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1. Kārtība ir saistoša visam bibliotēkas personālam un apmeklētājiem. 

2. Bibliotēkas darbs tiek organizēts, ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra 

noteikumus Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”, Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” un Kultūras ministrijas vadlīnijas bibliotēku darbībai. 

3. Bibliotēkas pakalpojumus klātienē drīkst izmantot tikai LLU studējošie un darbinieki 

studiju un pētniecības darba vajadzībām. 

4. Pakalpojumi tiek sniegti epidemioloģiski drošā vidē. 

5. Personas ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm bibliotēkā netiek apkalpotas. Ja šie 

simptomi tiek pamanīti lasītājam, kas jau ir bibliotēkā, bibliotēkas darbiniekam ir tiesības 

lūgt telpu atstāt. 

6. Apmeklētājiem visās lasītāju apkalpošanas vietās ir jāuzrāda studenta/darbinieka apliecība 

vai personu apliecinošs dokuments. 

7. Bibliotēkas telpās ir jālieto sejas maska, kas nosedz muti un degunu. 

8. Pirms ieejas Uzziņu informācijas centrā un lasītavā ir jādezinficē rokas. 

9. Uzziņu informācijas centrā drīkst ieņemt tikai bibliotēkas darbinieka ierādītu vietu. Ierādīto 

vietu mainīt nedrīkst.  

10. Uzziņu informācijas centrā vienlaikus drīkst atrasties 5 apmeklētāji. 

11. Lasītavā vienlaikus drīkst atrasties 36 lasītāji, balkonā – 11. 

12. Datorus Uzziņu informācijas centrā ir ieteicams rezervēt, sazinoties ar bibliotēku pa tālruni 

63005695 vai rakstot uz e-pastu: bibliogr@llu.lv Bibliotēkas datoru skaits ir ierobežots. 

13. Mācību literatūras abonementā, ievērojot 2 metru atstatumu vienam no otra, vienlaikus 

drīkst atrasties ne vairāk kā divi apmeklētāji, Abonementā - viens apmeklētājs. 

14. Lai saņemtu grāmatas Abonementā (161. telpa), tās iepriekš jārezervē, sūtot pieprasījumu 

uz e-pastu: abonements@llu.lv vai izmantojot PRIMO. 

15. Apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, 

kas vienlaikus drīkst atrasties telpā. 

16. Bibliotēka nodrošina kopīgi lietojamu tehnisko ierīču dezinfekciju pēc katras lietošanas 

reizes. 

17. Bibliotēka darbu organizē tā, lai bibliotēkas darbinieki, kuri nav tieši iesaistīti darbā ar 

apmeklētājiem, bez vajadzības neatrastos bibliotēkas publiskajā zonā vienlaikus ar 

apmeklētājiem. 
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