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ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2019. gada 24. aprīļa lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 5,  10.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumi 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šie noteikumi nosaka Atašienes bibliotēkas, Krustpils pagasta bibliotēkas, Kūku 

bibliotēkas, Mežāres bibliotēkas, Zīlānu bibliotēkas, Variešu bibliotēkas un Vīpes pagasta 

bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem. 

2. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas 

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

3. Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un 

apstiprina Krustpils novada pašvaldības dome. 

4. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 

Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās. 

 

II. Bibliotēkas lietotāji 

 

5. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiskā vai fiziskā persona, kas izmanto Bibliotēkas 

pakalpojumus. 

6. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošo dokumentu - pasi vai 

personas apliecību (eID). Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājs iepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas 

noteikumiem, aizpilda Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas karti (1.pielikums) un ar savu 

parakstu apliecina sniegtās informācijas patiesumu un Bibliotēkas lietošanas noteikumu 

ievērošanu. 

7. Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, likumiskajam pārstāvim uzrādot 

personu apliecinošo dokumentu un iesniedzot aizpildītu Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas karti 

- galvojumu (2.pielikums). 

8. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu, aizpildītu 

Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas karšu glabāšanu trešajām personām nepieejamā vietā un 

aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likuma un Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas prasībām. 

9. Reģistrējoties lietotājs iegūst tiesības izmantot Bibliotēkas krājumā esošos 

informācijas avotus un pakalpojumus. 

10.  Reģistrētam Bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte.  
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11.  Lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai 

personai. 

12.  Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, 

uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

13.  Mainoties Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas kartē norādītajai informācijai, 

Bibliotēkas lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē. 

 

III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība 

 

14.  Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.  

15.  Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi: 

15.1. Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, 

interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska 

pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija Bibliotēkā, 

Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana 

līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas Bibliotēkā; 

15.2. lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas krājumu, 

elektronisko kopkatalogu un citiem informācijas resursiem; 

15.3. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;  

15.4. Bibliotēkas, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi.  

16.  Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas 

izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 3.pielikumā. 

17.  Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtība 

Bibliotēkā vai bibliotēkas organizētājos pasākumos noteikta šo noteikumu 4.pielikumā. 

18.  Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Krustpils 

novada dome. Maksas pakalpojumu veidi un cenas norādīti šo noteikumu 5.pielikumā. 

19.  Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz Bibliotēkas noteiktajam 

termiņam. To iespējams pagarināt izmantojot lietotāja autorizācijas datus, zvanot pa tālruni, 

rakstot e-pastu, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji. Ja lietotājs termiņu 

nepagarina, neatsaucas uz bibliotēkas vadītāja mutisku, rakstisku vai telefonisku 

atgādinājumu, ir parādnieks bibliotēkā 3 mēnešus un vairāk, turpmākai bibliotēkas 

pakalpojumu izmantošanai tiek uz laiku piemēroti ierobežojumi (nesaņemt iespieddarbus; 

saņemt tikai 1 iespieddarbu vienā apmeklējuma reizē). 

20.  Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 30 dienas, žurnāliem un  

jaunieguvumiem - 10 dienas,  paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 10 dienas.   

21.  Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 10 iespieddarbus vai citus dokumentus. 

22.  Bibliotēkas grāmatas un citus informācijas nesējus lietotājs var rezervēt, ierodoties 

Bibliotēkā, informējot telefoniski vai elektroniski, izmantojot autorizācijas datus. Rezervētās 

grāmatas un citi informācijas nesēji lietotājam jāsaņem Bibliotēkā piecu darba dienu laikā. 

23.  Bibliotēkas krājumā neesošus lietotājam nepieciešamus izdevumus pieprasa no citām 

bibliotēkām starpbibliotēku abonementa kārtā. Par saņemto literatūru no Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas lietotājam jāsedz dokumentu atpakaļ sūtīšanas pasta izdevumi. 

 

IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības 

 

24.  Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību 

ievērošanu: 

24.1. bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un elektronisko kopkatalogu; 

24.2. bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un 

vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus; 

24.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem; 



24.4. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas 

krājuma vai saņemt tos no citu, arī ārvalstu, bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā 

pasūtīto dokumentu nav; 

24.5. izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus. 

25.  Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību un/vai citi veselības traucējumi, ir tiesības 

saņemt Bibliotēkas pakalpojumus (izņemot datorpakalpojumus) savā dzīvesvietā. 

26.  Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas 

Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos 

gadījumus.  

27.  Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības 

iesniegt Bibliotēkas vadītājam. 

 

V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi 
 

28.  Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus. 

29.  Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru 

saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra. 

30.  Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai 

nodot bibliotekāram.  

31.  Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un 

izmantojamo datortehniku. Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram. 

32.  Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā. 

33.  Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumus. 

34.  Lietotājam, kurš ir nozaudējis vai sabojājis Bibliotēkas iespieddarbus, tie jāaizstāj ar 

identiskiem vai līdzvērtīgiem cenas un satura ziņā iespieddarbiem. 

35.  Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, 

tad viņam jāatlīdzina to vērtība naudā, atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām 

cenām.  

36.  Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības 

noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas Bibliotēkas 

lietotājiem, jāierobežo līdz minimumam.  

37.  Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi 

traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas 

telpām. 

38.  Lietotājs nedrīkst pieslēgties Bibliotēkas elektrības avotiem, bojāt Bibliotēkas 

inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālus zaudējumus Bibliotēkai. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                       K. Pabērzs 



1.pielikums 

Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumiem 

 

Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas karte 

LKN __________ 
/aizpilda Bibliotēkas darbinieks/ 

 

Vārds*  

Uzvārds*  

Dzimšanas dati* 

(formātā dd.mm.gggg) 

 

Personas kods*  

Adrese*  

Telefons**  

E-pasts**  

Mācību iestāde**  

Klase vai kurss**  

* obligāti aizpildāmie lauki 

**saziņai ar bibliotēku un visu bibliotēkas pakalpojumu saņemšanai 

 

Ar parakstu apliecinu, ka piekrītu savu personas datu apstrādei, par sevi esmu sniedzis patiesus 

datus un ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem, tajā skaitā, datoru, interneta un vispārpieejamo 

elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtību un fotografēšanas un video 

ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību iepazinos un apņemos to ievērot: 

 

 

Datums _______________________             Paraksts ______________________ 

 
 

Informējam, ka: 

 

 Pārzinis -  Jūsu personas datu apstrādei ir Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 

90009118116, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV – 5202, tālrunis: 65237635, elektroniskā pasta adrese: 

novads@krustpils.lv; 

 personas dati tiek ievadīti lietotāju datu bāzē un bibliotēka garantē to aizsardzību; 

 personas dati tiks apstrādāti tādā apmērā un kārtībā, kāds ir nepieciešams un pietiekams, lai 

nodrošinātu datu apstrādes mērķa sasniegšanu. 

 Sīkāku informāciju par personas datu apstrādi skatīt 

Krustpils novada pašvaldības privātuma politikā: www.krustpils.lv 
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2.pielikums 

Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumiem 

 

Bibliotēkas lietotāja 

reģistrācijas karte - galvojums 

LKN __________ 
/aizpilda Bibliotēkas darbinieks/  

 
Lūdzu reģistrēt _____________________________ bibliotēkā bērnu: 

 

Vārds*  

Uzvārds*  

Dzimšanas dati* 

(formātā dd.mm.gggg) 

 

Personas kods*  

Adrese*  

Skola, klase**  

Telefons**  

E-pasts**  

Es, likumisks bērna pārstāvis: 

Vārds*  

Uzvārds*  

Telefons**  

* obligāti aizpildāmie lauki 

**saziņai ar bibliotēku un visu bibliotēkas pakalpojumu saņemšanai 

 

Uzņemos atbildību par bibliotēkas grāmatu un citu dokumentu savlaicīgu atdošanu, 

saglabāšanu. Grāmatu sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā apņemos tās aizvietot ar 

grāmatām vai naudā, saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 

Bibliotēka piedāvā publiski pieejamas interneta darba vietas. Bibliotēka nav atbildīga 

par internetā pieejamās informācijas saturu un kvalitāti. 

 

Ar šo apliecinu, ka  / (nevajadzīgo nosvītrot) 

 

bērnam izmantot bibliotēkas interneta pakalpojumus. 

Ar parakstu apliecinu, ka piekrītu savu un bērna personas datu apstrādei, ar Bibliotēkas 

Lietošanas noteikumiem, tajā skaitā datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās 

informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtību un  Fotografēšanas un video ierakstu 

veikšanas un izmantošanas kārtību iepazinos un apņemos tos ievērot, par sevi un par bērnu 

esmu sniedzis patiesus datus: 

 

 

   Datums _______________________    Paraksts ______________________ 

Informējam, ka: 

 personas dati tiek ievadīti lietotāju datu bāzē un bibliotēka garantē to aizsardzību; 

 personas dati tiks apstrādāti tādā apmērā un kārtībā, kāds ir nepieciešams un pietiekams, lai 

nodrošinātu datu apstrādes mērķa sasniegšanu. 

  

Atļauju Aizliedzu 



3.pielikums 

Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumiem 

 

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas 

izmantošanas kārtība bibliotēkā 
 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos 

elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.  

2. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.  

3. Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt darba staciju uz konkrētu laiku, reģistrējoties pie bibliotekāra 

personīgi vai pa telefonu.  

4. Darba sesijas ilgums internetā 1 stunda, datora un interneta izmantošana mācībām, darbam – 2 

stundas. 

5. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie 

Bibliotēkas darbinieka. 

6. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, 

ugunsdrošības noteikumi: 

6.1. patvaļīgi neatslēgt un nepieslēgt datoriekārtas elektriskajam tīklam; 

6.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti  (saspraudes, 

skavas un citi sīki priekšmeti); 

6.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru 

daļu savienojošos vadus u.c.; 

6.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas 

darbinieku; 

6.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru. 

7. Lietotājam ir jāseko datora darbībai un nekavējoties jāziņo Bibliotēkas darbiniekam par 

jebkuriem bojājumiem un programmu kļūmēm. 

8. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un 

jāpiesakās pie Bibliotēkas darbinieka. 

9. Datnes, kurus izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt uz datora cietā diska 

mapē  My Documents. 

10. Lietotājiem aizliegts: 

10.1. pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība; 

10.2. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas; 

10.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu; 

10.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes; 

10.5. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu 

lietotāju vai darbinieku darbu; 

10.6. atrasties pie datora vairāk kā diviem lietotājiem vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var 

atrasties arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku; 

10.7. spēlēt vardarbīgas datorspēles; 

10.8. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem; 

10.9. atrasties pie datora virsdrēbēs, mitrās drēbēs un ar mitrām rokām. 

11. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta 

saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz 

vardarbību vērsta satura saites u.tml.). 

12. Izmantojot personīgos datu nesējus (CD, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to 

Bibliotēkas darbinieku. 

13. Izdrukas un skenēšanu lietotājs drīkst veikt, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku. 

14. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka. 

15. Lietotājs sedz Bibliotēkai materiālos zaudējumus, kas radušies viņa darbības rezultātā.  

16. Lietotājs uz noteiktu laiku zaudē tiesības izmantot datorus, ja pārkāpj šos noteikumus. 

Lēmumu pieņem Bibliotekārs. 

 



4.pielikums 

Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumiem 

 
Fotografēšanas un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtība Bibliotēkā vai 

Bibliotēkas organizētājos pasākumos 

 

1. Kārtība izstrādāta saskaņā ar Fizisko peronu datu apstrādes likumu un nosaka 

fotografēšanas un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību Bibliotēkā, un ir 

saistoša Bibliotēkas darbiniekiem, lietotājiem, un trešajām personām, kas vēlas veikt 

minētās darbības Bibliotēkā vai Bibliotēkas organizētajos pasākumos. 

2. Bibliotēkas darbiniekiem atļauts veikt Bibliotēkas lietotāju fotografēšanu un filmēšanu 

šādos gadījumos: 

2.1. Bibliotēkas funkciju veikšanai, tai skaitā nodarbību, pasākumu analīzei; 

2.2. lai veidotu un atspoguļotu Bibliotēkas dzīvi, aktivitāšu popularizēšanas sakarā ilustratīvi 

mākslinieciskiem mērķiem – fotogrāfijas vai videoattēli var tikt publicēti informatīvajos 

stendos, novada mājaslapās, sociālo tīklu vietnēs, iestādes, novada un Latvijas oficiālajos 

preses izdevumos, tematisko materiālu noformēšanai; 

2.3. žurnālistikas mērķiem – rakstu vietējā, reģionālajā, profesionālajā vai citas preses 

izdevumā, vai sižetu sagatavošanu masu medijos. 

3. Bibliotēkas lietotājiem atļauts veikt fotografēšanu vai filmēšanu Bibliotēkā vai 

Bibliotēkas organizētājos pasākumos, ja tā tiek veikta personiskām vai mājas un ģimenes 

vajadzībām, turklāt personas dati netiek izpausti trešajām personām. 

4. Aizliegts fotografēt personas neestētiskās pozās un pazemojošās situācijās. 

5. Personai ir tiesības saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu pieprasīt, labot un dzēst 

savus un sava bērna personas datus no pārziņa veiktās datu apstrādes. 

6. Personai ir tiesības ar mutisku vai rakstveida lūgumu vērsties pie Bibliotēkas vadītāja, ja 

tiek konstatēti šīs kārtības pārkāpumi. 

7. Ar šo kārtību Bibliotēkas lietotāji tiek iepazīstināti, reģistrējoties Bibliotēkā, un aizpildot 

Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas karti (1.pielikums) ar savu parakstu apliecina šo kārtību 

ievērošanu.   

8. Pārzinis -  personas datu apstrādei ir Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas 

Nr. 90009118116, adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV – 5202, tālrunis: 65237635, 

elektroniskā pasta adrese: novads@krustpils.lv. 
  



5.pielikums 

Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumiem 

 

 

Bibliotēkas maksas pakalpojumi 
 

 

Pakalpojuma veids Daudzums Cena(EUR) 

Iespieddarbu un citu dokumentu 

kopēšana vai izdruka (melnbalta) 

A4 formāts no vienas 

puses 

0,07 

 A4 formāts no abām 

pusēm 

0,14 

 A3 formāts no vienas 

puses 

0,10 

 A3 formāts no abām 

pusēm 

0,20 

Iespieddarbu un citu dokumentu 

kopēšana vai izdruka (krāsaina) 

A4 formāts no vienas 

puses 

0,30 

 A4 formāts no abām 

pusēm 

0,60 

Skenēšana A4 formāta 1 lapa 0,20 

Vienas ieskenētas vienības (faila) 

nosūtīšana uz e-pastu (pēc apmeklētāja 

pieprasījuma) 

 0,15 

Informācijas ierakstīšana apmeklētāja 

CD, atmiņas kartēs vai citās 

iespējamās ierīcēs, ja to veic 

bibliotēkas darbinieks 

 0,80 

Laminēšana A4 formāta 1 lapa 0,70 

Grāmatas, tajā skaitā burtnīcas, darba 

burtnīcas u.tml. apvākošana 

 0,50 

Pasūtīšana SBA kārtā  Pasta izdevumi 

 

 

 

 


