
Biķernieku bibliotēkas lietotāju ievērībai 

 

 Biķernieku pagasta  bibliotēka paziņo, ka iestājoties ārkārtas situācijas 

atvieglojumiem,  no 2020. gada 19. maija  Biķernieku pagasta bibliotēka pakāpeniski  

atsāk lietotāju apkalpošanu klātienē, nodrošinot bibliotēkas pamatpakalpojumus, 

ievērojot visus sanitārā protokola prasības: 

 No 19. maija bibliotēka apkalpos visus lasītājus klātienē. 

 Lasītājiem, kuri vēlēsies izmantot bibliotēkas 

pakalpojumus, (grāmatu izņemšana, darbs pie datora, 

utml.) jālieto mutes un deguna aizsegs, piemēram, sejas 

maska, respirators, šalle, lakats un tamlīdzīgi. 

 Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 

minūtes. Studenti mācību nolūkos bibliotēkā varēs 

uzturēties līdz 3 stundām, ievērojot 2 metru distanci. 

 Maksimālais lasītāju skaits vienā bibliotēkas telpā  – 2 

cilvēki, ievērojot 2 metru distanci. Ja bibliotēku 

vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk nekā 6 cilvēki, 

bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus 

bibliotēkas telpām. 

 Lasītavā uz vietas varēs lasīt  lasītavas grāmatas. 

Periodiskos izdevumus varēs ņemt uz mājām. (vienam 

lasītājam izsniegsim ne vairāk kā 5 žurnālu un grāmatu 

eksemplārus) 

 Bibliotēkas lietotāju  datori paredzēti tikai noteiktu 

darbu veikšanai (e-pastu sūtīšana, sludinājumu 

caurlūkošana, rēķinu samaksa internetbankā, utml.), 

nevis izklaidei. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs 

pieejami 2 datori, jāievēro 30 minūšu uzturēšanās laiks 

bibliotēkā. 

 Bērnu stūrītis izmantojams tikai vajadzīgo grāmatu 

izsniegšanai. Bērniem galda spēles un rotaļlietas nebūs 

pieejamas. 



 Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās 

bibliotēkā, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš 

izmantojot elektronisko katalogu, e-pastu 

bibliotēka@bikerniekupag.lv , vai telefonu 65431808.  

 Bibliotēkā joprojām nenotiks nekādi publiskie pasākumi. 

 Bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt 

bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu 

infekcijas slimības pazīmēm, kā arī apmeklētājus ar 

paaugstinātu ķermeņa temperatūru. Tāpat arī bibliotēka 

lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot 

priekšā elkoni. 
 

Lai pasargātu viens otru no inficēšanās, bibliotēka  ievēros sanitārās 

drošības noteikumus. 

Notiks regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī 

regulāra telpu vēdināšana, atverot logus.   

Bibliotēkas vadītāja lietos sejas masku un gumijas cimdus.  

 Nodotās grāmatas tiks ievietotas 72 st. ilgā karantīnā pirms atkārtotas 

ievietošanas fondā.   

Pie ieejas bibliotēkas telpās būs novietots roku dezinfekcijas līdzeklis 

apmeklētājiem. 
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