
Iestājoties ārkārtas situācijas atvieglojumiem, Līvānu novada bibliotēka 
un tās filiālbibliotēkas: Rožupes, Jaunsilavu, Sutru, Rīta, Jersikas, 
Rudzātu un Turku pagasta bibliotēkas  14. maijā vērs vaļā durvis 
apmeklētājiem. 
 
Visas bibliotēkas atsāks darbu standarta darba laikā, kāds tas bija pirms 
ārkārtas stāvokļa izsludināšanas. Tomēr, piesardzības nolūkos, tiks ieviesti 
dažādi ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas. 
    
     Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā apmeklētāju plūsmas organizēšanai 
nodrošināta atsevišķa  ieeja  un izeja. 

 Apmeklētāju plūsma:     ieeja caur ‘’Straumes” zāli, 

                                      izeja caur centrālajām durvīm. 

 Apmeklētāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes. Mācību nolūkos 
bibliotēkā varēs uzturēties līdz 3 stundām, ievērojot 2 metru distanci. 

 Maksimālais lasītāju skaits bibliotēkas ēkā – 25 cilvēki, ievērojot 2 metru 
distanci. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk kā 25 cilvēki, 
iestādes darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām. 

 Lasītavā uz vietas varēs lasīt laikrakstus (katram apmeklētājam paredzēts savs 
galds). Žurnālu jaunākos numurus varēs ņemt uz mājām uz 1 nedēļu. 

  Otrā stāva  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. 

 Bibliotēka aicina apmeklētājus norēķināties par maksas pakalpojumiem ar 
maksājumu kartēm. 

 Bērnu literatūras nodaļā galda spēles un rotaļlietas nebūs pieejamas. 
 Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, aicinām 

grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu.  
 Bibliotēkās joprojām nenotiks nekādi publiskie pasākumi. 
 Bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt telpas apmeklētājiem ar 

elpošanas ceļu slimību pazīmēm.  

Lai pasargātu viens otru no inficēšanās, bibliotēkas ievēros sanitārās drošības 
noteikumus. Bibliotekāri lietos sejas aizsegus un gumijas cimdus. Notiks arī 
regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu 
vēdināšana. Nodotās grāmatas tiks ievietotas nedēļu ilgā karantīnā pirms 
atkārtotas ievietošanas fondā. Vairākās vietās bibliotēkā būs izvietoti roku 
dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx


  
Aicinām sekot līdzi jaunumiem mūsu tīmekļvietnē: livanub.lv un sociālajos 
tīklos Facebook, Draugiem, Twitter un Instagram. 
  
Līvānu novada Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu kontakti jautājumiem: 
Kontaktinf.: 65307182, 65307183 (nozaru literatūra, e-pakalpojumi), 53 44264 
(bērnu literatūras nodaļa) , e-pasts: lncb@livanub.lv 
Rožupes bibliotēka: 65329510, maija.jasinska@livanub.lv, 
Jaunsilavu bibliotēka: 65300803, ligita.iesalniece@livanub.lv, 
Rudzātu bibliotēka: 28315975, skaidrite.bruvere@livanub.lv 
Rīta bibliotēka: vera.pabērze@livanub.lv 
Sutru bibliotēka: 65329134, valda.pintane@livanub.lv, 
Turku pagasta bibliotēka: 65326789, rita.grugule@livanub.lv, 
Jersikas bibliotēka: 26621698, evita.daibe@livanub.lv 
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