
Biblioteka jaunas telpas 
Ir noticis patīkami neticamais - RTU Zinātniskā bibliotēka 

no Kaļķu ielas pārcēlusies uz jaunu ēku Ķī_psalā, Ķīpsalas ielā 
10, blakus Ķīmijas tehnoloģijas fakultātei . Eka sākta celt 1986. 
gadā pēc RTU Kapitālās celtniecības daļas arhitektes Dainas 
Danenbergas projekta, tās pagrabstāvs bija domāts kā bumbu 
patvertne, bet pārējos stāvos - ķīmisko reaktīvu noliktava, 
biroju un bankas filiāles kombinācija. Finansējuma trūkuma 
dēļ celtniecība 1994. gadā apstājās. 
Bibliotēkas vajadzībām ēku pārprojektēja arhitekte Ieva 

Bērziņa, projektu sāka īstenot šī gada aprī!ī un beidza 30. 
augustā firma "Garants". Celtniecības darbus uzraudzīja 
arhitekte Ieva Bērziņa, Kapitālās celtniecības daļas vadītājs 
Kaspars Rutks un tehniskais uzraugs Voldemārs Znotiņš. Tā 
esam saņēmuši RTU studentu izglītības līmeņa un kvalitātes 
nodrošināšanai vitāli svarīgu celtni. 

Galvenā ieeja 

- Pārcelšanos mēs rūpīgi plānojām, 

- stāsta bibliotēkas direktore Aija Janbicka. - Konsultējāmies 
ar kolēģiem no citām bibliotēkām - Latvijas Universitātes, 
Nacionālās bibliotēkas, kuriem jau ir šāda pieredze. Iepirkām 
300 plastmasas kastes, ar kurām pārvedām grāmatas. Daiļ
literatūras fondu sējām saiņos un pārvedām maisos. Vienā 
kastē iegāja viens t. s. bibliotēkas plauktmetrs. Izstrādājām 
stingru tehnoloģiju, kādā kārtībā grāmatas no plaukta ņem, 
kuram galam kuru likt klāt, visu numurējām, tāpat arī likām 
atpakaļ. 

Vislielākie sarežģījumi radās tāpēc, ka Kaļķu ielas māja pēc 
līguma ar Rīgas domi bijajāatstāj ātrāk nekā šī ēka bija gatava. 
Tad grāmatām tika atvēlēts baltais Ķīpsalas izstāžu halles an
gārs, kas ir 100 m garš un 20 m plats. Tur visas grāmatas jūlijā 
tika pārvestas un novietotas rindās ar visiem numuriem tāpat 
kā plauktos. Ņ~ mēbeles, pla~kti_ tika _i~jauk~i un novietoti 
hallē. Tad gatdīJām, kad pabetgs JaunaJai ēkat pagrabstāvu -
grāmatu krā tuvi. Tādējādi grāmatas un mēbeles bija jāpārvieto 
divreiz. 
Pārcelties mums palīdzēja jaunu puišu komandaAi~ara Māk

lera vadībā. Viņš ir bijušais MZF students un ir ar ļoti labām 
organizatora spējām. Pašā karstākajā darba periodā mainoties 
strādāja 10-15 puiši kopā ar bibliotēkas darbiniecēm. Saska
ņojām darbus, Aigars izstrādāja savu metodiku un uzņēmās 
atbildību. Par padarīto apmierinātas palika abas puses. Atliek 
pateikties bibliotēkas saimei par atsaucību un nesavtību vasaras 
darbos! 
Rīgas domes piešķirtie Ls . 500 QOO bija paredzēti tikai celt

niecības un pārcelšanās izdevumiem, bet ne jaunu mēbeļu 
iegādei. Pašreizjādomā, kā vecās mēbeles sakopt, īpaši lasītavu 
galdus, kuru virsmas ir nodilušas plānas, izrobotas, bet to 
metāla kājas bojā jauno grīdas seguma paklāju. Visas ilgus 

gadus lietotās mēbeles kontrastē ar tīrajām, gaišajām sienām, 
griestiem. 
Jau pirms pārbraukšanas par mēbeļu labošanu runāju ar Ka

pitālās celtniecības daļas vadītāju Kasparu Rutku. Viņš man 
sacīja: "Ezermalas ielā ir galdniecība, aizvedīsim uz turieni, lai 
pārslīpē galdiem virsmas, nokrāso kājas." Atsūtīja meistarus, 
viņi paskatās un saka: "Nevar slīpēt, vecais finieris ir pārāk 
pl;ī.hs , bet pārklāt ar jaunu būs dārgi." Tā iznāca, ka finansu 
trūkuma dēļ neko nevar darīt. Nāksies gādāt līmplēves galdiem 
un uzgaļus galdu kājām. Informatīvas izkārtnes pie telpām arī 
nepieciešamas, un esam _sastādījuši sarakstu, jāmeklē māk
slinieks vai kāda firma, kas tās varētu noformēt ar vienādu 
dizainu. 

Saimnieciskais personāls ir nokomplektēts 
- Visbriesmīgākais bija pats sākums, kad jāsāk strādāt, bet 

nebija nekāda saimnieciskā dienesta, - atceras A. Janbickas 
kundze: - Visi palika Kaļķu ielā, šeit nebija ne sargu, ne ap
kopēju, m; santehniķu. Māja bija ekspluatācijā nodota, un 
bibliotēkas meitenes šeit dežurēja ar atslēgām, kamēr celtnieki 
vēl daudz ko pielaboja. Bija iekārtota ugunsdzēsības signa
lizācijas sistēmas vadība sargpostenī uz pults, telpu apsardze -
kas to pārraudzīs? Tāpat pārvākšanās procesā saviešas atkri
tumi, netīrumi, putekļi telpās, bet nav apkopēju . Izdevās dabūt 
no 1. septembra naudu un saimnieciskajam personālam nepie
ciešamās . štata vietas. Tagad saimnieciskais personāls ir no
komplektēts. Nesen pieņēmām sētnieku,jo mums ir arī jākopj 
sava teritorija pie bibliotēkas ēkas. Projektā ir paredzēts skaists 
apkārtnes apzaļumošanas plāns, kuru saņēmu no arhitektes, 
bet naudas trūkuma dēļ nekas nav īstenots. Jāmēģina ar pašu 
spēkiein ko pamazām darīt, lai šai skaistajai mājai būtu arī jauka 
apkārtne, - kokus un krūmus sastādīt, zālīti iesēt. 

Jumts atkal tek ... 
Ja nosacīti visu priecīgo notikumu par jauno, gaumīgo bib

liotēkas ēku varētu .nosaukt par medus mucu (tikai direktore 
zina, cik šis medus brīžam bijis rūgts), ja klapatas ar nove
cojušiem galdiem un savu laiku nokalpojušiem plauktiem vēl 
kaut kā varētu mēģināt uzveikt, tad pavisam nesaprotams un 
depŗesīvs ir fakts, ka jumts atkal tek, kā tecēja Kaļķu ielā la. 

- .Neesmu būvniecības speciāliste, lai novērtētu, kam tais
nība, - stāsta A. Janbicka. - Firmas "Garants" vadītājs saka, ka 
naudas bijis maz un izmantoti lēti materiāli, savukārt K Rutks 
domā, ka firma nav izdarījusi savu darbu tā kā vajag. Kolī dz sāk 
līt, tā 3. stāvā piekārtajos griestos parādās plankumi. Lasītavā 
meitenes bija spiestas meklēt spaiņus. Man ir žēl - jauna, 
skaista māja un atkal tek jumts. Celtnieki nāca un skatījās -
gadu esot garantija, visu salabošot, plāksnes nomainīšot. Labi 
būtu, ja garantētu, ka tas vairs neatkārtosies . 

Dien~sta ieeja no Zunda puses 
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Izstrādāta jauna komplektēšanas politika 
Ir sācies jaunais mācību gads, un priekšplānā saimnieciskajām 

rūpēm izvirzās problēmas, kas vairāk interesē lasītāju - infor
mācijas pieejamība un daudzveidība. 
-Ar RTU senā ta lēmumu pagājušā mācību gadā tika izcīnīts , 

ka 10% no studentu daļējās mācību maksas naudas atvēlēja 
bibliotēkai informācijas iegādei, - stāsta A. Janbicka. - Tas ir 
papildus ap Ls 13 500 tiem astoņiem tūkstošiem, kurus mums 
atvē! no budžeta un par kuriem pasūtām galvenokārt grāmatas, 
Latvijas periodiku, kā arī žurnālus no Krievijas, jo daudzi 
mācībspēki un studenti nāk lasīt svarīgākos žurnālus un avīzes . 

Kopā ar RTU mācību prorektoru ].Gerhardu esam izstrā
dājuši komplektēšanas plānu triju līmeņu priekšmetiem. Di
vas trešdajas no šis summas atvēlēta 19 RTU programmām , 
kas ir nozīmīgākas specialitātes iegūšanai, tādējādi uz katru 
iznāk Ls 400 - 600. Nākamā pakāpe ir profilpriekšmeti un 
pēdējā - RTU kopīgie obligātie priekšmeti. Katram no tiem ir 
atvēlēti Ls 55. Ir izstrādātas pieteikuma veidlapas un mā
cībspēki - konsultanti - izvēlas pasūtījumus, ari žurnālus, jo 
tieši ~ņi mūsd_ie~as plašajā informācijā vislab~k ori_ent~jas. 
Radmecigos pnekšmetos pasūtot var kooperēties. Pieteiku
mus vīzē programmas priekšsēdētājs. 

RTU vadības nostā ja ir tāda, ka arī mācību grāmatas nevaram 
atļauties iegādaties daudzos eksemplāros kā tas bija agrāk. 
Pirksim 1 - 3 eksemplārus, no kuriem viens būs lasītavā, pārējie -
brīvpieejas fondā islaicigai izsniegšanai uz māju. Ir nodro
šinātas kopēšanas iespējas, pasaulē vairs tādu slēgto fondu 
nekur nav, jo informācijai jābūt viegli sasniedzamaī. 

ALEPH sistēmas automatizācijas projekts 
- Pašreiz kopigi ar astoņām lielākajām Latvijas bibliotekām 

piedalāmies ALEPH sistēmas automatizācijas projektā. Tajā 
paredzēts kopīgs elektroniskais katalogs, vienota lasītāju ap
kalpošana. Janvāra sākumā šai sistēmai ir jāsāk darboties . Tas 
nozīmē apjomigu darbu - gan visu apgūt un instalēt, gan 
konfigurēt mūsu bibliotēkas daļu šajā projektā. Tā ir pilnigāka 
un aptverošāka online sistēma nekā ALISE, kuru izmantojām 
tikai mūsu lokālajā tiklā. ALEPH būs pieejama no jebkuras 
vietas šajās astoņās bibliotēkās un ari Internet. Tomēr jau
tājums par vienoto lasītāju apkalpošanas kārtibu un notei
kumiem nav vēl galigi izlemts. Jebkurā bibliotēkā var būt 
izsniegšanas punkts, lasitājs datorā apskata katalogu, aizpilda 
pieprasļjuma veidlapu, aiziet uz norādito fondu un atrod grā
matu. Jāizstrādā noteikta politika, kā to varēs izdarit. Tā ir 
pakāpi augstāka sistēma, bet jāiegulda arī liels darbs, lai to 
apgūtu . Ir problēma, kā riodrošināt grāmatu atgriešanu bib
liotēkā. · 

Kā integrēt RAU? 
- Pēc RAU likvidācijas mums ir parādijušies studenti ar RAU 

apliecībām,- stāsta bibliotēkas direktore.- Nezinām, vai vini ir 
mūsējie vai ne, pagaidām nav nekādas skaidrības ne par RAU 
bibliotēkvas integrēšanu , ne par viņu bijušo studentu apkal
pošanu. Sajā bibliotēkā ir liels fonds- 860 000 vienibu (mūsējā 
- 2 miljoni). Kopīgi jādomā par bibliotēkas automatizācijas 
projektu. Kur tam ņemsim līdzekjus? RTU mums ir iedevusi 
~āk<?tnēji četr~s datorus, pārējos esam dabūjuši r.aši ar pro
jektiem, p1emeram, Melona fonda (ASV) un Latvuas valdības 
kopīgi finansētajā iegādājāmies 50 datorus. Kā sadalisim finan
ses, ja tā skaitīsies mūsu filiāle? Kā notiks šis bibliotēkas pār
ņemšana,ja sakarā ar likvidāciju visi darbinieki ir atlaisti? Nav 
pagaidām skaidrs, kāda būs šis politika. 

Bibliotēkām - izglītošanas fonkcija informācijas prasmē 
- P!lr bibliotēku lomu nākamajā gadsimtā diskutē, - spriež 

Janbickas kundze. - Paplašinās informācijas avotu veidi un 
daudzums un, lai ar visu informācijas plūsmu tiktu galā, bib
lio~ēku eks_istence t_ikai ar grāmatu izsniegšanu var joti mai
nītles. B1bhotēkās visā pasaulē domā, kā šo lomu mainīt, lai tās 
būtu vajadzīgas arī turpmāk. 

Viena bibliotēkas funkcija ir pakalpojumu sniegšana t.s . 
virtuālā bibliotēkā, kur neatkarīgi no informācijas lokalizācijas 
vietas bibliotēka lasitājam palīdz atrast vajadzīgo informāciju 
un to saņemt. Otra ir izglītošanas un apmācīšanas funkcija, kad 
tieši bibliotēkas universitāšu programmas pasniedz informā
cijas prakses kursus, kā jau tas ir visās lielākajās Eiropas un ASV 
augstskolas. Šādā sakarībā kopā ar RSF un ĶTF mācībspēkiem 
ES projekta «Dedicate>> ietvaros esam izstrādājuši informācijas 
prasmes kursus šajās nozarēs. Mums ir sarežģiti pašiem mācīt, 
bet speram pirmos sojus kopā ar mācībspēkiem. Bibliote
kāriem jābūt vislabāk zinošiem, kā informāciju meklēt, tomer 
reā!ā pasniegšana uz vietas vēl nav skaidra. Mani uztrauc, ka 
informācija, ko saņem Latvijas studenti, mācībspēki un zi
nātnieki, ir pārāk nieciga, un, ja šajā ziņā neradīs risinājumu 
valsts mērogā par normālu informācijas nodrošinā jumu, tas var 
izraisīt joti smagas sekas - mēs nespēsim konkurēt darba tirgū . 

Ilze Štrodaha 

LATVIJAS AUGSTSKOLU PROFESORU ASOCIACIJAS 
atklāta vestule 

Valsts prezidenteī V.Viķei-Freibergai 
Ministru prezidentam Ā.Sķelem 

?.Saeimas priekšsēdētājam J.Straumem 
lzglītības un zinātnes ministrei S.Goldei 

lzskatījis jautājumu par iespejamo pensijas likuma izmaiņu ietekmi uz 
augstskolu darbu. Latvijas augstskolu profesoru asociācijas (LAPA) prezidijs 
uzskata, ka tieši valsts dibinātajās augstskolas, kurās stude 95% Latvijas 
studentu. šī likuma realizācija neizmainītā veidā var radī! krīzes situāciju un 
pārtraukt normālu studiju procesu. llustrācijai tabulā apkopoti dati par trīs 
universitāšu mācību speku struktüru, no kā seko, ka potenciālo darba līgumu 
pārtraucēju skaits ir nepielaujami augsts. Tā kā pasniedzeju lielākai da!ai (izņemot 
profesorus, kuri ievelēti saskaņā ar jaunajiem noteikumiem un saņem speciālu 
piemaksu) pensijas ir lielākas vai vienādas ar algu, jāsagaida, ka vairākums 
atteiksies no algas, nevis pensijas. Izveidosies darba vietas, kuru aizpildīšana ar 
kvalificetu personālu nav iespējamazemo algu, relatīvi lielā darba apjoma un kadru 
trūkuma de!. 
Tādejādi piedāvātais pensijas likums augstākās izglītības sistemā faktiski nav 

realizejams bez kompleksas reorganizācijas , kurai jāietver doktorantüras 
paplašināšana un jaunatnes ieinteresešana strādāt docetāja darbu. Jāreķi nās arī ar 
to, ka pat momentāna pēdejo jautājumu atrisināšana potenciālo pasniedzeju skaitu 
palielinās tikai pec vairāku gadu perioda, kad sagatavošanaS' sistēmas · 
reorganizācija sāks dot rezultātus . Tas nozīmē, ka reorganizācijas pasākumu 
komplekss pozitīva rezultāta iegūšanai ir realizējams tikai kā noteiktā secībā ,·i 

izversts laikā, bet situāciju apsteidzoši lemumi var dot tikai negatīvu rezultātu . 

LAPA prezidijs ierosina at!aut saņemt pensijas pilnā apjomā tiem pensijas . 
vecuma docetājiem un zinātniekiem, kuri saskaņā ar pašreizejo likumdošanu · .. 
turpina darbu augstskolas. · 
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LAPA prezidi ja vārdā : 
LAPA prezidents, profesors 
LAPA viceprezidents, akademiķis 

J.Krūmiņš 
V.Kampars 


