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Vārkavas vidusskolas bibliotēkas lietošanas kārtība. 
 

Bibliotēkas lietošanas kārtība izstrādāta pamatojoties uz Bibliotēku likumu, skolas nolikumu un 

bibliotēkas reglamentu. 

1. Bibliotēkas darba laiks: 

Pirmdien 

Otrdien 

Trešdien 

Ceturtdien 

Piektdien 

 

800 - 1600 

800 - 1600 

800 - 1600 

800 - 1600 

800 - 1600 

2. Bibliotēka apkalpo visus skolas skolēnus, skolotājus un tehniskos darbiniekus bez maksas. Bibliotēkas 

apmeklētājiem ir tiesības izmantot bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu, atbilstoši bibliotēkas 

lietošanas kārtībai, un saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu. 

3. Pirmo reizi apmeklējot bibliotēku, jāpiereģistrējas pie bibliotekāres un jāiepazīstas ar bibliotēkas 

lietošanas kārtību.  

4. 1.- 4.kl. skolēniem vienā reizē neizsniedz vairāk par 3 grāmatām. 

5. Lasītavas grāmatas bibliotēka līdzņemšanai neizsniedz. 

6. Iznest no bibliotēkas drīkst tikai pie bibliotekāra reģistrētas grāmatas vai citus krājuma materiālus. 

7. Grāmatas lietošanas ilgums 30 dienas, mācību grāmatas izsniedz uz mācību gadu.  Ja grāmata jālieto 

ilgāk, tad lietošanas termiņu, saskaņojot ar bibliotekāri, var pagarināt. Lietošanas termiņu neievērošanas 

gadījumā jaunu grāmatu izsniegšana tiek pārtraukta līdz parādu nokārtošanai. Mācību gada beigās vai 

izstājoties no skolas, jānodod visas grāmatas. 

8.Nepieciešamo grāmatu bibliotekārei jāpieprasa mutiski, bet skolotāji nepieciešamo mācību grāmatu 

sarakstu iesniedz rakstiski. 

9. Skolas biblioēkā var izmantot Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus (SBA). 

10. Bibliotēkā jāievēro klusums, lai netraucētu citus bibliotēkas apmeklētājus, personiskā mobilā telefona 

skaņas signāls jāatslēdz. 

11. Aizliegts bibliotēkā ienākt ar saldējumu, bulciņu vai citām ēdamlietām. 

12. Izvēloties grāmatu nedrīkst jaukt grāmatu kārtojumu plauktos, nedrīkst ņemt grāmatu raujot aiz 

grāmatas muguriņas un atlocīt grāmatas vākus vairāk kā 180 grādu leņķī. 

13. Lasītāju pienākums ir saudzīgi izturēties pret grāmatām. Lasot grāmatu, jāraugās, lai to nesabojātu un 

nenotraipītu. Grāmata jāliek uz tīra galda, lietojot to, rokām jābūt tīrām, to nedrīkst lasīt ēdot. Pāršķirot 

grāmatas lapas, nedrīkst slapināt pirkstus, grāmatas lapas jāpāršķir ņemot grāmatas lapu aiz augšējā stūra. 

Vietu, kur pārtraukta lasīšana, drīkst atzīmēt tikai ar grāmatzīmi, bet par grāmatzīmi nedrīkst izmantot 

zīmuļus, dzēšgumijas un citus biezus priekšmetus. Nedrīkst arī ielocīt lapas. 

14. Grāmatā nedrīkst neko ierakstīt vai citādi bojāt. 

15. Pa ielu grāmata jānes iesaiņota vai ielikta somā. 

16. Lasītāja pienākums ir ziņot bibliotekāram par konstatētajiem grāmatu bojājumiem. 

17. Saņemot mācību grāmatas ir jāparakstās par to saņemšanu un bibliotēkas lietošanas kārtības 

ievērošanu. 1.klasē parakstās viens no vecākiem. 

18. Mācību grāmatām jābūt apvākotām un grāmatas beigās jāieraksta grāmatas lietotāja vārds, uzvārds un 

lietošanas gads. 

19. Pirms mācību grāmatu nodošanas jāpārbauda to stāvoklis, un, ja nepieciešams, grāmata jāsalabo, 

iepriekš noskaidrojot skolas bibliotēkā, kā tas pareizi izdarāms. 

20. Sabojātu vai pazaudētu grāmatu jāaizvieto ar tai līdzvērtīgu grāmatu. 

21. Par aizvietoto grāmatu sastāda aktu un ieraksta inventāra grāmatā. 

22. Lasītājiem jāievēro arī datortehnikas lietošanas noteikumi. 

 

 

Bibliotēkas lietošanas kārtību sastādīja skolas bibliotekāre M. Pastare 

 


