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protokols Nr.2 

 

 

Banku augstskolas bibliotēkas nolikums 
Rīgā 

 

2022. gada 8.februārī        Nr. 1.5 – 2/10 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Banku augstskolas bibliotēkas nolikums (turpmāk - nolikums) nosaka Banku 

augstskolas (turpmāk – augstskola) bibliotēkas darbības galvenos uzdevumus, struktūru, vadītāja 

pienākumus, tiesības un atbildību. 

 

2. Bibliotēka ir augstskolas struktūrvienība, kas veic iespieddarbu, elektronisko 

izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, 

bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību 

un tās izmantošanu.  

 

3. Augstskolas bibliotēka ir tieši pakļauta augstskolas studiju un zinātnes prorektoram.  

 

4. Bibliotēkas nosaukums citās valodās ir: 

4.1. angļu valodā – Library of BA School of Business and Finance; 

4.2.vācu valodā – Bibliothek der BA Hochschule für Business und Finanzen. 

 

5. Bibliotēka savā darbībā ievēro normatīvos aktus, augstskolas Satversmi, augstskolas 

attīstības stratēģijā noteiktos mērķus, šo nolikumu, citus augstskolas iekšējos normatīvos aktus 

un rektora rīkojumus. 

 

6. Bibliotēku dibina, reorganizē un likvidē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

7. Bibliotēka savas funkcijas un uzdevumus realizē sadarbībā ar augstskolas 

struktūrvienībām un citām ieinteresētām pusēm. 

 

8. Bibliotēkā lietotāju apkalpošana ir bez maksas, izņemot maksas pakalpojumus, kurus 

lietotājs apmaksā saskaņā ar augstskolas apstiprināto Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi. 

 

 

II. Bibliotēkas darbības mērķis un galvenie uzdevumi 

 

9. Bibliotēkas mērķis ir nodrošināt tās krājumos esošo iespieddarbu, elektronisko 

izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu, neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, 
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reliģiskās vai cita veida pārliecības vai informācijas, kas tajos ietverta, pieejamību ikvienai 

personai.  

 

10. Bibliotēkas darbības galvenie uzdevumi ir: 

10.1. nodrošināt augstskolas studiju procesu ar nepieciešamo literatūru, periodiskajiem 

izdevumiem un elektroniskajiem informācijas resursiem sadarbībā ar studiju programmu 

direktoriem un katedru vadītājiem; 

10.2. veikt bibliotēkas krājuma organizēšanu (sistematizēšanu, kataloģizēšanu un 

bibliografēšanu), papildināšanu un saglabāšanu; 

10.3. nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem informācijas saņemšanu, sniedzot tiem 

viegli pieejamus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus; 

10.4. komplektēt bibliotēkas krājumu saskaņā ar augstskolas bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas politiku un veikt jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, nodrošināt iespieddarbu 

un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un norakstīšanu; 

10.5. paaugstināt bibliotēkas darba efektivitāti un rūpēties par jaunu informācijas 

tehnoloģiju ieviešanu bibliotēkas darbā, kā arī ieviest lietotāju apkalpošanā jaunas, mūsdienīgas 

darba formas; 

10.6. organizēt sadarbību ar citu augstskolu bibliotēkām, citām iestādēm un 

profesionālajām organizācijām; 

10.7. uzturēt bibliotēkas lietvedību; 

10.8. veikt bibliotēkas lietotāju apmācību un popularizēt bibliotēkas pakalpojumus; 

10.9. veikt citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 

 

III. Organizatoriskā struktūra un vadība 

 

11. Bibliotēkas personālsastāvu veido bibliotēkas vadītājs un bibliotekāri. 

 

12. Bibliotēkas darbinieka darba uzdevumus nosaka darbinieka darba līgums un amata 

apraksts. 

 

13. Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs. Vadītāju un darbiniekus pieņem darbā 

un atbrīvo no darba augstskolas rektors. 

 

14. Bibliotēkas vadītāja pienākumi ir: 

14.1. vadīt bibliotēkas darbu un deleģēt bibliotēkas darbiniekiem uzdevumus; 

14.2. organizēt un kontrolēt grāmatu un citu bibliotēkas materiālo vērtību uzskaiti, 

saglabāšanu un drošību; 

14.3. regulāri pilnveidot bibliotēkas pakalpojumu klāstu; 

14.4. izstrādāt un pilnveidot normatīvajos aktos noteiktos bibliotēkas plānošanas 

dokumentus; 

14.5. nodrošināt bibliotēkas attīstības stratēģijā paredzēto pasākumu ieviešanu; 

14.6. informēt augstskolas struktūrvienības par bibliotēkā pieejamajiem resursiem 

atkarībā no jaunieguvumu daudzuma, bet ne retāk kā reizi ceturksnī; 

14.7. organizēt informatīvus pasākumus jauno lasītāju apmācībai katra akadēmiskā gada 

sākumā, kā arī visiem interesentiem atkarībā no nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā; 

14.8. veicināt funkcionālu organizācijas kultūru, atbalstīt bibliotēkas darbinieku 

profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu; 

14.9. sagatavot un iesniegt priekšlikumus  studiju un zinātnes prorektoram par bibliotēkas 

darbībai nepieciešamajiem resursiem un nodrošināt to racionālu izmantošanu; 

14.10. koordinēt bibliotēkas sadarbību ar citu augstskolu bibliotēkām, iestādēm un 

organizācijām; 



3 

 

 

14.11. sniegt atskaiti studiju un zinātnes prorektoram par bibliotēkas darbību 

akadēmiskajā gadā līdz katra gada 1. jūlijam. 

 

15. Lai nodrošinātu nolikumā noteikto bibliotēkas uzdevumu izpildi, bibliotēkas 

vadītājam ir tiesības: 

15.1. pārstāvēt citās institūcijās bibliotēku vai, ar īpašu pilnvarojumu, augstskolu; 

15.2. pieprasīt un saņemt no augstskolas struktūrvienībām informāciju, kas nepieciešama 

bibliotēkas uzdevumu izpildei; 

15.3. piedalīties augstskolas pastāvīgo komisiju un darba grupu sastāvā. 

 

16. Bibliotēkas vadītājs atbild par:  

16.1. bibliotēkas kompetencē esošo jautājumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi; 

16.2. bibliotēkas dokumentu glabāšanu un nodošanu arhīvā; 

16.3. sadarbību starp bibliotēku un augstskolas vadību, struktūrvienībām, valsts vai citām 

institūcijām; 

16.4. bibliotēkas krājumu uzskaiti, saglabāšanu un norakstīšanu normatīvos aktos 

noteiktā kārtībā.  

IV. Noslēguma jautājumi 

 

17. Atzīt par spēku zaudējušu augstskolas Senāta 2009.gada 10.marta noteikumus Nr.27-

11/007 “Banku augstskolas Bibliotēkas nolikums”.  

 

 

 

 

Rektore         L.Peiseniece 

 

 

Laivenieks 

Janis.Laivenieks@ba.lv 


