
 
Dundagas novada Vīdales bibliotēkas lietošanas noteikumi 

 
                                              Izdots saskaĦā ar Bibliotēku likuma 21.pantu  
                                   un Dundagas novada Vīdales bibliotēkas nolikumu 

 
1. Vispār īgie noteikumi. 

 
1.1 Šie noteikumi nosaka Dundagas novada Vīdales bibliotēkas (turpmāk – 

Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem. 
1.2. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi 

Latvijas Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas 
lietošanas noteikumi. 

1.3. Bibliotēkas lietošanas noteikumus izstrādā, ievērojot Bibliotēku likumu, 
citus likumus un normatīvos aktus. Tos apstiprina bibliotēkas dibinātājs – Dundagas 
novada Dome. 

1.4. Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiĦas un papildinājumus ierosina 
Bibliotēka un apstiprina Dundagas novada Dome. 

1.5. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas 
noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.  

 
2. Bibliotēkas lietotāji. 

 
 2.1. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto 
Bibliotēkas pakalpojumus. 
 

3. Pierakstīšanās kārt ība bibliotēkā 
 

3.1. Lietotājus Bibliotēkā reăistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu 
dokumentu ar personas kodu. 

3.2. Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reăistrē, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu un viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida 
piekrišanu (galvojums).  

3.3. Bibliotēkas darbinieki apĦemas nodrošināt iesniegto personas datu 
aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām. 

3.4. Reăistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas 
noteikumiem un ar savu parakstu lasītāja formulārā jāapstiprina šo noteikumu 
ievērošanu. 

3.5. Reăistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja 
karte.  

 
 

4. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārt ība. 
 

4.1. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.  
4.2. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi: 

4.2.1. bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu 
(t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu 
publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reăistrācija 
bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu 
izsniegšana līdzĦemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā; 

4.2.2. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziĦu sniegšana;  



4.2.3. bibliotēkas, lasīšanas un literatūru popularizēšanas pasākumi.  
4.2.4.bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās 

informācijas pieprasīšana no citām attiecīga rajona vai republikas pilsētas 
bibliotēkām - SBA (starpbibliotēku abonements)  
4.3. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu 

publiskas izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta „Dundagas novada Vīdales 
bibliotēkas datortehnikas un Interneta lietošanas noteikumos”, kas ir šo noteikumu 
neatĦemama sastāvdaĜa. 

4.4. Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina 
Dundagas novada Dome:  

 4.4.1. Datorpakalpojumu un kopēšanas izmaksas veicamas saskaĦā ar 
Dundagas novada Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem „Maksas 
pakalpojumi novada domē.  
  
4.5. Bibliotēkā saĦemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz Bibliotēkas 

noteiktajam termiĦam. To iespējams pagarināt, ja saĦemtos izdevumus nepieprasa citi 
lietotāji.  

4.6. Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiĦš ir 1 mēnesis, žurnāliem 
un jaunieguvumiem – 2 nedēĜas. 

4.7. Lietotājam līdzĦemšanai izsniedz ne vairāk kā 10 krājuma vienības. Pēc 
lasītāja lūguma, uz māju izsniedzamo izdevumu maksimālo skaitu patstāvīgi var 
noteikt bibliotekārs, izvērtējot lietotāja iepriekšējo izsniegumu vēsturi.  

4.8. Par katru no saĦemtajiem izdevumiem lietotājs parakstās formulārā (sākot 
ar 5. klasi). SaĦemot tos no lietotāja atpakaĜ, bibliotekārs lietotāja klātbūtnē parakstās 
par katra izdevuma saĦemšanu. 

4.9. Lietotājs nedrīkst izĦemt no Bibliotēkas katalogiem un kartotēkām 
kartītes, pieslēgties Bibliotēkas elektrības avotiem, bojāt Bibliotēkas inventāru un 
iekārtas vai nodarīt citus materiālus zaudējumus Bibliotēkai. 

4.10. Lietotājus, kuri neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, Bibliotēkas 
apmeklējuma reizē Ĝaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai darbiniekiem, var 
izraidīt no Bibliotēkas telpām, par atkārtotu šādu rīcību - izslēdz no bibliotēkas 
lasītāju skaita uz laiku no 2 nedēĜām līdz vienam gadam.  

 
 

5. Bibliotēkas lietotāju tiesības. 
 

5.1. Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja 
tiesību ievērošanu: 

5.1.1. bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un 
informācijas sistēmu; 

5.1.2. bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu 
un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus; 

5.1.3. saĦemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un 
informācijas resursiem; 

5.1.4. saĦemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to 
kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saĦemt tos no citu, arī ārvalstu, bibliotēku 
krājumiem, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav; 

5.1.5. izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus; 
5.1.6. piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu 

risināšanā un bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā. 
5.2. Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir 

tiesības saĦemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā;  



5.3. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja 
piekrišanas Bibliotēka šīs ziĦas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izĦemot 
likumos paredzētos gadījumus.  

5.4. Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir 
tiesības iesniegt Bibliotēkas vadītājam mutiski, rakstveidā vai elektroniski, kā arī 
izmantot tam Bibliotēkas telpās esošās „Ierosinājumu un sūdzību ” kladi. 
 

6. Bibliotēkas lietotāju pienākumi.  
 

6.1. Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus. 
6.2. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, 

kuru saĦemšanu viĦš nav noformējis pie bibliotekāra. 
6.3. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem 

dokumentiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītiem bojājumiem ziĦot 
bibliotekāram. 

6.4. SaĦemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā 
termiĦā. 

6.5. Samaksāt Bibliotēkai par saĦemto maksas pakalpojumu .6.7. Nozaudētos 
vai lietotāja sabojātos bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar identiskiem vai 
līdzvērtīgiem izdevumiem, saskaĦojot to ar Bibliotēkas vadītāju. 

6.6. Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu 
aizvietot, tad viĦam jāatlīdzina to vērtība naudā, Lasītājiem vecumā līdz 16 gadiem 
par zaudējumu atlīdzību atbildīgi vecāki vai tiem pielīdzinātās personas.  

6.7. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie 
uzvedības noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas 
pārējiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, jāierobežo līdz minimumam.  
 


