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Mērķi

• Uzlabot Bērnu slimnīcas pacientu psihisko, 
emocionālo un sociālo labsajūtu

• Radīt bērniem draudzīgu vidi

• Palīdzēt pacientiem adaptēties slimnīcas 
apstākļos

• Lietderīgi pavadīt brīvo laiku
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Labdarības akcija 
«Saulainas dienas mūsu bērniem»

Projekts «Saulaino dienu bērnu 
bibliotēka un informācijas 
centrs»

Sadarbības līgums starp BKUS 
un RCB:

• BKUS nodrošina: inventāru, 
datortehniku, interneta 
pieslēgumu, telpu 
uzturēšanu, uzkopšanu 

• RCB nodrošina: bibliotekāros 
darbiniekus, krājuma 
komplektēšanu un 
uzturēšanu, bibliotekāros 
pakalpojumus 3



2006. gada decembrī atver RCB grāmatu izsniegšanas punktu 
«Saulaino dienu bibliotēka» BKUS
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Bibliotēkas
mērķauditorija:

• Slimnīcas pacienti – bērni un pusaudži līdz 18 gadiem ar
akūtām un hroniskām saslimšanām no visas Latvijas

• Ģimenes locekļi un apmeklētāji

• Slimnīcas darbinieki
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RCB ārējais apkalpošanas punkts 
«Saulaino dienu bibliotēka»
jaunās telpās

• 2010. gads 

• Rīgā, Vienības gatve 45, centrālā ēkā 1.stāvā 
blakus reģistratūrai un kafejnīcai

• Plaša bibliotēka ar lasītavu, datortelpu, 
skatuvi, telpu rotaļām un spēlēm

• Krājums 6000 vienību

• 40 nosaukumu periodiskie izdevumi

• 5 datorvietas ar interneta pieslēgumu, biroja
programmām

• 2 bibliotekārie darbinieki
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Jaunās telpas nodrošina ērtu vides pieejamību apmeklētājiem ar 
funkcionāliem traucējumiem
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Darba organizācija

Darba dienās no plkst. 9.00 – 16.00

Pasākumi notiek plkst. 12.30 (organizatori: bibliotēka, BKUS, 
BSF)

Bibliotēkas lietošanas noteikumi pielāgoti mērķauditorijas
vajadzībām:

• Pacientam reģistrējoties nav jāuzrāda vecāku galvojums

• Par laikā nenodotu grāmatu soda naudu neiekasē

• Izsniedz vairāk nekā 5 grāmatas (īpaši svarīgi pirms garām
svētku brīvdienām!)

• Grāmatu nodošanas kaste pie bibliotēkas pieejama 24/7
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• 2022. gada martā Bērnu slimnīca uzsāk Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļas 
rekonstrukciju

• Uz laiku mainīta bibliotēkas atrašanās vieta un 
pakalpojumi

• 2 x mēnesī notiek apmeklētāju apkalpošana klātienē 
“Ārstu mājā” 1.stāvā, plkst.10.00–15.00 

• Jauno lietotāju reģistrācija un informācijas resursu 
izsniegšana/saņemšana

• Informācijas resursus var pasūtīt, rakstot e-
pastu rcb.bkus@riga.lv vai zvanot pa tālruni 25464900

• Grāmatas iespējams nodot Grāmatu nodošanas kastē 
«Ārstu mājā» 1.stāvā

• Jaunākie preses izdevumi un profesionālā literatūra
«Ārstu mājā» 2.stāvā

• Pacienti bibliotēkas grāmatas saņem pie interešu 
izglītības pedagogiem
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Krājums

• Daiļliteratūra bērniem, jauniešiem
un pieaugušajiem

(latviešu valodā un svešvalodā)

• Dažadu nozaru uzziņu literatūra

• Periodiskie izdevumi bērniem un 
pieaugušajiem

• CD un DVD kolekcija

• Audiogrāmatas
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Pakalpojumi

• Bibliotēkas lietotāju reģistrēšana BIS 
Alise

• Grāmatu un citu bibliotēkas, resursu 
izsniegšana līdzņemšanai

• Datorpakalpojumi, konsultācijas

• Piekļuve 3td e-grāmatu bibliotēkai

• Izstādes un pasākumi

• Informācijas un uzziņu sniegšana

• SBA

• Galda spēles, klavieres
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2013. gadā - jauns pakalpojums
– mobilā bibliotēka

• 2 x nedēļā pacientu apkalpošana
slimnīcas palātās (ķirurģijas un 
hematoonkoloģijas nodaļās)

• Lasītāju reģistrēšana

• Grāmatu piegāde un izsniegšana

• Mobilais grāmatu plaukts jeb grāmatu 
rati

• Grāmatu nodošanas kaste nodaļā

• Aprīkojuma iegādi finansiāli atbalsta
Bērnu slimnīcas fonds
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Bērnu grāmatu 
ilustratoru izstādes

• Anita Paegle

• Elīna Brasliņa

• Diāna Kaijaka

• Ieva Maurīte

• Ieva Jurjāne

• Agija Staka

• Miks Valdbergs

• Juris Petraškevičs

• Vivianna Maria Staņislavska u.c.
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Tikšanās ar 
grāmatu 
autoriem

• Inese Zandere

• Laura Vinogradova

• Evija Gulbe

• Līga Rozentāle

• Inese Valtere

• Lilija Berzinska
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Pasākumi sniedz jaunas zināšanas un prasmes
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Pasākumi – izklaidē un iepriecina
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Radošās darbnīcas
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Pacientu
radošo
darbu

izstādes



«Saulaino dienu 
bibliotēkas» 10

gadu jubileja
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2019. gada statistika
bērni (0-6 g.)15%

jaunāko klašu 
skolēni (7-10 

g.); 19%

pamatskolēni 
(11-15 g.); 23%

vidusskolēni (16-
19 g.); 7%

pieaugušie; 36%

REĢISTRĒTIE LASĪTĀJI BIS ALISE
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• 1260 lietotāji ( BIS Alise)

• Apmeklējuši 19775 lietotāji

• No tiem 8456 līdz 18 gadiem

• Izsniegto iespieddarbu un 
citu dokumentu skaits 
21453 vienību

• Krājums 6797 vienību



Emocionāli brīži

• Bērna pirmā saskarsme ar bibliotēku

• Bērna patiess prieks par grāmatu, 
kuru vēlas apskatīt, izlasīt, izpētīt

• Lasīšana ģimenes lokā

• Individuālas sarunas ar lasītāju

• Prieks, dzirdot pacientu gavilējot: «Es 
šodien braucu mājās!»

• Bērnu sāpes, ciešanas, zaudējums

• Vecāku sāpes, bezpalīdzības sajūta, 
vainas sajūta, sērošana
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Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 
struktūrvienības:
• Interešu izglītības pedagoģijas dienests
• Sabiedrisko attiecību nodaļa
• Psihologi
• Kapelāni
• Sociālie darbinieki
• Māsas
• Ārsti
• IT speciālisti

Bērnu slimnīcas fonds, 
«Vecāku mājas» darbinieki un brīvprātīgie

Sadarbība



Sadarbība

• «Lielas rūpes par mazajiem» brīvprātīgie

• «Radošas darbnīcas» brīvprātīgie

• Dr. Klauni

• Labdarības organizācija «Nāc līdzās!»

• Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība

• Bērnu grāmatu autori un ilustratori

• Latvijas Republikas Saeima (ikgadējs grāmatu 
dāvinājums)
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Publicitāte

• RCB mājas lapā un sociālajos tīklos

• RCB blogā bērniem

• Bērnu slimnīcas mājas lapa

• Virtuālā tūre

• BKUS izdevums «Veseļojies ar prieku»
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https://www.rcb.lv/arejais-apkalposanas-punkts-bernu-kliniskaja-universitates-slimnica/
https://bibliotekaberniem.rcb.lv/2020/07/bibliotekas-gramata-veselojoties-bernu-slimnica/
https://www.bkus.lv/lv/content/interesu-izglitiba-pasakumi-biblioteka
https://www.google.com/maps/@56.922096,24.0863821,3a,75y,266.38h,82.42t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPOmeD5FtLLknc7X0Ow5i8WE8GbQSdO-xaRYJQu!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPOmeD5FtLLknc7X0Ow5i8WE8GbQSdO-xaRYJQu%3Dw203-h100-k-no-pi0.0039026595-ya55.27152-ro0.16085169-fo100!7i8192!8i4096?hl=lv
https://www.bkus.lv/lv/content/interesu-izglitiba-pasakumi-biblioteka


Pacientu 
bibliotekā var:

• Baudīt klusumu un sakārtot savu iekšējo pasauli

• Baudīt literatūru, mākslu un mūziku

• Satikties ar ģimeni, draugiem (īpaši aktuāli 
karantīnas laikā)

• Iepazīties ar vienaudžiem, sadraudzēties

• Pilnvērtīgi pavadīt laiku starp ārstu vizītēm

• Sajusties droši un mierīgi

• Māmiņa pabarot bērnu ar krūti



Ilze Siliņa

RCB ārējais apkalpošanas punkts «Saulaino dienu bibliotēka» BKUS 

rcb.bkus@riga.lv

tālr. 25464900

Paldies par uzmanību!


