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Par darba organizāciju RTU Zinātniskajā bibliotēkā 2020./2021. studiju gada rudens 
semestrī saistībā ar COVID-19 izplatību 
 

 

Pamatojoties uz 05.06.2020. likumiem “Covid-19 infekcijas izplatības seku 

pārvarēšanas likums” un “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums”, 

RTU 05.08.2020. rīkojumu “Par darba organizāciju”, lai mazinātu Rīgas 

Tehniskās universitātes (RTU) personāla un apmeklētāju veselības apdraudējuma 

risku, nodrošinātu RTU rīkojuma aktualitāti un atbilstību normatīvajiem aktiem, 

nosaku RTU Zinātniskās bibliotēkas (turpmāk – bibliotēka) darbības un tās 

izmantošanas noteikumus:   

1. Bibliotēku ir tiesīgas apmeklēt personas bez akūtām elpceļu slimības 

pazīmēm un kuras nav bijušas kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai 

viņu kontaktpersonām. Bibliotēku aizliegts apmeklēt personām, kurām 

jāievēro pašizolācija. 

2. Lietotājiem klātienē ir pieejamas:  

2.1. Centrālā bibliotēka Paula Valdena ielā 5;  

2.2. Mācību literatūras abonements, Ķīmijas filiālbibliotēka – Paula 

Valdena ielā 3;  

2.3. Transporta filiālbibliotēka Lauvas ielā 8. 

3. Centrālajā bibliotēkā:  

3.1. Ieeja no Zunda kanāla puses; 

3.2. Bibliotēkas darba laikā klātienē pieejamie pakalpojumi: 

 3.2.1. bibliotēkas darbinieku konsultācijas, 

3.2.2. brīvpieejas krājums, 

3.2.3. Latvijas valsts standartu (LVS) datubāze, 



 3.2.4. lasītavas, āra terase, 

 3.2.5. grupu darba telpas ar 6 darba vietām, 

 3.2.6. rezervēto grāmatu saņemšana, 

 3.2.7. izdevumu saņemšana, nodošana pašapkalpošanās iekārtās, 

 3.2.8. skenēšana, izdrukas, iesiešanas darbi. 

3.3. Telpas, kurās nav iespējams ievērot ar normatīvajiem aktiem 

noteiktos drošības pasākumus, ir slēgtas. 

4. Telpās, kas pieejamas lietotājiem, jābūt redzamām atzīmēm, kas norāda 

2 m attālumu, un uz to durvīm īsam aprakstam par drošības pasākumiem 

Covid-19 ierobežojumu laikā.  

5. Bibliotēkas telpās apmeklētājiem jāievēro savstarpēja 2m distance, un 

tam atbilstoši lasītavās ir jāizveido darba vietas (ar aprēķinu - vismaz 3 

m2 telpas uz vienu lasītāju). Lietotājiem jāievēro attiecīgās atzīmes un 

jāizvairās no drūzmēšanās. 

6. Bibliotēkas telpās individuālai lietošanai ir jābūt pieejamiem virsmu un 

roku dezinfekcijas līdzekļiem, apkalpošanas punktiem – aprīkotiem ar 

organiskā stikla aizsargbarjerām.   

7. Ienākot bibliotēkā, visiem bibliotēkas apmeklētājiem jāreģistrējas 

apmeklējuma lapās.  

8. Grāmatas, kas paņemtas no brīvpieejas plauktiem, pēc darba beigām 

jāatstāj uz galdiem.   

9. Lietotājiem pašiem jāreģistrē pašapkalpošanās automātos no bibliotēkas 

līdznešanai paņemtās grāmatas. Grāmatas atnesot atpakaļ, tās jānodod 

grāmatu nodošanas – šķirošanas automātā pie Centrālās bibliotēkas ieejas 

vai pašapkalpošanās automātos.  

10. Iespieddarbi pēc saņemšanas atpakaļ bibliotēkā jāievieto karantīnā uz 72 

stundām.  

11. Bibliotēkas darbiniekiem ik pēc 4 stundām jādezinficē virsmas, ar kurām 

bibliotēkas lietotājiem ir bijusi saskare (galda virsmas, pašapkalpošanās 

automāti, datori u.c.). 

12. Regulāri jāveic telpu vēdināšana. 

13. Sejas aizsargmasku vai sejas aizsargvairogu un vienreizlietojamo cimdu 

lietošana dežūru laikā bibliotēkas darbiniekiem ir rekomendējoša.  

14. Katra mēneša beidzamajā piektdienā bibliotēka ir slēgta – Spodrības 

diena telpu un mēbeļu papildus dezinfekcijai. 



15.  Ja bibliotēkas darbiniekam parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes, viņam jāpārtrauc darbs, par to paziņojot tiešajam vadītājam, 

jādodas uz savu dzīvesvietu un jāsazinās ar ģimenes ārstu. 

16. Dezinfekcijas līdzekļus, individuālos aizsarglīdzekļus un informatīvos 

plakātus fakultātēm centralizēti nodrošina RTU Administratīvā direktora 

dienests pēc bibliotēkas pieprasījuma. 

17. Katra bibliotēkas apmeklētāja un darbinieka pienākums ir ievērot šajā 

rīkojumā norādītos drošības pasākumus un citus ar normatīvajiem aktiem 

noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus un Slimību profilakses 

un kontroles centra rekomendācijas. 

18. Par rīkojuma izpildi atbildīgā persona ir Zinātniskās bibliotēkas direktore 

vai tās norīkota persona.  

19. Rīkojums stājas spēkā 2020. gada 14. septembrī. 

20. Ar šī rīkojuma spēkā stāšanos atzīt par spēkā neesošu RTU 16.06.2020. 

rīkojumu Nr. 01000-1.1-e/83 “ “Par epidemioloģiskās drošības 

pasākumiem RTU Zinātniskajā bibliotēkā saistībā ar COVID-19 

izplatību”. 
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Nosūtīšanas uzdevums 
Grupām: 
Struktūrvienību vadītāji 
  
  
 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
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