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Gulbenes 2. vidusskolas 

BIBLIOTĒKAS REGLAMENTS 
Gulbenē 

              

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Bibliotēka ir skolas sastāvdaļa. Tā ir kultūras un informācijas centrs, kas nodrošina   

     literatūras un informācijas pieejamību skolēniem un pedagogiem. Attīsta plašu  

     lasīšanas un informācijpratības veicināšanas pasākumu programmu. 

1.2. Skolas bibliotēkas ( turpmāk bibliotēkas) darbības tiesiskais pamats ir skolas  

    direktora apstiprināts bibliotēkas reglaments, kas izstrādāts saskaņā ar “Vispārējās  

     izglītības iestādes bibliotēkas reglamentu paraugu “. 

               1.3.Skolas bibliotēka darbojas saskaņa ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības  

                   likumu, Bibliotēku likumu, LR Ministru kabineta apstiprinātiem noteikumiem  

                   izglītības un bibliotēku nozarē, Gulbenes 2. vidusskolas Nolikumu un šo  

                   reglamentu. 

 

2. Bibliotēkas darbības mērķi 
 

2.1.Līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā. 

2.2.Darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu  

prasībām. 

2.3. Iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā. 

 

3. Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni 
 

3.1. Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu 

dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, klasificēšana un 

uzglabāšana. 

3.2. Skolotāju un skolēnu informacionālā un bibliotekārā apkalpošana. 

3.3. Bibliotēka nodrošina mācību procesam nepieciešamos pakalpojumus skolēniem un 

skolotājiem, atbilstoši valsts standartiem un mācību saturam, lai sniegtu 

mūžizglītībai nepieciešamās iemaņas, prasmes, attīstītu domāšanu, lai būtu dzīvē 

konkurētspējīgi. 

3.4.Sekmē skolēnu intelektuālo, tikumisko un emocionālo attīstību, daudzveidīgu 

interešu izkopšanu, pašizglītību, pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, 

piedalās mācību procesa dažādošanā, pedagoģijas novitāšu ieviešanā. 

3.5. Bibliotēka sadarbojas ar citām bibliotēkām pilsētā un novadā. 
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4. Skolas bibliotēkas darbības uzdevumi 
 

4.1. Bibliotēkas darba uzdevumus nosaka skolas nolikums, skolas attīstības plāns, 

skolas darba plāni. 

4.2.Bibliotēkas fonda izveidē ietilpst mācību literatūra, daiļliteratūra, uzziņu izdevumi, 

populārzinātniskā literatūra skolēniem, kā arī pedagoģiskā, metodiska un uzziņu 

literatūra pedagogiem. 

4.3.Fonda papildināšana notiek saskaņā ar izmaiņām  izglītības valsts standartos un 

programmās, piedāvājot skolēniem un skolotājiem jaunāko mācību literatūru, 

ievērojot jaunās prasības mācīšanas un mācīšanās metodikā. 

4.4.Bibliotēka komplektē literatūru valsts valodā un svešvalodās. 

4.5.Bibliotēkas fondā tiek uzkrāta literatūra, audi vizuālie materiāli, abonēti laikraksti 

un žurnāli, tiek veikta fonda uzskaite, apstrādājot un uzglabājot atbilstoši bibliotēku 

darba tehnoloģijas prasībām. 

4.6.Bibliotēka veido bibliogrāfisko uzziņu katalogus, kartotēkas, uzziņu literatūras un 

bibliogrāfisko izdevumu fondu. 

4.7.Bibliotēka veic audzēkņu, pedagogu un skolas darbinieku apkalpošanu, palīdz 

vecākiem bērnu izziņas interešu veidošanā. 

4.8.Bibliotēka popularizē jaunāko literatūru, metodiskās atziņas, strādā pie lasīšanas 

kultūras veidošanas. 

4.9. Bibliotēka nodrošina lietotajiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai, attīsta 

skolēnu informācijas iegūšanas un lietošanas prasmes, veicina patstāvīgās 

mācīšanās iemaņu veidošanos. 

 

5. Skolas bibliotēkas struktūra 
 

5.1.  Bibliotēkā ir mācību grāmatu abonements, daiļliteratūras un nozaru                  

literatūras  abonements, lasītava, kas ir atbilstoši tehnoloģiski aprīkota ( iespēja lietot 

elektronisko katalogu, datorus, datorprogrammas, printeri,  internetu, kopēšanas 

iekārtu,  videoprojektoru, video, TV u.c.) 

 

6. Skolas bibliotēkas darba organizācija 
 

6.1.Bibliotēkas izmantošana ir bezmaksas. 

6.2.Bibliotekārs personīgi atbild par bibliotekārās apkalpošanas organizāciju un 

bibliotēkas darbību kopumā. 

6.3.Bibliotēkas darba grafiku apstiprina direktors. Bibliotekāra darba laikā ietilpst darbs 

ar fondu, bibliogrāfiskais un informācijas darbs, kultūrizglītojošu pasākumu 

gatavošana, jaunākās literatūras apzināšana un iegāde. 

6.4. Bibliotekārs ir materiāli atbildīga persona par bibliotēkas fonda un inventāra 

saglabāšanu. 

6.5.Bibliotēka nepieciešamības gadījumā sniedz statistiskos pārskatus LR Izglītības un 

zinātnes ministrijai un Gulbenes rajona padomes Izglītības pārvaldei. 

6.6.Bibliotēkas darbu kontrolē skolas administrācija. 

6.7.Metodisko palīdzību bibliotēkai sniedz Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras 

un sporta pārvaldes skolu bibliotēku metodiskās apvienības vadītājs. 

 

7. Skolas bibliotēkas un lasītavas iekšējās kārtības noteikumi 

7.1.1-9.klašu izglītojamajiem mācību grāmatas izsniedz ar klases audzinātāja 

starpniecību. 

7.2.10.-12.klašu izglītojamajiem, skolas darbiniekiem skolēnu vecākiem un absolventiem 

grāmatas izsniedz individuāli. 
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7.3. Izglītojamais, skolotājs, darbinieks, vecāks, absolvents konkrētu grāmatas 

saņemšanas faktu apliecina ar parakstu. 

7.4.Grāmatas saņēmējs ir morāli un materiāli atbildīgs par grāmatas saudzīgu  

saglabāšanu un nenozaudēšanu. 

7.5.Pēc mācību grāmatas saņemšanas, izglītojamajam tā jāapvāko un uz aizmugurējā 

vāka iekšpuses jānorāda savs vārds, uzvārds un mācību gads, kurā grāmatu lieto. 

7.6.Lasīt paņemtās daiļliteratūras grāmatas lietošanas termiņš ir 14 kalendāra dienas. 

Termiņu pēc lasītāja lūguma var pagarināt. Laikrakstu un žurnālu izmantošana 3 

dienas. Reizē neizsniedz vairāk kā 3 grāmatas. 

7.7.Aizliegts skolas bibliotēkas grāmatas, bez bibliotekāra starpniecības, nodot tālāk citu 

personu lietošanā 

7.10.Uzziņas literatūru  uz mājām neizsniedz, to drīkst lietot tikai uz vietas bibliotēkā. 

7.11.Uzturoties skolas bibliotēkā vai lasītavā, jāievēro tās iekšējās kārtības noteikumi. 

7.12.Bibliotēkā aizliegts ienest pārtikas produktus, atrasties virsdrēbēs, trokšņot. 

7.13.Grāmatu nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā jāatgriež bibliotēkā tieši tāda pati 

grāmata vai atbilstoša naudas summa pēc tā brīža tirgus cenas. 

7.14.Kamēr iepriekš paņemtās grāmatas nav atdotas lasīšanas termiņa paredzētājā laikā, 

jaunas neizsniedz. 

7.15.Lasītājam jāsaudzē visi iespieddarbi. Nedrīkst tajos izdarīt atzīmes, svītrojumus, 

locīt lapas. Saņemot grāmatu, tā jāpārbauda un par bojājumiem jāziņo 

bibliotekāram. 

7.16.Ja grāmatā radies bojājumus, tas nekavējoties jāsalabo. 

7.17.Skolas beidzējiem dokumentus izsniedz tikai tad, ja ir nodotas visas grāmatas 

bibliotēkā. 

7.18.Lai saņemtu mācību grāmatas, ir jābūt nodotām visām iepriekšējā gada mācību 

grāmatām, kā arī daiļliteratūras darbiem. 

 

8. Skolas bibliotēkas datoru lietošanas noteikumi     
 

8.1. Strādāt ar datoriem tikai ar bibliotekāru atļauju. 

8.2. Pirms darba sākuma sakārtot darba vietu, lai tā būtu ērta strādāšanai. 

8.3. Nenovietot  uz tastatūras paneļa nekādus priekšmetus. Aizliegts ēst, dzert un nolikt   

       pārtikas produktus uz darba galda. 

8.4. Darba laikā ievērot klusumu, uzturēt kārtībā darba vietu, sēdēt ar taisnu muguru.  

8.5.Nebojāt vadu izolāciju un citas darba vietā izvietotās iekārtas. 

8.6.Darba laikā atbild par uzticētās darba vietas iekārtu. 

8.7.Darbu pabeidzot, izslēgt datoru saskaņā ar ekspluatācijas instrukcijas prasībām, 

sakārtot savu darba vietu. 

8.8.Atklājot traucējumus un bojājumus datora darbībā, nekavējoties ziņot par to 

bibliotekārei.  

 

9. Skolas bibliotēkas darbinieki 
 

 9.1.Bibliotēkas darbinieku skaitu nosaka atbilstoši skolas vajadzībām, bet ne mazāk kā  

       noteikts MK “Noteikumos par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un   

       darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību “ (Nr.371, 2001. ). 

9.2.Bibliotēkā strādā divi pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību. 

9.3.Bibliotekāru darba pienākumus nosaka skolas direktore, fiksējot tos darba  

       līgumā un amatu aprakstā. 

   

  10. Skolas bibliotekāra pienākumi 
 

10.1.Izstrādā bibliotēkas noteikumus, kas ir saskaņā ar skolas normatīvajiem     
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      dokumentiem     

10.2.Ievēro bibliotēku darbību reglamentējošos dokumentus..               

          10.3.Mērķtiecīgi pārvalda un izlieto valsts un pašvaldības piešķirto finansējumu. 

          10.4.Organizē un vada bibliotēkas darbu. 

          10.5.Sastāda skolas bibliotēkas gada plānu, perspektīvo attīstības plānu vai bibliotēkas     

                  programmu,  sniedz skolas bibliotēkas darbības un statisko atskaiti normatīvajos  

                 dokumentos  noteiktajā  kārtībā. 

10.6.Veic krājuma sistematizēšanu, klasificēšanu, bibliogrāfēšanu un uzglabāšanu atbilstoši  

bibliotekārā darba standartu prasībām. 

10.7.Regulāri veic precīzu krājuma uzskaiti, izdara ierakstus bibliotēkas obligātajā  

        dokumentācijā. 

10.8.Sadarbībā ar skolotājiem veic krājuma izpēti, analīzi un saturisko atjaunošanu. 

10.9.Regulāri attīra krājumu no novecojušas, nolietotas un dubletu literatūras. 

10.10.Izstrādā un īsteno lasīšanas veicināšanas, informācijpratības un bibliotēkmācības   

         programmas. 

10.11.Nodrošina operatīvu un kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu tās    

         lietotājiem. 

10.12.Seko sanitāro normu, ugunsdrošības un tehniskā aprīkojuma drošības normu  

         ievērošanai un  savlaicīgai nepilnību novēršanai. 

10.13.Nepārtraukti pilnveido savu profesionālo kompetenci, piedalās tālākizglītības kursos  

         normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā. 

10.14.Piedalās pedagoģiskās padomes darbā. 

11. Skolas bibliotēkas darbinieku tiesības 
 

11.1.Saņem informāciju no skolas direktora par stratēģiskās attīstības, izglītības   

                 programmu izveides  un īstenošanas gaitu. 

        11.2.Patstāvīgi veic  bibliotēkas reglamentā paredzēto darbību. 

        11.3.Iesniedz priekšlikumus bibliotēkas darba optimizācijai un darba kvalitātes       

                  uzlabošanas pasākumu īstenošanai. 

        11.4.Saņem  bibliotēkas darbībai un attīstībai nepieciešamos finansu līdzekļus valsts un  

                 pašvaldību budžeta iedalīto līdzekļu apjomā un iespēju  izmantot tos paredzētajiem  

                mērķiem. 

        11.5.Piedalīties Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības un citu sabiedrisko organizāciju  

                darbībā. 

        11.6.Piedalīties bibliotēku darbinieku tālākizglītības kursos un pieredzes apmaiņas  

                 pasākumos. 

        11.7.Vadīt bibliotekārās stundas, mācību stundas un veikt citu pedagoģisko darbību  

             atbilstoši savai kvalifikācijai, saskaņojot  ar darba devēju . 

 

 

12. Skolas bibliotēkas finansēšana 
 

       12.1.Skolas bibliotēkas darbību un attīstību finansē no valsts dotācijām un Gulbenes      

 novada domes līdzekļiem. 

       12.2.Valsts nodrošina normatīvajos dokumentos noteikto bibliotekāru- pedagoģisko            

   darbinieku darba likmju finansēšanu un dotācijas mācību grāmatu iegādei. 

       12.3.No izglītības iestādes dibinātāja Gulbenes novada domes līdzekļiem finansē  

                bibliotēkas krājumu komplektēšanu, tehnisko aprīkojumu. 

       12.4.Skolas bibliotēkai ir tiesības saņemt ziedojumus iespieddarbu un citu dokumentu, kā  

                arī  naudas līdzekļu veidā, kas uzskaitāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

13. Skolas bibliotēkas darbības izbeigšana 
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       13.1. Skolas bibliotēkas izbeigšanas gadījumā izglītības iestādes dibinātājs lemj par    

       mantas nodošanu citā pārvaldījumā.   

 13.2. Strīdi vai neskaidrības saskaņā ar Bibliotēku likumā noteikto risināmi Latvijas     

          Bibliotēku padomē vai tiesā.       

 

Uzskatīt par spēku zaudējušu 2007.gada 3.septembra Bibliotēkas reglaments. 

Gulbenes 2.vidusskolas Bibliotēkas reglaments stājas spēkā ar 2015.gada 24.februāri. 

 

 

 

 

Direktore         E.Kanaviņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


