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1. Bibliotēka apkalpo visus 1.-9.klašu skolēnus, skolēnu vecākus, pedagogus un citus skolas 

darbiniekus bez maksas.  

2. Skolēnu reģistācija bibliotēkā tiek veikta pēc vecāku rakstveida piekrišanas (galvojuma) 

iesniegšanas. 

3. Reģistrējoties bibliotēkā, jāiepazīstas ar bibliotēkas izmantošanas (tostarp arī bibliotēkas 

datoru un mācību fonda izmantošanas) noteikumiem un ar parakstu lietotāja formulāra 

jāapstiprina šo noteikumu ievērošana.  

4. Lietotājiem jāizturas saudzīgi pret bibliotēkas krājumu, ievērojot lasīšanas higiēnas 

prasības. Saņemot izdevumu, par konstatētiem bojājumiem jāziņo bibliotekārei.  

5. Lasītavās uz vietas izmantotie izdevumi kārtīgi jānovieto atpakaļ attiecīgajā plauktā vai 

jāatstāj uz galda. 

6. Lietotājam no bibliotēkas pamatfonda līdznešanai izsniedz ne vairāk kā 3 (trīs) 

izdevumus.  

7. Aizliegts iznest no bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu lietotājs 

nav noformējis pie bibliotekāres. 

8. Bibliotēkas lietotājam jāievēro saņemto iespiedarbu lietošanas termiņš: grāmatām – 3 

(trīs) nedēļas, preses izdevumiem – 5 (piecas) dienas. Mācību literatūru lietotāji drīkst 

izmantot visu mācību gadu. 

9. Vērtīgas grāmatas, uzziņu un citu bieži pieprasītu izdevumu vienīgos eksemplārus 

līdznešanai neizsniedz.  

10. Atgriežot no bibliotēkas ņemto iespieddarbu, tas jāiesniedz bibliotekārei personīgi. 

11. Lietotājs no jauna var saņemt grāmatas u.c. materiālus no bibliotēkas krājuma tikai tad, 

kad ir nodevis iepriekš paņemtos izdevumus, kuru lietošanas laiks ir beidzies.  

12. Izdevumu izmantošanas termiņu pēc lietotāja lūguma var pagarināt, ja attiecīgos 

izdevumus nepieprasa citi lietotāji. Savukārt, ja izdevums ir pieprasīts, tā lasīšanas laiku 

bibliotekārei ir tiesības arī saīsināt.  

13. Mācību gada beigās visi bibliotēkas izdevumi ir jānodod. Pretējā gadījumā lietotājs līdz 

parādsaistību nokārtošnai zaudē tiesības nākamā mācību gada sākumā pārreģistrēties un 

izmantot bibliotēkas pakalpokumus. 
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14. Par bibliotēkas izdevumu nozaudēšanu vai sabojāšanu, atbildību nes skolēns un viņa 

vecāki. Nozaudēts vai neatgriezeniski sabojāts iespieddarbs jāaizvieto ar tādu pašu vai 

satura un vērtības ziņā līdzvērtīgu eksemplāru.  

15. Bibliotēkā ir jāievēro klusums, kārtība un pieklājīgas uzvedības normas, jāizpilda 

bibliotekāres norādījumi. Bibliotēkas telpās nedrīkst lietot ēdienus un dzērienus. 

16. Lietotājs nedrīkst bojāt bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālus 

zaudējumus. 

17. Par bibliotēkas noteikumu neievērošanu lietotājs var tikt izraidīts no bibliotēkas telpām 

un viņam var tikt liegta bibliotēkas apmeklēšana uz laiku, ko nosaka bibliotekāre.  

 

 

 

Direktore            R.Linde  
 


