas 5 instrukcijas: https://wiki.rsu.lv/pages/viewpage.action?pageId=50038141

➢ publikāciju importēšana

➢ grāmatas apraksta ievadīšana Pure

➢ konferences raksta apraksta ievadīšana Pure

➢ tēzes apraksta ievadīšana Pure

➢ žurnāla raksta apraksta ievadīšana Pure

→ Izstrādāts un apstiprināts procesa apraksts Nr.41. 

“Publikāciju reģistrācija un apkopošana ZDIS Pure”. 

→ Izveidota instrukcija video formātā publikāciju importēšanas procesam

https://wiki.rsu.lv/pages/viewpage.action?pageId=50038141


ZDIS PURE MĀCĪBU VEBINĀRU PIEDĀVĀJUMS

Ievadmācības (vada IBIN darbinieks kopā ar Zinātnes departamenta 

darbinieku):

✓ Par jauno sistēmu kopumā

✓ Jaunā kārtība zinātniskās darbības rezultātu pārvaldībā

✓ Sistēmas galvenie darbības principi, priekšrocības un ieguvumi

✓ Sistēmas sniegtais atbalsts pētniecības personālam

Padziļinātās mācības par publikāciju pievienošanu ZDIS Pure:

✓ Turpinājums ievadmācībām

✓ Grāmatu, rakstu no žurnāliem un konferenču tēzēm aprakstu manuāla 

ievadīšana ZDIS Pure

✓ Atbildes uz individuāliem jautājumiem par publikāciju pievienošanu



ZDIS PURE MĀCĪBU IETVAROS SASNIEGTĀ AUDITORIJA
KOPŠ 2021. GADA SĀKUMA

57 IEVADMĀCĪBĀS

455

DALĪBNIEKI
20 MĀCĪBĀS PAR 

PUBLIKĀCIJU 

IEVADĪŠANU 

76 DALĪBNIEKI



ZDIS PURE SASAISTE AR RSU INSTITUCIONĀLO 
REPOZITORIJU

Tiek īstenota RSU zinātniskā un akadēmiskā personāla atvērtās piekļuves e-
resursu metadatu un pilntekstu migrēšana no ZDIS Pure uz RSU Institucionālo 
repozitoriju.



ZDIS PURE portāls 
https://science.rsu.lv/

https://science.rsu.lv/


INSTITUCIONĀLĀ REPOZITORIJA IEVIEŠANA

→2019. gada aprīlī izveidota RSU Institucionālā repozitorija izveides 

darba grupa ar Bibliotēkas pārstāvjiem.

→2019. gada vasarā KARVN darbinieki uzsāk digitalizēto vēsturisko 

izdevumu un promocijas darbu ievietošanu repozitorijā. 

→No 2020. gada oktobra sadarbībā ar pārējām RSU struktūrvienībām 

notiek aktīva Bibliotēkas iesaiste DSpace platformas satura attīstībā:

- kopienu un kolekciju plānošana un izstrāde;

- pievienoto resursu metadatu standartu izstrāde;

- resursu piekļuves līmeņu un lietotāju tiesību definēšana.



SASAISTE AR IEKŠĒJĀM UN ĀRĒJĀM INFORMĀCIJAS SISTĒMĀM



STRATĒĢISKIE MĒRĶI
INSTITUCIONĀLAIS REPOZITORIJS 2021

→ Repozitorija politikas apstiprināšana RSU Senātā.

→ Vadlīniju izstrādāšana e-resursu pievienošanai.

→Publikāciju plūsmas uzraudzība no ZDIS Pure uz DSpace.

→Vismaz 240 vēsturisko izdevumu un 160 promocijas darbu pievienošana.

→Studiju materiālu repozitorija ieviešanas atbalstīšana: mācību 

nodrošināšana, ierakstu metadatu kvalitātes pārbaude un vadlīniju 

sagatavošana par Open Access un Creative Commons licenču veidiem.



INSTITUCIONĀLĀ REPOZITORIJA POLITIKA UN VADLĪNIJAS

→ Apstiprināta politika:

- balstīta uz RSU Atvērtās piekļuves politiku;

- nosaka repozitorija galvenos mērķus: nodrošināt materiālu uzkrāšanu, 

veicināt RSU atpazīstamību un zinātniskās darbības efektivitāti.

→ Izstrādātas un apstiprinātas vadlīnijas, kas definē:

- kopienu pārvaldītājus un atbildības sadalījumu par kopienu saturu;

- ieteicamos metadatu aizpildāmos laukus;

- lietotāju piekļuves līmeņus un resursu izmantošanas licenču veidus;

- darbplūsmu kopienu satura aizpildījumam.

→ Izstrādāts un apstiprināts procesa apraksts Nr. 37 “Rīgas Stradiņa universitātes 

Institucionālā repozitorija pārvaldība”



INSTITUCIONĀLĀ REPOZITORIJA ADMINISTRĒŠANA (1)

Pastāvīgā darbība:

→ Bibliotēkas krājuma digitalizēto materiālu pievienošana 

vēsturisko izdevumu un promocijas darbu kolekcijās.

→ Repozitorija kopienu un kolekciju administrēšana sadarbībā ar

atbildīgajām RSU struktūrvienībām.

→ Repozitorija satura atbilstības un metadatu periodiska

pārbaude.

→ Piekļuves tiesību nodrošināšana repozitorija materiāliem

DSpace platformā.

→ Repozitorija lietotāju konsultēšana Bibliotēkas lietotāju atbalsta

sistēmā Jira (DSpace atsauksmju veidlapa, biblioteka@rsu.lv).



INSTITUCIONĀLĀ REPOZITORIJA ADMINISTRĒŠANA (2)

Attīstības mērķi:

→Atvieglot lietotāju piekļuvi repozitorija resursiem, optimizējot 

piekļuves tiesību pieprasīšanas un sniegšanas procesus.

→ Izstrādāt informatīvus materiālus repozitorija popularizēšanai 

Bibliotēkas fiziskajā un elektroniskajā vidē.

→Līdz gada beigām Bibliotēkas mājaslapā izveidot pamācību RSU 

disertāciju piekļuvei repozitorijā.

→2022. gadā izstrādāt repozitorija administratora darba procesa 

instrukciju, iekļaujot metadatu pārbaudes procesa aprakstu.



INSTITUCIONĀLĀ REPOZITORIJA REDZAMĪBA



INSTITUCIONĀLĀ 

REPOZITORIJA 

IZMANTOŠANAS 

STATISTIKA

Repozitorijā pievienoti 6424 resursi 

(līdz 24.11.21), kopā 21875 skatījumi

Kopienas skatījumi 

gada ietvaros

3101

516

526

1602

3905

180

531

363

1121

2843

6672

515



MĀCĪBU IETVAROS SASNIEGTĀ AUDITORIJA

KOPŠ 2021. GADA SĀKUMA

Psiholoģija (Rīga un Liepāja) – 135 

Sabiedrības veselība – 30 

Veselības sporta speciālisti – 80 

Zobārstniecība – 40 

Uzturzinātne – 17 

Veselības sports – 15

KOPĀ: 317 STUDĒJOŠIE



Paldies par uzmanību!

@RSUbiblioteka

rsu.lv/biblioteka


