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BAT Bibliotēkas pakalpojuma Nakts abonements lietošanas noteikumi
1. Noteikumi nosaka SIA „Biznesa augstskolas Turība” (turpmāk- BAT) Bibliotēkas
sniegtā pakalpojuma- Nakts abonements izmantošanas kārtību.
2. Nakts abonements ir pakalpojums, kas paredz iespēju patapināt Bibliotēkas uz
vietas izmantojamos informācijas resursus (iespieddarbus: grāmatas, periodiskos
izdevumus u.c.) ārpus Bibliotēkas darba laika.
3. Pakalpojumu ir tiesīgi izmantot BAT studējošie, absolventi (uzrādot Absolventu karti),
docētāji un darbinieki, kuri ievēro BAT Bibliotēkas lietošanas noteikumus un nav
nokavējuši dokumentu nodošanas termiņu, kā arī nokārtojuši visas saistības par
laikā nenodotām grāmatām un nomaksājuši nokavējuma naudas, ja tādas ir bijušas.
4. Vienlaikus izsniedz ne vairāk par trim informācijas resursiem Bibliotēkas darba laika
pēdējā pusstundā bez iespējām termiņu pagarināt. Ja pieprasīto informācijas resursu
izmanto tajā brīdī cits lietotājs, tad ir jāgaida, kamēr viņš beigs darbu.
5. Izsniegumu reģistrē BAT Bibliotēkas darbinieks Bibliotēku informācijas sistēmā (BIS)
„Alise”.
6. Izsniegtie informācijas resursi jānodod Bibliotēkas darbiniekam nākamajā Bibliotēkas
darba dienā līdz plkst.12.00 (Nodošanas iekārta netiek izmantota).
7. Nakts abonements ir maksas pakalpojums, par šī pakalpojuma izmantošanu
Bibliotēka iekasē 0.50 eiro ( par katru informācijas resursu).
Par informācijas resursu nodošanas termiņa neievērošanu jāmaksā saskaņā ar SIA
„Biznesa augstskola Turība” nomas un pakalpojumu izcenojumu saraksta BAT
resursu izmantošanas izcenojumiem (S22/3) noteikto Nakts abonementa
pakalpojuma summu dubultā apmērā (1.00 eiro stundā par vienu vienību).
8. Par atkārtotu informācijas resursu nodošanas termiņa neievērošanu (diviem
aizrādījumiem) Bibliotēka ir tiesīga Bibliotēkas lietotājam šo pakalpojumu liegt līdz
studiju gada beigām.
9. Bibliotēkas lietotājs ir atbildīgs par viņa rīcībā nodotajām BAT Bibliotēkas
materiālajām vērtībām - informācijas resursiem.
10. Informācijas resursa nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā Nakts abonementa
lietotājs maksā naudas summu, kas atbilst BAT Bibliotēkas informācijas resursu
iegādes speciālistu noteiktajai informācijas resursa vērtībai.
11. Saņemot pakalpojuma Nakts abonements informācijas resursus, Bibliotēkas lietotājs
iepazīstas ar pakalpojuma noteikumiem.

