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1.Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas (turpmāk tekstā mūzikas vidusskola) 

fonotēka ar savu krājumu sniedz pakalpojumus mūzikas vidusskolas audzēk-

ņiem, pedagogiem, koncertmeistariem un darbiniekiem (turpmāk tekstā lieto-

tāji). 

2.Pierakstoties fonotēkā, lietotāji iepazīstas ar šo kārtību, to apliecinot ar savu 

parakstu. Par to atbildīgs fonotēkas audio, video ierakstu bibliotekārs (turpmāk 

tekstā bibliotekārs). 

3.Fonotēkas lietotāji var izmantot visu fonotēkas manuālo katalogu. 

4.Fonotēkā var klausīties mūziku un skatīties CD ierakstus vai DVD ierakstus uz 

vietas norādītajā darba laikā, pirms tam piesakoties pie bibliotekāra, kā arī sa-

ņemt skaņuplates, audiokasetes un CD līdzņemšanai. 

5.Fonotēkas lietotājiem izsniedz ne vairāk kā 3 skaņuplates, 3 audiokasetes un 2 

CD ierakstus līdzņemšanai, par ko fonotēkas lietotājs parakstās formulārā, ap-

liecinot, ka uzņemas materiālo atbildību par saņemtajiem materiāliem. Skaņu-

plates fonotēkas lietotājiem jāatgriež fonotēkā vai jāpārreģistrē 3 dienu laikā. 

Audiokasetes jāatgriež fonotēkā vai jāpārreģistrē nākamajā dienā. CD ieraksti 

tiek izsniegti tikai īsi pirms darba dienas beigām (no plkst.16.30) un tie jāat-

griež nākamajā rītā (plkst.08.30). DVD ierakstus fonotēkas lietotājiem līdz-

ņemšanai neizsniedz. 

6.Fonotēkas lietotājiem neizsniedz līdzņemšanai skaņuplašu un audiokasešu vie-

nīgos eksemplārus, kas atzīmēti ar  vai , kā arī vienīgos CD ierakstu eksem-

plārus, kas atzīmēti ar . 
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7.Fonotēkas lietotājiem, kas savlaicīgi nav atgriezuši vai pārreģistrējuši fonotēkas 

materiālus, var tikt liegta iespēja izmantot fonotēku. Par to lemj bibliotekārs, 

bet nepieciešamības gadījumā – direktors. 

9.Saņemot izsniegtos fonotēkas materiālus atpakaļ, bibliotekārs pārbauda to kva-

litāti un parakstās formulārā. Bibliotēkā pieņem atpakaļ tikai nesabojātus, sa-

kārtotus un labā tehniskā stāvoklī esošus fonotēkas materiālus. 

10.Fonotēkas lietotājiem, kas nozaudējuši vai sabojājuši fonotēkas materiālus, tos 

jāaizvieto ar tādu pašu ierakstu. Izņēmuma kārtā nozaudēto vai sabojāto fono-

tēkas materiālu vietā bibliotekārs var pieņemt līdzvērtīgu ierakstu. Par to lemj 

bibliotekārs, bet nepieciešamības gadījumā – direktors. 

11.Fonotēkā stingri jāievēro noteiktā kārtība – fonotēkas lietotāji nedrīkst pārkār-

tot fonotēkas materiālus, sajaukt katalogu, kā arī atrasties fonotēkas materiālu 

krātuvē.  

12.Izmantojot fonotēkas pakalpojumus, fonotēkas lietotājiem jāievēro disciplīna 

un kārtība; ar savu uzvedību fonotēkas lietotāji nedrīkst traucēt citiem fonotē-

kas lietotājiem un bibliotekāram. Fonotēkā (pie galdiņiem) nedrīkst ēst un 

dzert, skaļi sarunāties. 

13.Fonotēkas lietotājiem jāsaudzē fonotēkas materiāli un inventārs. Par fonotēkas 

materiālu tīšu bojāšanu (dažādas atzīmes, svītrojumi, skrāpējumi u.c.) vainīga-

jiem fonotēkas lietotājiem var tikt liegta iespēja izmantot fonotēku. Par to lemj 

bibliotekārs, bet nepieciešamības gadījumā – direktors. 

14.Beidzot mūzikas vidusskolu vai tiekot no tās atskaitīts, audzēknis Aptaujas la-

pā saņem bibliotekāra atzīmi par savu saistību ar mūzikas vidusskolas fonotēku 

nokārtošanu. Ja Aptaujas lapā nav bibliotekāra atzīmes par saistību nokārto-

šanu, audzēknim sekmju izziņu par vidējās profesionālās izglītības program-

mas daļēju apguvi vai sekmju izrakstu neizsniedz līdz saistību nokārtošanai. 

15.Katra mēneša pirmajā trešdienā fonotēkā ir sanitārā diena, kad fonotēkas lieto-

tājus var neapkalpot. 

16.Mūzikas vidusskolas Fonotēkas lietošanas kārtība izvietojama visiem pieeja-

mā vietā. Par to atbildīgs bibliotekārs. 

17.Atzīt par spēku zaudējušu 13.01.2009. mūzikas vidusskolas iekšējo reglamen-

tējošo dokumentu Fonotēkas lietošanas kārtība. 

18.Mūzikas vidusskolas iekšējie noteikumi Fonotēkas lietošanas kārtība stājas 

spēkā ar 05.01.2017. 
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