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Demenes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Demenes pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas
iestāde, kuras darbības mērķis ir visu pagasta iedzīvotāju bibliotekāra,
bibliogrāfiska un informacionāla apkalpošana. Noteikumi reglamentē
lietotāju apkalpošanu, informācijas avotu un sistēmu izmantošanu,
bezmaksas pakalpojumu veidus, zaudējumu atlīdzināšanu, kā arī ar
Demenes ciema bibliotēkas lietošanu saistītus jautājumus
1.2. Demenes ciema bibliotēkas lietotāju tiesības un pienākumus nosaka
Latvijas Republikas „Bibliotēkas likums” un citi normatīvie akti,
bibliotēkas nolikums un bibliotēkas izmantošanas noteikumi.
1.3. Izmantošanas noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas dienu.
2. Demenes pagasta bibliotēkas lietošanas vispārīgie noteikumi.
2.1.

Demenes pagasta bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska
persona, kas ir pierakstīts vai ir deklarējis savu dzīvesvietu Demenes
pagastā, kā arī citas personas, kuras faktiski dzīvo Demenes pagasta
teritorijā.

2.2.

Lasītāja reģistrācija:

2.2.1. par Demenes ciema bibliotēkas lasītāju var kļūt piereģistrējoties –
uzrādot pasi vai citu personību apliecinošu dokumentu ar personas
kodu.
2.2.2. Jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar parakstu
jāapliecina apņemšanās tos izpildīt.
2.2.3. Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, uzrādot
dzimšanas apliecību, citu personību apliecinošu dokumentu.
2.2.4. Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo
bibliotekāram bibliotēkas kārtējās apmeklēšanas reizē.
2.3.Bibliotēkas apmeklējums:
2.3.1. Lasītājiem atļauts ienest bibliotēkā personīgās grāmatas un citus
iespieddarbus, kā arī portatīvos datorus vai citas tehniskās ierīces. Ieejot un
izejot no bibliotēkas tie jāuzrāda bibliotēkas darbiniekam
3. Bibliotēkas lasītāju apkalpošana
3.1. Vispārēja rakstura informāciju par bibliotēkas krājumiem, literatūras
izsniegšanas kārtību sniedz bibliotekārs.
3.2. Literatūru no grāmatu fondiem lasītājs saņem tūlīt pēc pieprasījuma
izteikšanas;
3.3. Lasītājiem vienlaikus izsniedz ne vairāk, kā 5 grāmatas un 5 vienības
periodisko izdevumu. Grāmatas izsniedz uz 30 dienām, periodiskos
izdevumus uz 7 dienām;
3.4. Enciklopēdijas un citus uzziņas informācijas iespieddarbus uz mājām
neizsniedz;
3.5. Iespieddarbus, kuru nav bibliotēkā, lasītājs var pasūtīt Starpbibliotēkā
abonementa kārtā;
3.6. SBA saņemtos informācijas avotu oriģinālus drīkst izmantot tikai
bibliotēkas telpā. Stingri jāievēro lietošanas termiņš. Atsevišķos gadījumos
iespējams pagarinājums. Pagarinājums pieprasāms ne vēlāk, kā 5 dienas
pirms lietošanas termiņa beigām.
3.7. Lietotājs nedrīkst iznest no bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus,
kuru
saņemšanu
viņš
nav
noformējis
pie
bibliotekāra.
3.8. Lietotājiem, kuri pazaudējuši vai sabojājuši bibliotēkas iespieddarbus vai
citus materiālus, tas jāaizvieto ar tādu pašu vai satura un cenas ziņā
līdzvērtīgu, vai arī jāatlīdzina tā cena.

3.9. Pazaudēto un sabojāto iespieddarbu vērtību nosaka pēc bibliotēkas
uzskaites
dokumentos
uzrādītajām
cenām.
3.10. Demenes pagasta bibliotēkas lasītājam ir pieejama datortehnika,
internets, par tehniskajiem ierīcēs atklātajiem bojājumiem lasītājam
nekavējoties jāinformē bibliotēkas darbinieks.
4. Bibliotēkas lasītāja pienākumi
4.1. Pierakstoties vai pārreģistrējoties bibliotēkā, iepazīties ar Demenes pagasta
bibliotēkas Lietošanas noteikumiem un ievērot tos.
4.2. Saudzīgi izturēties pret bibliotēkas iespieddarbiem un citiem dokumentiem.
Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.
4.3.Lietotājam jāievēro saņemto izdevumu lietošanas termiņš – 30 dienas,
periodisko izdevumu lietošanas termiņš – 7 dienas, izdevumu lietošanas
termiņu, pēc lietotāja lūguma var pagarināt (tālr. 654 76707)
4.4. Nozaudētos vai bojātos bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar
identiskiem vai līdzvērtīgiem iespieddarbiem, atlīdzinot zaudējumus.
4.5. Aizliegts ēst, dzert, lietot mobilos telefonus un diktafonierīces.
4.6. Paziņot par savas dzīvesvietas maiņu kārtējā bibliotēkas apmeklējuma reizē.
4.7. Lietotāji nedrīkst iznest no bibliotēkas grāmatas un citus iespieddarbus,
kuru saņemšanu viņi nav noformējuši pie bibliotekāra.
4.8. Internetā lietotājiem aizliegts spēlēt vardarbīgas datorspēles.
4.9. Strādājot ar datoru, drīkst izmantot tikai tās programmas, kuras ir nodotas
lietotāju rīcībā.
5. Bibliotēkas lasītāja tiesības
5.1. Demenes ciema bibliotēkā ir tiesības brīvi, bez ierobežojumiem izmantot
bibliotēkas krājumus, informācijas meklējumsistēmās un datu bāzes, kā arī
saņemt lasīšanai iespieddarbus vai to kopijas no bibliotēku krājumiem vai
pasūtīt
tos
SBA
kārtā
no
citu
LR
bibliotēku
fondiem.
5.2. Saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājumu sastāvu, finansiālo
situāciju,
notiekošām
aktivitātēm
un
pasākumiem
bibliotēkā.
5.3.
Piedalīties
bibliotēkas
sabiedriskajā
dzīvē.
5.4.
Iesniegt
priekšlikumus
par
bibliotēkas
darba
uzlabošanu.
5.5. Dāvināt bibliotēkai iespieddarbus, tehniskās ierīces, ziedot naudas līdzekļu.
6. Bibliotēkas bezmaksas un maksas pakalpojumi
6.1. Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:
Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, konsultācijas par
bibliotēkas darba kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējam.

Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu, CD disku un citu
dokumentu izsniegšana pēc lietotāju pieprasījumu.
Informācijas meklējumu sistēmu un datu bāzi izmantošana, bibliotekāro,
bibliogrāfisko uzziņu sniegšana.
Bibliotēku, lasīšanu, literatūru popularizējošo pasākumu (izstādes,
konsultācijas, ekskursijas pa bibliotēku u.c.).
Interneta uzziņu pakalpojumi.
Citi pakalpojumi piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
6.2. Bibliotēkas maksas pakalpojumi:
Iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšana starpbibliotēku abonementa
kārtā no Latvijas bibliotēkām – pasta izdevumi.
7. Citi noteikumi
Lasītājus, kuri neievēro Demenes ciema bibliotēkas Lietošanas noteikumus,
traucē darbu citiem lasītājiem vai bibliotēkas darbiniekam, izslēdz no bibliotēkas
lasītāju skaita uz laiku līdz vienam gadam. Par atkārtotu pārkāpumu izslēdz bez
atjaunošanas tiesībām, vienlaicīgi par to informējot.
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