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I. Vispārīgie noteikumi. 

1. Rūjienas vidusskolas bibliotēka ir pašvaldības dibinātās Rūjienas vidusskolas 

struktūrvienība. 

2. Skolas bibliotēkas tehniskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

Bibliotēku likums, kā arī Rūjienas vidusskolas vadītāja apstiprināts nolikums, kas izstrādāts  

pēc paraugnolikuma. 

 

II. Skolas bibliotēkas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi. 

3. Skolas bibliotēkas darbības mērķis ir izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās 

noteikto mērķu īstenošana atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu 

programmām. 

4. Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni: 

4.1. Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu 

komplektēšana, uzskaite, apstrāde un uzglabāšana; 

4.2. bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. 

5.  Skolas bibliotēkas galvenie uzdevumi: 

5.1. audzināt skolotājos un skolēnos apziņu par intelektuālās brīvības un informācijas 

pieejamības nozīmi demokrātijas attīstībā; 

5.2. attīstīt skolēnu informācijprasmes; 

5.3. veicināt patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos; 

5.4. veicināt prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūtu informāciju; 

5.5. sadarboties kā līdzvērtīgai partnerei vietējā, rajona un valsts mēroga bibliotēku 

informācijas tīklā. 

 

III. Skolas bibliotēkas struktūra. 

6. Skolas bibliotēkā ir mācību grāmatu abonements, daiļliteratūras un nozaru literatūras 

abonements, viena vai vairākas lasītavas, kas ir tehnoloģiski aprīkotas (iespējas lietot 

datoru, internetu u.c.) 



 

IV. Skolas bibliotēkas  darba organizācija. 

7. Bibliotēkas skolotājs izstrādā skolas bibliotēkas lietošanas noteikumus, ko apstiprina 

Rūjienas vidusskolas vadītājs. 

8. Rūjienas vidusskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi nosaka: 

8.1. bibliotēkas darba laiku; 

8.2. bibliotēkas lietotāju loku, viņu tiesības un pienākumus; 

8.3. bibliotekārās un informacionālās apkalpošanas kārtību; 

8.4. izdevumu un citu dokumentu lietošanas kārtību; 

8.5. izdevumu un citu dokumentu vērtības, atlīdzības naudas noteikšanas un 

atlīdzināšanas kārtību lietošanā nodoto izdevumu vai citu dokumentu sabojāšanu, 

nozaudēšanu u.c. 

8.6. maksas pakalpojumu veidus, kā arī citus ar bibliotēkas lietošanu saistītus 

jautājumus. 

9. Rūjienas vidusskolas bibliotēkas darba organizācijas formas: 

9.1. iespieddarbu un citu dokumentu izsniegšana bibliotēkas lietotājiem; 

9.2. sadarbība ar mācību priekšmetu skolotājiem mācību satura apguvē, projektu 

izstrādē; 

9.3. zināšanu sniegšana skolēniem par informācijas veidiem, tehnoloģijām, informācijas 

iegūšanas iespējām un izmantošanu; 

9.4. mācību grāmatu piedāvājumu izpēte sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem un 

abonementa komplektēšana; 

9.5. sadarbība ar klašu audzinātājiem skolēnu personības veidošanā; 

9.6. ārpusstundu pasākumu sagatavošanas veicināšana; 

9.7. sadarbība ar citām bibliotēkām un iestādēm, kas izmanto informāciju izglītojošiem 

mērķiem. 

 

V. Skolas bibliotēkas darbinieki. 

10. Skolas bibliotēkas darbinieki ir bibliotēkas skolotāji, bibliotekāri, informātikas un citi 

speciālisti. 

11. Ja skolas bibliotēkā ir vairāk kā divi bibliotēkas darbinieki, skolas direktors nosaka 

bibliotēkas vadītāja pienākumus, fiksējot tos darba līgumā. 

12. Prasības skolas bibliotēkas darbinieka izglītībai: 

12.1. par bibliotēkas skolotāju var strādāt speciālists, kas ieguvis augstāko pedagoģisko 

vai augstāko bibliotekāra izglītību un tālākizglītību normatīvajos aktos paredzētajā 

kārtībā; 

12.2. par bibliotekāru var strādāt speciālists ar vidējo profesionālo bibliotekāra izglītību; 

12.3. par informātiķi var strādāt informācijas tehnoloģiju speciālists ar vidējo 

profesionālo izglītību. 

13. Bibliotēkas skolotāja pienākumi: 

13.1. izstrādā bibliotēkas lietošanas noteikumus; 

13.2. izstrādā bibliotēkas krājuma atjaunošanas politikas plānu; 

13.3. veic bibliotēkas krājuma sistematizēšanu, klasificēšanu, kataloģizēšanu un 

bibliografēšanu atbilstoši Latvijas Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra 

izstrādātajiem bibliotekārā darba nacionālo standartu prasībām; 

13.4. nodrošina operatīvu un kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu tās 

lietotājiem; 

13.5. iepazīstina bibliotēkas lietotājus ar “Bibliotēkas lietošanas noteikumiem”; 

13.6. sniedz skolas bibliotēkas darbības un statistisko atskaiti normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā; 

13.7. piedalās tālākizglītības kursos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

14. Skolas bibliotekārs nodrošina operatīvu un kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu  

tās lietotājiem. 

15. Informātikas speciālists nodrošina operatīvu un kvalitatīvu datorpakalpojumu sniegšanu 

bibliotēkas lietotājiem. 

16. Skolas bibliotēkas darbinieku tiesības: 



16.1. saņemt informāciju par skolas stratēģiskās attīstības tendencēm, izglītības 

programmu izveides un īstenošanas gaitu; 

16.2. patstāvīgi veikt skolas bibliotēkas nolikumā paredzēto darbību; 

16.3. saņemt skolas bibliotēkas darbībai un attīstībai nepieciešamos finansu līdzekļus; 

16.4. piedalīties Latvijas Skolu bibliotekāru asociācijas un citu sabiedrisko organizāciju 

darbā; 

16.5. piedalīties bibliotēku darbinieku kvalifikācijas celšanas kursos, pieredzes apmaiņās. 

16.6. veikt pedagoģisko darbu 12 stundas nedēļa. 

17. Ieteicamais skolas bibliotēkas darbinieku skaits: 

17.1. bibliotēkas skolotāju skaitu iesaka Izglītības un zinātnes ministrijas esošo finansu 

resursu robežās; 

17.2. bibliotekāru un informātiķu skaitu nosaka pašvaldība, ņemot vērā skolas direktora 

ieteikumus un esošos finansu resursus ( MK noteikumi nr. 371, 2001. )  

 

VI. Skolas bibliotēkas finansēšana. 

18. Skolas bibliotēkas darbība un attīstība tiek finansēta no valsts un pašvaldības līdzekļiem: 

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

naudas līdzekļu veidā, kas uzskaitāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

VII. Skolas bibliotēkas slēgšana. 

20. Skolas bibliotēkas slēgšanas gadījumā pašvaldība lemj  par mantas nodošanu citā 

pārvaldījumā. 

21. Strīdi vai neskaidrības saskaņa ar Bibliotēku likumu risināmi Latvijas Bibliotēku padomē 

vai tiesā. 
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