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17.01.2015. 
Izdota saskaņā ar 

Grāmatu fonda lietošanas noteikumiem 
 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Rīgas 1.vidusskolas grāmatu fonda (turpmāk – bibliotēka) digitālo grāmatu un digitālo mācību 

materiālu apriti organizē skolas bibliotekārs. 
2. Digitālās mācību grāmatas un digitālos mācību materiālus ir tiesības saņemt izglītojamajiem 

un pedagogiem. 
 

II. Lietotāju reģistrēšana 

3. Pirms digitālo grāmatu saņemšanas izglītojamajam vai pedagogam (turpmāk tekstā - lietotājs) 
jāveic reģistrācija izdevniecības Lielvārds vietnē m.ldb.lv un izdevniecības Zvaigzne ABC vietnē 
gramatplaukts.zvaigzne.lv. Reģistrējoties vietnē m.ldb.lv, jāizmanto elektroniskā žurnāla Mykoob 
(turpmāk - Mykoob) profils.  

4. Instrukcija par reģistrēšanos vietnēs m.ldb.lv un gramatplaukts.zvaigzne.lv atrodama tālmācības 
vietnes dl.vidusskola.com sadaļā Bibliotēka. 

5. Vietnes uzdevumi.lv resursu pieejas saņemšanai lietotājs veic reģistrāciju vietnē uzdevumi.lv un 
informē skolas bibliotekāru, rakstot uz skolas e-pastu ic@vidusskola.com. 

6. Pieeju vietnes uzdevumi.lv resursiem bibliotekārs lietotājam piešķir rindas kārtībā divu darba 
dienu laikā no vēstules saņemšanas. 

7. Ja lietotājs vairs nevēlas turpināt izmantot vietnes uzdevumi.lv resursus, tā pienākums ir informēt 
skolas bibliotekāru.  
 

III. Digitālo grāmatu piešķiršana un saņemšana 
 

8. Lietotājs sev vēlamās digitālās mācību grāmatas saņemšanu piesaka tālmācības vietnes sadaļā 
Bibliotēka diskusiju forumā Pieteikt digitālo mācību grāmatu. 

9. Veicot digitālās grāmatas saņemšanas pieteikumu, lietotājs norāda grāmatas nosaukumu un 
izdevniecību. 

10. Izdevniecības Lielvārds digitālās grāmatas piešķiršanas kārtība: 
10.1. digitālo grāmatu bibliotekārs piešķir divu darba dienu laikā; 
10.2. digitālā grāmata lietotājam ir pieejama lietotāja m.ldb.lv izveidotajā profilā.  

11.  Izdevniecības Zvaigznes ABC digitālo grāmatu piešķiršanas kārtība: 
11.1. bibliotekārs piešķir, nosūtot grāmatas kodu uz lietotāja personisko e-pastu divu darba dienu 
laikā;  
11.2. lietotājs, izmantojot bibliotekāra piešķirto grāmatas kodu, savā gramatplaukts.zvaigzne.lv 
profilā pievieno digitālo grāmatu sadaļā  Saturs/ Izmantot aktivizācijas kodu (ilustratīva 
instrukcija pieejama tālmācības vietnē sadaļā Bibliotēka / Zvaigznes ABC grāmatplaukts); 
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11.3. ja lietotājam neizdotas pievienot izdevniecības Zvaigznes ABC digitālo grāmatu savam 
profilam, jāinformē bibliotekāru rakstiski vai mutiski vai izdevniecības Zvaigznes ABC 
Interaktīvās mācību materiāla izstrādes grupu, zvanot uz informatīvo tālruni 67350773. 
 

                 Rīgas 1.vidusskolas direktors                                                                  R. Vaišļa 
  
 
  
  
 


