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1. Autorizācija bibliotēkas portālā 
 

TSI telpās (ar TSI WiFi vai pieslēgumu). Piekļuve e-grāmatām un datubāzēm notiek 

automātiski, sistēmai atpazīstot augstskolas IP adreses.  

Lai sāktu darbu vispirms jāatver bibliotēkas mājaslapa un jāveic autorizācija autorizācijas 

(augšējā zilā joslā pa labi) ar  TSI lietotājvārdu un paroli (sk. 1. att.): 

 

1. attēls 

 

Ārpus TSI telpām. Ja pieslēdzaties katalogam no vietas, kas atrodas ārpus TSI 

telpām, vispirms savā viedierīcē (datorā, planšetdatorā u.c.) ir jāizveido VPN 

savienojums ar TSI serveri. Kā to izdarīt varat uzzināt no instrukcijas 

operētājsistēmām Windows 7 un Windows 10 un un MacOS.  

Kad savienojums izveidots,  jāatver TSI bibliotēkas mājaslapa lib.tsi.lv  un 

jāautorizējas ar TSI lietotājvārdu un paroli, kā tas parādīts 1. attēlā. 

Ja netiek izveidots VPN savienojams, e-grāmatas un datubāzes nav iespējams 

izmantot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

st12345 

******** 

https://drive.google.com/file/d/1yptIxlMBQigiHvZneFqifftk4MmszxXu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d4p0ireoJVG2mpZ2foHoQODHFNy6OZMM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MbIbnME9UExDr9v-dZtpMLZ8JfdNs6f7/view?usp=sharing
lib.tsi.lv
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2. Kataloga saskarne 
 

Pēc autorizācijas mājaslapā atvērsies bibliotēkas kataloga starta lapa (sk. 2. att.), kur var 

veikt meklējumu, aplūkot savu lietotāja kontu, izsniegumu vēsturi, esošos izsniegumus 

utt.  Pašlaik darbojas tikai iespēja rezervēt grāmatas.   

No starta lapas ir iespējams mainīt saskarnes valodu, kā arī pāriet uz galveno lapu, kur 

atrodama visas svarīgākā informācija par bibliotēku. 

 

3. Resursu meklēšana katalogā 
 

3.1 Vienkāršā meklēšana 

Vienkāršo meklēšanu izmanto gadījumos, kad ir jāmeklē vispārīga plaša informācija par 

noteiktu tēmu.  Kā arī tad, kad ir zināmi noteikti parametri par meklēto informācijas 

resursu. Piemēram,  autora uzvārds, grāmatas nosaukums utt. Meklējumu var veikt no 

starta lapas (sk. 2. attēlu) vai galvenās lapas (sk. 3. att.). 

Vispirms meklēšanas logā jāieraksta vajadzīgais parametrs (atslēgas vārds VAI autora 

uzvārds VAI grāmatas nosaukumu utt.), pēc kura tiks meklēts interesējošais resurss/i. 

Pēc tam izkrītošā joslā atbilstošā ailē jānorāda, pēc kura no kritērijiem tiek meklēta 

informācija. Piemēram, ja tiek ievadīts autora uzvārds, izkrītošā joslā jāizvēlas aile 

“Autors” utt. (sk. 3. att.). 

Lai veiktu meklējumu pēc atslēgas vārda, tas vispirms rūpīgi jānoformulē atbilstoši tēmai, 

kas tiek meklēta. Ierakstot meklēšanas logā atslēgas vārdu, izkrītošā joslā jāizvēlas 

apakšējā aile “Visiem laukiem” lai šis vārds tiktu meklēts pēc iespējas plašāk (sk. 3. att.). 

Pēc parametru ievades jāspiež uz lupas simbola “Meklēšana”(sk. 3. att.). 

Sistēma atlasīs pieprasījumam atbilstošus rezultātus. Darbu ar atlasītajiem rezultātiem 

sk. šī dokumenta 4. nodaļā.  

Saskarnes 
valodas maiņa Uz galveno lapu 

 Atslēgas vārds 

 

                                                                                                                                 

2. attēls 
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3.2. Paplašinātā meklēšana 

Paplašināto meklēšanu parasti izmanto gadījumos, kad meklē informāciju par šauru 

specifisku tēmu. Meklējumu veic kombinējot vairākus parametrus, piemēram, atslēgas 

vārdu un autora uzvārdu, vai divus (un vairāk) atslēgas vārdus utt. 

Lai veiktu paplašināto meklēšanu jāklikšķina uz uzraksta “Paplašinātā meklēšana”. 

(Advanced search) joslā virs meklēšanas loga. Pa kresi atvērsies kolonna, kuras  

atbilstošajos laukos jāizvēlas (vai jāievada) meklētie parametri (sk. 4. att.): 

Izkrītošā josla 

Ievadīt 

parametru/atslē

gvārdu 

3. attēls 
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Paplašinātajā meklēšanā ir iespējams norādīt resursa veidu (Media).  Piemēram, meklējot 

tikai  e-grāmatas jāizvēlas: “Media”  → “eBook” (sk. 4. att.). 

Pēc parametru ievades jāspiež “Search” (Meklēt) kreisās kolonnas lejasdaļā (sk. 4. att.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. attēls 
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4. Darbs ar meklējuma rezultātiem 
 

Pēc pieprasījuma nosūtīšanas sistēma atlasa ievadītajiem parametriem atbilstošus 

rezultātus. Tos iespējams filtrēt (Filter) pēc vairākiem kritērijiem – atlasīt drukātās vai 

elektroniskās grāmatas, noteiktu izdevniecību, vai izdošanas gada grāmatas u.c.  Filtri 

meklējuma precizēšanai atrodas kreisajā kolonnā. Pretī katram filtram tiek norādīts, cik 

daudz no atrastajiem resursiem tam atbilst (sk. 5 attēlu): 

 

 

4.1. Drukātās grāmatas 

Drukātās grāmatas kas atrodas bibliotēkas krājumā, ir iespējams aplūkot, izvēloties 

filtru “Book” kreisajā joslā. No visiem atrastajiem resursiem sistēma atlasīs un atrādīs 

tikai drukāto grāmatu eksemplārus (sk. 6. attēlu) 

 

Rezultāti 

vaicājumam 

“Aviation” 

5. attēls 

6. attēls 



6 
 

Zaļajos apļos pie konkrētas grāmatas tiek norādīts eksemplāru skaits bibliotēkā. Ja 

eksemplāru skaits ir 1 vai 2  - šī grāmata atrodas Zinātniskajā krājumā un to var lasīt 

tikai uz vietas lasītavā. Ja eksemplāru skaits ir lielāks par 2 - grāmata ir pieejama 

Mācību abonementa krājumā un to var abonēt uz mājām (sk. 6. attēlu).  

Lai rezervētu grāmatu abonēšanai uz mājām, ir jāklikšķina un interesējošās grāmatas 

nosaukuma. Atvērsies grāmatas apraksts, ka arī pogas ar iespēju rezervēt grāmatu. 

Jāizvēlas “Make a reserve” → ”Resrerve the first avialable copy” → “RESERVE” (sk. 7. 

attēlu): 

  

 

Kad grāmata būs pieejama līdzņemšanai, uz lietotāja TSI e-pastu tiks atsūtīts 

paziņojums.  

Rezervētās grāmatas tiek atspoguļotas lietotāja profilā (sk. 8. attēlu): 

 

7. attēls 

8. attēls 
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Periodiskos izdevumus no rezultātu saraksta var atlasīt pēc filtra “Periodicals” (sk. 6. 

attēlu). Lasīt tos var tikai uz vietas bibliotēkas lasītavā. 

4.2 Elektroniskās grāmatas 

TSI bibliotēka piedāvā lietotājiem izmantot vairāk nekā 3000 elektronisko grāmatu 

kolekciju. Kolekcijas tematiskais aptvērums – STEM disciplīnas (datorzinātnes, 

elektronika, telekomunikācijas, informācijas sistēmas, matemātika, 

inženierzinātnes), ieskaitot aviāciju. Pārējās zinātnes disciplīnās, tai skaitā, 

ekonomika, vadība, transports un loģistika, ir atrodamas tikai saskarnozaru 

grāmatas. Meklēt grāmatas pieminētajās ne-STEM nozarēs, ieteicams TSI bibliotēkas 

abonētajā datubāzē “Academic Complete” (instrukcija). 

Elektroniskās grāmatas kas atrodas bibliotēkas krājumā, ir iespējams atlasīt, 

izvēloties filtru “e-Book” kreisajā kolonnā (sk. 6. attēlu). Tādejādi visiem atrastajiem 

resursiem sistēma atlasīs tikai e-grāmatu eksemplārus (sk.9. attēlu): 

 

 

Klikšķinot uz interesējošās grāmatas nosaukuma atvērsies grāmatas apraksts. Lai 

varētu lasīt grāmatu attālināti, nepieciešamas uzklikšķināt uz URL tiešsaistes, kas 

atrodas grāmatas apraksta loga sadaļā “Information” (sk. 10. attēlu): 

9. attēls 

https://drive.google.com/file/d/1kOS9GOToChpVMjSjM2g0NpW_sN8E9DqT/view
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Turpmākās darbības ar e-grāmatu (lasīšana, lejuplāde u.c.) ir atkarīga no konkrētā 

piegādātāja kas nodrošina piekļuvu grāmatai. Piegādātāju var noskaidrot pēc logotipa 

mājaslapas, kurā pieejama grāmata, augšpusē.  

E-grāmatu piegādātāji TSI bibliotēkai: 

▪ Taylor&Francis 

▪ Springer 

▪ Science Direct (Elsevier) 

▪ ProQuest 

 

Piegādātājs Taylor & Francis 

Taylor & Francis piegādātajā grāmatas var  lasīt tiešsaistē (Read On-line) vai 

lejuplādēt savā viedierīcē bez ierobežojumiem. Lejuplādēt grāmatu iespējams pa 

nodaļām vai visu pilnībā (Download) (sk. 11. attēlu): 

 

10. attēls 

11. attēls 
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Piegādātājs Springer 

 Springer piegādātajā grāmatas pirms lasīšanas nepieciešams  lejuplādēt savā viedierīcē. 

Turpmāk lasīt e-grāmatu un izmantot to personīgajām vajadzībām var bez ierobežojumiem. 

Lejuplādēt grāmatu iespējams  pa nodaļām vai visu pilnībā. To var izdarīt, ja atverot 

interesējošo grāmatu izdevēja portālā, parādās iespējas “Download Book PDF” vai “Download 

Book EPUB” (sk.12. attēlu). Gadījumā, ja atverot grāmatas ierakstu parādās uzrakst “Buy 

ebook”, tas nozīmē, ka šī konkrētā grāmata neietilps TSI iepirkto grāmatu kolekcijā  un lasīt to 

elektroniski nebūs iespējams (sk. 13. attēlu): 

  

 

 

 

Piegādātājs Science Direct (Elsevier) 

Science Direct piegādātajā grāmatas pirms lasīšanas nepieciešams  lejuplādēt savā ierīcē. 

Lai lejuplādētu grāmatu vai tās nodaļas izdevēja portālā ir jāizveido personīgs konts un 

turpmāk katru reizi ienākot portālā, tajā ir jāautorizējas ar “Signi in” (sk. 14. attēlu): 

Grāmatu var 

izmantot! 

12. attēls 

13. attēls 

Grāmatu nevar 

izmantot! 
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Piegādātājs ProQuest (Ebook Central) 

Ar piegādātāja ProQuest grāmatām var veikt vairākas darbības (sk. 15. attēlu): lasīt 

tiešsaistē (1), lejuplādēt (2), kopēt/printēt (3) tās saturu, ka arī pievienot grāmatu 

savam grāmatu plauktam, lai to varētu lasīt vēlāk (4) un citēt (5): 

 

 

1  

2 3 

4  

5  

14. attēls 

15. attēls 
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Lai lasītu grāmatu tiešsaistē,  jāklikšķina uz uzraksta “Read online” (sk. 15. attēlu - 1). 

Grāmatas tiešsaistes versijā, uzspiežot uz attiecīga simbola, var veikt sekojošas darbības – 

pāriet uz vajadzīgo nodaļu, meklēt tekstā konkrētus jēdzienus, iezīmēt vajadzīgo tekstu, 

veidot grāmatzīmes, pierakstīt komentārus un printēt lapas (sk. 16. attēlu) Printējamo lpp. 

skaits ir ierobežots ar autortiesībām! Saglabāt grāmatu ierīcē var tikai autorizētie 

lietotāji. 

 

 

Grāmatu lejuplādei piegādātais ir noteicis stingrus ierobežojumus. Lejuplādēt visu 

grāmatu vai atsevišķas tās nodaļas iespējams uzspiežot uz uzrakstiem “Download 

Book” vai “Download PDF Chapter” ((sk. 15. attēlu - 2). To var darīt tikai autorizētie 

lietotāji, kam ir izveidots personalizētais konts. 

Lai izveidotu personalizēto kontu, jāizvēlas “Sign In” mājaslapas labajā augšējā stūrī. 

Atvērsies logs, kurā nepieciešams ievadīt savu e-pasta adresi un izvēlēto paroli, ko 

sistēma reģistrēs. Personīgais konts ir izveidots. Nākamajās reizēs ir jāveic 

autorizācija, aktivizējot personīgo kontu katrai datubāzes izmantošanas sesijai (sk. 

17. attēlu): 

16. attēls 
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Lai lejuplādētu grāmatu vai tās nodaļu, uzspiežot uz “Download” atvērsies logs, kur 

attiecīgā laukā jānorāda, kādā tieši viedierīcē fails tiks lejuplādēts (sk.18.attēls): 

 

 

Pirmajā darbības reizē viedierīcē nepieciešams instalēt  Adobe Digital Edition 

bezmaksas programmatūru, ar kuras palīdzību būs iespējams uzglabāt un lietot e-

grāmatu. Sistēma pati piedāvās saiti uz šo programmu. Instalāciju var veikt no 

ražotāja mājaslapas, atbilstoši viedīerīces tipam un operētājsistēmai, kādu tā izmanto 

(sk. 19. attēlu): 

17. attēls 

18. attēls 
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Lejuplādējot grāmatu,  jāizvēlas termiņš no 7 – 21 dienām, kura laikā grāmata tiks 

saglabāta ierīcē (sk. 20. attēlu). Pēc šī termiņa beigām fails no ierīces tiks dzēsts 

automātiski. Ja grāmata vēl ir nepieciešama, tad lejuplāde jāveic atkārtoti. 

 

 

Pirmajā reizē lejuplādējot grāmatu, ir jāizvēlas piegādātājs -  vendors (ieteicams 

“Adobe.ID”) un jāizveido personalizētais konts ar lietotājvārdu un paroli (sk. 21. attēls 

- 1). Turpmāk, izvēloties šo vendoru un autorizējoties (sk. 21. attēls - 2, 3), grāmata 

19. attēls 

20. attēls 
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tiks saglabāta Adobe Digital editions aplikācijā. Pēc lejuplādes tā ierīcē parādīsies 

automātiski: 

 

 

5.  Autortiesību jautājumi 

33. Uz e-grāmatām, līdzīgi , kā uz cietiem autoru darbiem, ir attiecināmas autortiesības 

un no tā izrietošā šo autortiesību aizsardzība. Latvijas Republikā autortiesību 

jautājumus regulē  “Autortiesību Likums”. Katrs TSI bibliotēkas lietotājs, kas 

izmanto e-grāmatas, apņemas ievērot likumiskās autortiesību normas, kas uz tām ir 

attiecināmas. 

Īsumā galvenās normas, kas būtu jāievēro, attiecībā uz e-grāmatām: 

• Grāmatas (materiālus) drīkst izmantot tikai personiska lietošanai, tai skaitā, 

mācību vajadzībām;  

• Grāmatas vai tās daļas nedrīkst pavairot un izplatīt trešajām personām;  

• Citējot cita autora darbu vai tā daļu, ir jāveido atsauce. Vairāk par pareizu atsauču 

veidošanu Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas sagatavotajās vadlīnijās; 

• Nav pieļaujama visas grāmatas kopēšana un/vai printēšana. Kopēt vai printēt 

drīkst vienu darba sadaļu, bet ne vairāk, kā 15% no grāmatas apjoma. Vairāk par 

šo tēmu Svedbank sagatavotajās vadlīnijās un biedrības LatRepro sagatavotajās 

vadlīnijās. 

1

.  

3

.

.  

21. attēls 

2

.

.  

https://likumi.lv/doc.php?id=5138
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/Biblioteka/Atsau%C4%8Du%20un%20darb%C4%81%20izmantoto%20avotu%20un%20literat%C5%ABras%20saraksta%20noform%C4%93%C5%A1anas%20metodiskie%20nor%C4%81d%C4%ABjumi.%202017.pdf
https://businessnetwork.lv/ievads/finanses/kas-jazina-par-autordarbu-kopesanu-52655
https://drive.google.com/file/d/1Hskt3extuQwq0gxzuNKJN46KgdaiAx2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hskt3extuQwq0gxzuNKJN46KgdaiAx2s/view?usp=sharing

