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Banku augstskolas bibliotēkas izmantošanas noteikumi 

 

Rīgā 

2022. gada 8.februārī        Nr. 1.5 – 2/12 

 

I. Vispārēji noteikumi 

 

1. Banku augstskolas bibliotēka (turpmāk - bibliotēka) ir Banku augstskolas (turpmāk - 

augstskola) struktūrvienība, kas nodrošina augstskolu ar studijām un pētnieciskajam darbam 

nepieciešamo literatūru, datu bāzēm un citu informāciju. Bibliotēka darbojas arī kā publiska 

bibliotēka un apkalpo citus interesentus. 

 

2. Bibliotēkas darba laiks tiek publicēts augstskolas mājaslapā www.ba.lv, augstskolas 

informatīvajā sistēmā (BAIS), kā arī izvietots augstskolā pie ieejas bibliotēkā. Bibliotēkas darba 

laikos iespējamas izmaiņas, par kurām tiek paziņots trīs dienas iepriekš.  

 

3. Bibliotēkas krājumā ir zinātniskā un mācību literatūra. Bibliotēkas krājums studiju un 

pētniecības nolūkiem reģistrētajiem lietotājiem un citiem interesentiem izmantošanai uz vietas 

ir pieejams lasītavā.  

 

II. Lietotāju tiesības un pienākumi 

 

4. Bibliotēkas pakalpojumu lietotājiem ir tiesības: 

4.1. izmantot bibliotēkas informācijas resursus, kas atrodas publiskā piekļuvē; 

4.2. saņemt konsultācijas par bibliotēkas informācijas resursu izmantojumu; 

4.3. atrasties bibliotēkas telpās bibliotēkas darba laikā; 

4.4. reproducēt informācijas avotus tādā apjomā, kāds atļauts saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajām autortiesību normām; 

4.5. izmantot bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus. 

 

5. Bibliotēkas pakalpojumus var izmantot reģistrētie lietotāji un viesi. Reģistrētie lietotāji 

ir augstskolas studējošie un darbinieki, kas ir reģistrēti bibliotēkas informācijas sistēmā. Viesi ir 

pārējie apmeklētāji.  

 

6. Katrs augstskolas studējošais vai darbinieks var kļūt par reģistrētu bibliotēkas lietotāju. 

Apmeklējot bibliotēku, nereģistrētiem augstskolas studējošajiem un darbiniekiem pirmajā 

apmeklējumā jāuzrāda augstskolas studējošā vai darbinieka apliecība, lai veiktu lietotāja 

reģistrāciju, bet viesiem personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms katra apmeklējuma. 
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7. Katram reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek piešķirts unikāls lietotāja kartes numurs, 

kas tiek uzdrukāts svītrkoda veidā uz apliecības. Studeējošā vai darbinieka apliecība ir personisks 

dokuments, un to nedrīkst nodot izmantošanai citai personai. 

 

8. Grāmatas uz mājām var tikt izdotas tikai reģistrētiem lietotājiem uz ierobežotu laika 

periodu. Citi bibliotēkas materiāli lietotājiem uz mājām netiek izdoti. Bibliotēkas lietotājiem 

izsniegto materiālu izmantošanas laiks var tikt pagarināts pēc nepieciešamības. Atkarībā no 

lietotāju pieprasījuma un resursu pieejamības, bibliotēkas darbinieki var ierobežot no bibliotēkas 

saņemto grāmatu maksimālo skaitu un izmantošanas laiku.  

 

9. Bibliotēkas lietotājs ar bibliotekāra palīdzību var reģistrēties bibliotēkas tiešsaistes 

katalogā kā autorizēts lietotājs. Autorizēts lietotājs tiešsaistes katalogā var veikt grāmatu 

rezervēšanu un termiņu pagarināšanu, kā arī kontrolēt sava lietotāja konta stāvokli.  

 

10. Bibliotēkas telpās ikvienam jāievēro šādi vispārējie uzvedības noteikumi: 

10.1. sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var traucēt citiem lietotājiem, 

jāierobežo līdz minimumam; 

10.2. aizliegts tīši bojāt bibliotēkas inventāru un informācijas materiālus; 

10.3. nav atļauts smēķēt, ienest un lietot pārtikas produktus un dzērienus; 

10.4. mobilajās ierīcēs jābūt ieslēgtam klusuma režīmam; 

10.5. virsdrēbes un lietussargi jāatstāj bibliotēkas garderobē, bet somas - skapīšos, kas 

atrodas pie ieejas bibliotēkā; 

10.6. bibliotēkas materiālus nedrīkst iznest ārpus bibliotēkas telpām bez bibliotēkas 

darbinieka atļaujas; 

10.7. grāmatas, kas lasītavā un abonementā izņemtas no plauktiem, jāatstāj uz galda. 

 

11.Visi bibliotēkas izsniegtie materiāli jānodod bibliotēkai, nepārsniedzot izsniegšanas 

termiņu, tādā pašā stāvoklī, kādā tie tika saņemti. Par kavētajām dienām jāmaksā soda nauda 

0,20€  par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā par 60 dienām. Soda nauda par laikā nenodotiem 

bibliotēkas materiāliem tiek aprēķināta, sākot ar sesto darba dienu pēc nodošanas termiņa 

beigām.  

 

12. Ja kāds no saņemtajiem bibliotēkas materiāliem ir ticis pazaudēts, lietotāja 

pienākums ir samaksāt nozaudētās vienības vērtību un soda naudu 7,00 € apmērā par katru 

nozaudēto vienību.  

 

13. Lietotāju apkalpošana notiek elektroniski bibliotēku informācijas sistēmā ALISE. 

Reģistrēta lietotāja pienākums ir kontrolēt sava konta stāvokli sistēmā no grāmatu saņemšanas 

brīža.  

 

14. Pārtraucot studijas vai darba attiecības ar augstskolu, lietotājs nodod bibliotēkā visus 

saņemtos iespieddarbus.  

 

15. Bibliotēkas apmeklētāji var izmantot lasītavā esošos datorus, ievērojot šādus 

noteikumus: 

15.1. bibliotēkas datorus atļauts izmantot reģistrētajiem lietotājiem, pieslēdzoties ar 

saviem BAIS pieejas datiem, un viesiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un 

parakstoties apmeklētāju žurnālā; 

15.2. ar bibliotēkā esošajiem datoriem ļauts piekļūt bibliotēkas informācijas resursiem, 

mācību un pētniecības materiāliem, kā arī citiem interneta resursiem, kuru izmantošana atbilst 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un netraucē citiem bibliotēkas apmeklētājiem; 



3 

 

 

15.3. Augsta pieprasījuma gadījumā bibliotēkai ir tiesības ierobežot datoru izmantošanas 

laiku līdz vienai stundai, kā arī dot priekšroku apmeklētājiem, kas datorus vēlas izmantot mācību 

un pētniecības darbam; 

15.4. nav atļauts izmantot datoros iebūvētās skandas, kā arī pieslēgt datoram perifērās 

ierīces bez bibliotēkas darbinieka atļaujas, izņemot atmiņas ierīces; 

15.5. datoros nav atļauts uzstādīt programmatūru bez Banku augstskolas Informācijas 

tehnoloģiju daļas atļaujas. 

 

III. Bibliotēkas pienākumi un tiesības 

 

16. Bibliotēkas darbiniekiem ir pienākums informēt lietotāju par Bibliotēkas 

izmantošanas noteikumiem.  

 

17. Bibliotēkai ir tiesības lūgt katrai personai, kas uzturas bibliotēkas telpās, ievērot 

Bibliotēkas nolikumu un Bibliotēkas izmantošanas noteikumus. Gadījumā, ja persona uzvedas 

neatbilstoši, bibliotēkas darbiniekiem ir tiesības izraidīt šo personu no bibliotēkas telpām. 

  

18. Bibliotēka neuzņemas atbildību par tās telpās ienestajām personīgajām mantām.  

 

19. Bibliotēka nodrošina maksas pakalpojumus saskaņā ar augstskolas apstiprināto 

bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi.  

 

Rektore         L.Peiseniece 

 

 

Leivenieks 

Janis.Laivenieks@ba.lv 


