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Cēres pamatskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi  

Izdoti saskaņā ar Bibliotēku likuma 21.pantu, 
Cēres pamatskolas Bibliotēkas reglamentu. 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka Cēres pamatskolas bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu 
sniegšanas kārtību lietotājiem.  
1.2. Skolas bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas centrs, kuras bezmaksas 
pakalpojumus drīkst izmantot bez ierobežojumiem visi skolas skolēni, pedagogi, skolēnu 
vecāki un pagasta jaunieši. 
1.3. Skolas bibliotēka nodrošina mācību procesu ar Valsts pamatizglītības standartam mācību 
saturam atbilstošu literatūru, sekmē skolēnu intelektuālo un emocionālo izaugsmi, pedagogu 
profesionālās meistarības pilnveidošanu. 
1.4. Skolas bibliotēkas lietotāju tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likuma 21.pants, 
skolas bibliotēkas Reglaments un šie noteikumi. 
1.5. Bibliotēkas lietošanas noteikumus apstiprina Cēres pamatskolas direktors.  
 

2. Reģistrēšanās kārtība. Lietošanas noteikumi 
2.1. Ikvienai personai, kura vēlas izmantot bibliotēkas fondus, pierakstoties bibliotēkā, 
jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
2.2. Mainot klasi, dzīves vietu, vai darba vietu, lietotājam jāpaziņo bibliotēkai kārtējā 
apmeklēšanas reizē.  
2.3. Beidzot mācības, darba attiecības lietotājam jānodod visas bibliotēkā saņemtās grāmatas. 
 

3. Lasītāja tiesības un pienākumi. 
3.1. Lasītājam ir tiesības: 
3.1.1. izmantot brīvi visu bibliotēkas krājumus,  
3.1.2. saņemt pagaidu lietošanā literatūru no bibliotēkas fondiem,  
3.1.3. saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājumu sastāvu. 
3.2. Lasītāja pienākumi: 
3.2.1. Bibliotēkā saņemtā literatūra jānodod līdz noteiktam termiņam. To iespējams pagarināt, 
ja nav cita pieprasījuma.  
3.2.2. Ievērot bibliotēkas izmantošanas noteikumus.  
3.2.3. Lietotājam jāsaudzē no bibliotēkas saņemtie iespieddarbi, tajos nedrīkst izdarīt nekādas 
atzīmes un svītrojumus, locīt vai izplēst lapas. Par pamanītajiem bojājumiem jāziņo 
bibliotekāram.  



3.2.4. Saņemtās mācību grāmatas obligāti jāapvāko.  
3.2.5. Lietotājs nedrīkst iznest no bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu 
nav noformējis pie bibliotekāra.  
3.2.6. Lietotājam no bibliotēkas fonda nozaudētie vai sabojātie iespieddarbi jāaizvieto ar 
tādiem pašiem vai citiem, kurus bibliotēka atzinusi par līdzvērtīgiem, vai arī tiek sastādīts akts 
un lietotāja pienākums ir ieskaitīt naudu norādītajā kontā.  
3.2.7. Bibliotēkā jāievēro kārtība un klusums.  
3.2.8. Nedrīkst traucēt citu lasītāju darbu, lietot mobilos telefonus. 
 

4. Literatūras pasūtīšana un izsniegšana 
4.1. Literatūru var saņemt pēc mutiska vai rakstiska pieprasījuma. 
4.2. Literatūru uz mājam izsniedz uz noteiktu termiņu:  
4.2.1. Bibliotēkas izsniegto mācību grāmatu termiņš skolēniem ir 1 mācību gads ar tiesībām 
pagarināt, ja Pedagoģiskās padomes sēdē lemts par mācību gada pagarinājumu vai arī 
nepieciešams gatavoties valsts pārbaudes darbiem.  
4.2.2. Bibliotēkas izsniegtās daiļliteratūras lietošanas termiņš ir 4 nedēļas un tiek izsniegtas ne 
vairāk kā trīs grāmatas. 
4.3. Katru izsniegto grāmatu bibliotekārs reģistrē. Saņemot tās no lietotāja atpakaļ, 
bibliotekārs parakstās par katras grāmatas saņemšanu. 
4.4. Uzziņu literatūra (vārdnīcas, enciklopēdijas u.c. izņemot žurnālus) skolas darba laikā ir 
izmantojama tikai uz vietas. Ja noteiktā literatūra nepieciešama apjomīgāka darba veikšanai, 
tad to var saņemt uz mājām skolas slēgšanas brīdī līdz nākamajai darba dienai.  
 

5. Noslēguma jautājumi 
5. Noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.septembri. 
6. Uzskatīt par spēku zaudējušu 2014. gada 31. marta “Cēres pamatskolas bibliotēkas 
izmantošanas kārtību” 
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