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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 

 

02.09.2019 Nr. SA-19-8-nts 

 
 

Āgenskalna sākumskolas bibliotēkas izmantošanas noteikumi 
 

Izdoti saskaņā ar  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.panta pirmās daļās 2.punktu un  

Rīgas domes 11.10.2011. nolikuma  

Nr. 169 “Āgenskalna sākumskolas 

nolikums” 8.3., 44.2.punktiem 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Āgenskalna sākumskolas bibliotēkas  izmantošanas noteikumi reglamentē 

bibliotēkas lietotāju apkalpošanu, lietotāju tiesības un pienākumus, kā arī citus ar 

bibliotēkas darbību saistītus jautājumus. 

2. Āgenskalna sākumskolas bibliotēkas darbības pamats ir Latvijas Republikas 

likumi un spēkā esošie normatīvie akti, pašvaldības saistošie noteikumi, skolas iekšējā s 

kārtības noteikumi. 

3. Āgenskalna sākumskolas bibliotēka nodrošina mācību procesu ar Valsts 

izglītības standartiem atbilstošu literatūru, sekmē skolēnu intelektuālo un emocionālo 

izaugsmi, pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi. 

 

II. Lietotāju reģistrācija un apkalpošana 

4. Āgenskalna sākumskolas bibliotēkas lietotāji ir šīs mācību iestādes skolēni, 

pedagogi un darbinieki. 

5. Bibliotēkas lietotāju apkalpošana notiek izmantojot bibliotēku informācijas sistēmu 

Alise. Katra mācību gada sākumā sistēmā Alise tiek izveidots lietotāja formulārs, kurā 

reģistrē izsniegtos iespieddarbus un ziņas par to nodošanu. 

6. Bibliotēkas lietotājam iespieddarbu saņemšanai jānosauc savs vārds un uzvārds. 
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7. Lietotājs ir tiesīgs vienlaicīgi izmantot ne vairāk kā 3 daiļliteratūras grāmatas. 

Izsniegto mācību grāmatu skaits netiek ierobežots. 

8. Daiļliteratūras izmantošanas termiņš- 14 dienas. Nepieciešamības gadījumā termiņu 

iespējams pagarināt, ja iespieddarbus nepieprasa citi bibliotēkas lietotāji. 

9. Mācību grāmatu izmantošanas termiņš- mācību gads. 

10. Mācību gada beigās visi bibliotēkā saņemtie iespieddarbi jānodod. 

11. Lietotājiem, kuriem izveidojies parāds bibliotēkā, līdz parāda nokārtošanai tiek 

liegta iespēja saņemt jaunus materiālus. 
 

III. Bibliotēkas lietotāja pienākumi 
 

12. Bibliotēkas lietotājiem jāsaudzē bibliotēkas fonda iespieddarbi. Tajos nedrīkst 

izdarīt atzīmes, pasvītrojumus, plēst un locīt. Saņemot grāmatas, tās jāpārbauda un par 

pamanītajiem bojājumiem jāinformē bibliotekārs divu darba dienu laikā pēc to 

saņemšanas.  

13. Mācību grāmatas vienas nedēļas laikā pēc to saņemšanas obligāti jāapvāko. 

14. Lietotājiem nozaudētās vai sabojātās grāmatas jāaizvieto ar identiskām vai 

līdzvērtīgām, saskaņojot to ar bibliotekāru. 

15. Absolvējot skolu, izstājoties no tās vai pārtraucot darba attiecības ar skolu, 

jānokārto visas saistības ar bibliotēku, saņemot bibliotēkas darbinieka izsniegtu izziņu par 

nokārtotām saistībām.  

16. Lietotājam jāievēro klusums un kārtība. Nedrīkst traucēt darbu sev un pārējiem 

bibliotēkas apmeklētājiem. 

17. Lietotājs nedrīkst jaukt grāmatu plauktu kārtību. Grāmatas, kuras izņemtas no 

plaukta, jānovieto uz galda, ja neatceras to atrašanās vietu. 

18. Lietotājiem jānodod grāmatas ar tādu svītru kodu, kāds reģistrēts viņa elektroniskajā 

lasītāja formulārā izsniegšanas brīdī. Grāmata ar citu svītru kodu tiek dzēsta tam lietotājam, 

kuram tā izsniegta, bet lietotājam, kurš nodeva nereģistrēto grāmatu, lasītāja formulārā 

paliek parāds. 

19. Bibliotēkā nedrīkst lietot mobilo telefonu. 

 

IV. Bibliotēkas lietotāja tiesības 

 
20. Iepazīties ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem. 

21. Izmantot bibliotēkas grāmatu fondu un saņemt informāciju par to. 

22. Apmeklēt bibliotēkas rīkotos pasākumus, fakultatīvās nodarbības. 

 

V. Mācību grāmatu izsniegšanas un nodošanas kārtība 
 

23. Mācību grāmatas jaunajam mācību gadam izsniedz mācību gada sākumā pēc īpaši 

sastādīta grafika. Katra klase skolotāja pavadībā ierodas bibliotēkā norādītajā laikā, un 

katrs skolēns, nosaucot savu vārdu un uzvārdu, saņem nepieciešanās mācību grāmatas. 

24. Mācību grāmatas jaunajam mācību gadam saņem skolēni, kuri nodevuši visas 

iepriekšējā mācību gadā saņemtās grāmatas. 
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25. Bibliotekārs, klases audzinātājs un mācību priekšmetu skolotāji tiesīgi mācību 

procesa laikā pārbaudīt, vai mācību grāmatas ir apvākotas un netiek bojātas. Neapvākotās 

un bojātās grāmatas var tikt konfiscētas, līdz laikam, kad tās bibliotekāra uzraudzībā tiek 

apvākotas un salabotas. 

26. Mācību grāmatas nodod mācību gada beigās pēc īpaši sastādīta grafika. Katras 

klases skolēni skolotāja pavadībā ierodas bibliotēka norādītajā laikā un nodod sakārtotas 

mācību grāmatas. Bibliotekārs pieņem tikai sakārtotas un salabotas grāmatas, bez 

bojājumiem, svītrojumiem un bez apvākojuma vāciņiem. 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

27. Atzīt par spēku zaudējušus Āgenskalna sākumskolas 11.12.2014. iekšējos 

noteikumus Nr.SA-14-10-nts “Āgenskalna sākumskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi”. 

28. Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 2.septembrī. 

 

 

 

Direktore                   I.Kaķīte 
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