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1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Vienotā lasītāja karte ir dokuments, kas kartes lietotājam dod tiesības 

izmantot projektā “Vienotā lasītāja karte” iesaistīto bibliotēku (1. pielikums) 

krājumā esošos informācijas avotus un pakalpojumus.  

1.2. BO valsts SIA “Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs” bibliotēkas veido 

vienoto lasītāju datu bāzi. 

1.3. Vienotā lasītāja karte satur šādus datus: 

• dokumenta nosaukums (Vienotā lasītāja karte); 

• iestādes nosaukums (Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs); 

• BO valsts  SIA “Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs” logo; 

• lasītāja identifikācijas numurs sistēmā ALEPH 500 (izņemot Latgales 

Centrālās bibliotēkas un Ventspils bibliotēkas Vienotās lasītāja kartes); 

• lietotāja vārds, uzvārds; 

• fotogrāfija; 

• personas kods; 

• personas kods – svītrkods; 

• kartes izsniegšanas datums;  

• derīguma termiņš; 

• BO valsts  SIA “Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs”  www adrese.  

1.4. Vienotās lasītāja kartes derīguma termiņš ir 5 gadi.  

1.5. Par Vienotās lasītāja kartes ekvivalentu tiek atzītas projektā “Vienotā lasītāja 

karte” iesaistīto augstskolu (2. pielikums), studentu apliecības vai 

starptautiskās studentu kartes, ja tās satur personas kodu projekta “Vienotā 

lasītāja karte” bibliotēkās nolasāmā svītrkodu formā. 



2.  Vienotās lasītāja kartes pasūtīšanas un saņemšanas kārtība 
2.1. Reģistrējoties jebkurā no Konsorcija bibliotēkām, lietotājam ir tiesības pasūtīt 

Vienoto lasītāja karti un saņemt to pēc 3 darba dienām. Reģistrējoties Ventspils 

bibliotēkā, lietotājam ir tiesības pasūtīt Vienoto lasītāja karti un saņemt to pēc  

5 darba dienām.  

2.2. Reģistrējoties un pasūtot Vienoto lasītāja karti, lietotājs uzrāda pasi un citus 

dokumentus, ja to nosaka bibliotēkas lietošanas noteikumi. 

2.3. Fotogrāfija tiek sagatavota digitālā formā bibliotēkā, kurā pasūta Vienoto 

lasītāja karti. 

2.4.  Vienotā lasītāja karte ir par maksu. Samaksu veic, pasūtot Vienoto lasītāja 

karti. 

2.5. Vienotās lasītāja kartes nozaudēšanas, bojājuma vai kartes lietotāja uzvārda 

maiņas gadījumā Vienoto lasītāja karti atjauno, uzrādot personu apliecinošus 

dokumentus. Vienotās lasītāja kartes atjaunošana ir par maksu. 

 

3. Vienotās lasītāja kartes  lietotāja tiesības un pienākumi 
3.1. Vienotā lasītāja karte dod tiesības izmantot ikvienu projektā “Vienotā lasītāja 

karte” iesaistīto bibliotēku atbilstoši katras bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 

3.2. Par informācijas avotu nodošanas termiņu neievērošanu Vienotās lasītāja 

kartes darbība tiek apturēta visās Konsorcija bibliotēkās līdz parāda 

nokārtošanai. 

3.3. Vienoto lasītāja karti aizliegts nodot citai personai. 



 Pielikums Nr. 1 
 Vienotās  lasītāja kartes noteikumiem 
 05.02.2003. 
 
 
 

Projektā “Vienotā lasītāja karte” iesaistīto bibliotēku saraksts 
 
 

1. Daugavpils universitātes bibliotēka 

2. Latvijas Akadēmiskā bibliotēka 

3. Latgales Centrālā bibliotēka 

4. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka 

5. Latvijas Nacionālā bibliotēka 

6. Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālā bibliotēka 

7. Latvijas Universitātes bibliotēka 

8. Medicīnas Zinātniskā bibliotēka 

9. Patentu tehniskā bibliotēka 

10. Rīgas Stradiņa  universitātes bibliotēka 

11. Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka 

12. Ventspils augstskolas bibliotēka 

13. Ventspils bibliotēka 

 



 Pielikums Nr. 2 
 Vienotās  lasītāja kartes noteikumiem 
 05.02.2003. 
 
 
 

Projekta “Vienotā lasītāja karte” ekvivalentu saraksts 
 
 

1. Latvijas Universitātes studentu apliecības   

2. Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās studentu kartes   

3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes starptautiskās studentu kartes   

4. Rīgas Stradiņa universitātes starptautiskās studentu kartes   

5. Ventspils augstskolas starptautiskās studentu kartes  

6. Daugavpils universitātes studentu un darbinieku apliecības  

 


