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Bibliotēkas grāmatu lietošanas noteikumi

1. Skolēni var saņemt lietošanā mācību grāmatas, kuras izsniedz mācību gada un 2. semestra 

sākumā.

2. Par grāmatu saņemšanu skolēni parakstās un ir atbildīgi lietot tās saudzīgi visa mācību gada 

garumā. Lai grāmatas labāk saglabātos, tās ir jāievāko.

3. Mācību grāmatas ir marķētas ar cipariem, kurus piešķir konkrētam skolēnam, lai katrs varētu 

atpazīt savu grāmatu.

4. Ja mācību grāmata tiek sabojāta vai pazaudēta, vecākiem vietā jānopērk tieši tāda pati jauna 

grāmata.

5. Skolēni var saņemt lasīšanai arī daiļliteratūru, enciklopēdijas, vārdnīcas, folkloras un 

vēstures izdevumus un žurnālus gan bibliotēkas lasītavā, gan uz mājām.

6. Paņemtās grāmatas jāpiereģistrē pie bibliotekāres uz noteiktu laiku. Izvēlētajā laikā grāmatas 

jāatnes atpakaļ un jānodod bibliotekārei, kura to atzīmē abonēšanas lapā.

7. Vienā reizē drīkst paņemt 3 grāmatas.

8. Saņemt jaunas grāmatas var tikai tad, kad iepriekš paņemtās ir atdotas bibliotekārei.

9. Mācību gada nobeigumā visas saņemtās grāmatas un žurnāli jāatdod līdz 15. maijam. Mācību

grāmatas nodod visa klase kopā pēc klases audzinātāja ierosināta grafika. Pirms nodošanas 

skolēni kopā ar audzinātāju pārbauda grāmatu tīrību un kārtību. Ja ir iespējams, tās salabo.

10. Ja ir pazaudētas vai sabojātas uzziņu, daiļliteratūras grāmatas, žurnāli, tad bērna vecāki 

nopērk vietā tādu pašu vai līdzvērtīgu grāmatu.



11. Tikai tad, kad visi saņemtie žurnāli, visas saņemtās mācību un daiļliteratūras grāmatas, 

enciklopēdijas, vārdnīcas, albūmi u.c. literatūra ir nodota bibliotēkā, skolēni var saņemt 

liecību, dokumentus.

12. Ja visas saistības ar bibliotēku nav nokārtotas, tad nākošajā mācību gadā skolēns nevar 

saņemt ne mācību grāmatas, ne daiļliteratūru.

13. Izstājoties no skolas, tāpat jānokārto visas saistības ar bibliotēku.

14. Mīlēsim un saudzēsim grāmatas!

                                                                                                     Bibliotekāre Ranta Lazdiņa
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                                                                                                              Apstiprinu_________________

                                                                                                           Skolas direktore Linda Ozola

Es apsolos ievērot bibliotēkas 
grāmatu lietošanas noteikumus.

Es  kopā  ar  savu  bērnu  uzņemos
atbildību par šo noteikumu ievērošanu
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