
Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, 

informējam, ka no 9. novembra tiek veiktas izmaiņas Latvijas Neredzīgo Bibliotēkas lietošanas 

noteikumos. 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas lietošanas noteikumi ārkārtas situācijas periodā 

1.Latvijas Neredzīgo bibliotēkā un tās filiālēs no 9. novembra līdz 6. decembrim tiek atcelti un 

aizliegti visi klātienes publiskie kultūras pasākumi.  

2.Bibliotēka apkalpo lasītājus, kuri rezervējuši grāmatas (tai skaitā bērnu grāmatas) un ar 

kuriem bibliotēkas darbinieki iepriekš sazinājušies, izmantojot e-pastu vai telefonu, un 

vienojušies par ierašanās laiku. 

3.Bibliotēka nosaka maksimālo apmeklētāju skaitu, kas vienlaicīgi var atrasties bibliotēkas 

telpās, nodrošinot, ka bibliotēkā vienlaicīgi neatrodas vairāk kā viens apmeklētājs uz 10 m2 no 

bibliotēkas publiski pieejamo telpu platības.  

4.Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas 

vairogs. 

5.Bibliotēkas apmeklētāji tiek aicināti bibliotēkas telpās uzturēties ne ilgāk par 30 minūtēm, 

ievērojot 2 metru distanci, izņemot gadījumus, ja personas dzīvo vienā mājsaimniecībā.  

6.Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi tiek novietoti “karantīnā” uz 72 stundām. 

7.Bibliotēka sniedz apmeklētājiem iespēju izmantot datorus lietišķās informācijas ieguvei, 

darbstacijas pēc katras lietošanas reizes tiek dezinficētas, lietojot vienreiz lietojamos cimdus. 

8.Lasītavā pieejamie preses izdevumi tiek izsniegti lasītājiem uz mājām. 

9.Bibliotēka nodrošina dokumentu kopēšanu, drukāšanu, skenēšanu. 

10.Iepriekš piesakoties, tiek veikti priekšā lasīšanas pakalpojumi tikai aktuālai klientu 

informācijai, ievērojot 2 metru distanci. 

11.Skolēniem brīvā laika pavadīšana bibliotēkā netiek piedāvāta līdz ārkārtējās situācijas 

atcelšanai. 

12.Bibliotēkai ir tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājiem ar akūtām 

elpošanas ceļu slimību pazīmēm. 

13.Lai pasargātu viens otru no inficēšanās, LNerB Rīgā un tās filiāles ievēro sanitārās drošības 

noteikumus. Lasītāju apkalpošanas nodaļās bibliotekāri lieto sejas aizsegus. Notiek telpu, 

virsmu, inventāra un audiogrāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. 

Bibliotēkā izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem. 

14.Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, bibliotēka pieņems lēmumus, saskaņā ar 

KM izdotajiem norādījumiem, par pilnīgu vai daļēju pakalpojumu pieejamības ierobežošanu. 

15.Aicinām sekot līdzi jaunumiem bibliotēkas tīmekļvietnē https://neredzigobiblioteka.lv/ un 

sociālajos tīklos Facebook, Draugiem, Twitter. 


