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BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI 
 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 
1.1 Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras ”Rīgas Tehniskās universitātes Olaines 

Tehnoloģiju koledžas” ( turpmāk – RTU OTK) bibliotēka ir RTU OTK 
struktūrvienība, kas nodrošina lietotāju apkalpošanu, bezmaksas un maksas 
pakalpojumus, kā arī citus ar bibliotēku saistītus jautājumus 

1.2 Bibliotēkas krājums ir RTU OTK īpašums. Krājums ir pieejams lietošanai RTU 
OTK studentiem , audzēkņiem, lektoriem, skolotājiem un citiem darbiniekiem. 

1.3 Lasītava var izmantot jebkuru iespieddarbu un citu dokumentu, kā arī laikrakstus 
un žurnālus. 

1.4 Aizliegts no bibliotēkas iznest nepiereģistrētus dokumentus. 
1.5 Bibliotēka jāievēro savstarpējās kultūras un uzvedības normas. 

 
2. BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU APKALPOŠANA 

 
2.1. Literatūru uz mājām izsniedz uz bibliotēkas noteiktu laiku: 
2.1.1. Mācību grāmatas, kuras ir pietiekoša daudzumā  - uz mācību gadu; 

            2.1.2. Daiļliteratūru un citus dažāda satura iespieddarbus – uz 15 dienām; 
            2.1.3. Iespieddarbus, kuri bibliotēkā ir nepietiekoša daudzumā un pieprasīti – uz            

          1 -5 dienām 
            2.2. Uz māju neizsniedz uzziņu izdevumus, pēdējos eksemplārus, laikrakstus,            
                   jaunākos žurnālus   
            2.3. Vienam lietotājam neizsniedz viena un tā paša dokumenta vairākus eksemplārus. 
            2.4. Ja dokuments ir ļoti pieprasīts un nedaudzos eksemplāros, bibliotēkai ir tiesības  
                   lietošanas termiņu saīsināt 
            2.5. Iespieddarbus, kuri nav RTU OTK bibliotēkas krājumā, lektoriem un  
                   skolotājiem ir iespēja pasūtīt starpbibliotēku abonementā (SBA) 
            2.6. Mācību gada beigās audzēkņiem un studentiem bibliotēka jānodod visas  
                   grāmatas, pretējā gadījumā jaunajā mācību gadā grāmatas netiek izsniegtas. 

            
 2.7. Beidzot vai pārtraucot mācības, vai darba attiecības RTU OTK, jānodod  



 

 

         bibliotēkas    grāmatas. Nozaudētās  jāaizvieto ar līdzvērtīgām vai jāatlīdzina                            
         to vērtība.      
 2.8. Bibliotēka neuzņemas atbildību par tās telpās ienestajām personīgajām mantām. 

 
3. LIETOTĀJA TIESĪBAS 

 
3.1. Saņemt informāciju par bibliotēkas krājuma sastāvu, bibliotēkas izmantošanas 
iespējām. 
3.2. Lietot bibliotēkas datorus un citas iekārtas. 
3.3. Izmantot visus bibliotēkas bezmaksas un maksas pakalpojumus, saskaņā ar RTU 
OTK sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Maksas pakalpojumi- iespieddarbu un 
citu dokumentu kopēšana – A 4 formāts – 0.10 EUR;  izdruka ar printeri – A 4 
formāts - 0.10 EUR.  
3.4. Bibliotēkas lietotājs var dāvināt bibliotēkai grāmatas vai citus dokumentus. 
 

4. LIETOTĀJA PIENĀKUMI 
 

4.1. Iepazīties ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem un ievērot tos.  
4.2. Saudzīgi izturēties pret lietošana nodoto iespieddarbu vai citu dokumentu. 
4.3. Izsniegtos dokumentus nodot līdz noteiktajam termiņam. 
4.4. Starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā saņemtos iespieddarbus var izmantot 
tikai bibliotēkas lasītavā. 
4.5. Nedrīkst patvaļīgi no bibliotēkas iznest iespieddarbus. 
4.6. Nedrīkst bojāt inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālos zaudējumus 
bibliotēkai. 
4.7. Virsdrēbes un lietussargi jāatstāj garderobē. 
4.8. Sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem 
lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam. 
4.9. Jāizslēdz skaņa mobilajiem telefoniem un portatīvajām ierīcēm. 
4.10. Bibliotēkā nav atļauts ienest un lietot pārtikas produktus un dzērienus. 
4.11. Pārtraucot mācības vai darbu RTU OTK, lietotāju pienākums nodot bibliotēkai 
visus paņemtos dokumentus un saņemt apgaitas lapu atzīmi par visu saistību 
nokārtošanu. 
4.12/ Ja kāds no bibliotēkas īpašumiem ir ticis pazaudēts, lietotāja pienākums ir 
aizstat to ar identisku vai līdzvērtīgu, vai samaksāt desmitkārtīgu maksu par katru 
nozaudēto vienību. 

 
5. BIBLIOTĒKAS TIESĪBAS U8N PIENĀKUMI 

5.1. bibliotēkas darbiniekiem ir pienākums informēt lasītāju par šiem Bibliotēkas 
noteikumiem. 
5.2. Bibliotēkas darbiniekiem ir jāseko grāmatu izsniegšanas termiņiem un jāinformē  
RTU OTK studenti, audzēkni, lektori, skolotāji un citi darbinieki par laikā 
nenodotām grāmatām. 
5.3. Bibliotēkai ir tiesības lūgt katrai personai, kas uzturas bibliotēkas telpās ievērot 
Bibliotēkas nolikumu un šos noteikumus. Gadījumā, ja persona uzvedās neatbilstoši, 
bibliotēkas darbiniekiem ir tiesības izraidīt šo personu no bibliotēkas telpām. 
5.4. Bibliotēka neuzņemas nekādu atbildību par tās telpās ienestajām mantām. 
5.5. Bibliotēka nodrošina maksas pakalpojumus. Šo pakalpojumu saraksts un 
izcenojumi ir RTU OTK mājas lapā (www.otk.lv) sadaļā Maksas pakalpojumi, un ir 
šo noteikumu sastāvdaļa. 



 

 

5.6. Noteikumi stājas spēkā 02.09.2019. Apstiprināti pedagoģiskajā padomes sēdē 
30.08.2019, Olainē.  


