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Bibliotēku nozares normatīvie dokumenti

Bibliotēku nozares darbības juridiskais pamats

▪ Bibliotēku likums un Ministru kabineta noteikumi

▪ Obligāto eksemplāru likums

▪ Likums "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku”

Citi saistošie likumi bibliotēku darbā

▪ Autortiesību likums

▪ Fizisko personu datu aizsardzības likums 

▪ Darba likums 



Bibliotēku likums

Likuma mērķis

▪ nodrošināt bibliotēku pastāvēšanu un jaunu bibliotēku veidošanos, 

kā arī veicināt to aizsardzību;

▪ likums attiecas uz visām bibliotēkām, kuras tieši vai pastarpināti 

saņem finansējumu no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem vai 

valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, kā arī uz reģistrētajām 

privātajām bibliotēkām.

(Likums Saeimā pieņemts 1998.gadā)



Bibliotēku likums

likums nosaka:

▪ Bibliotēkas funkcijas 

▪ Bibliotēku darbības vispārīgos principus 

▪ Bibliotēkas dibināšanu, reorganizēšanu un likvidēšanu

▪ Bibliotēku juridisko statusu

▪ Bibliotēku reģistrācijas un akreditācijas kārtību

▪ Bibliotēku tiesības un pienākumus

▪ Bibliotēku finansēšanu

▪ Bibliotēku lietotāju tiesības un pienākumus

▪ Valsts un pašvaldības uzdevumus bibliotēku jomā



Bibliotēku likums

1 (12) pants

Bibliotēka ir

✓ izglītojoša

✓ informatīva 

✓ kultūras 

institūcija vai tās struktūrvienība,

kura veic šajā likumā noteiktās funkcijas un ir reģistrēta šajā likumā 

noteiktajā kārtībā



Bibliotēka 

organizācija vai tās daļa, kuras galvenie uzdevumi ir: informācijas 

resursu, pakalpojumu un infrastruktūras izmantošanas 

nodrošināšana atbilstoši lietotāju informacionālajām, pētniecības, 

izglītības, kultūras vai atpūtas vajadzībām.

Reģistrēta Bibliotēku reģistrā

LVS ISO 2789:2016 “Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika”



Filiālbibliotēka

Lielas administratīvas vienības daļa, kas atsevišķās telpās nodrošina 

pakalpojumus īpašai lietotāju grupai ( piemēram, bērniem, 

mācībspēkiem) vai noteiktai vietējās sabiedrības daļai.

Piem., Latvijas Neredzīgo bibliotēka. Balvu filiālbibliotēka, Latgales Centrālās 

bibliotēkas filiāle Jaunbūves bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Bērnu 

bibliotēka «Vecliepājas rūķis».

Reģistrēta Bibliotēku reģistrā

LVS ISO 2789:2016 “Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika”



Ārējais apkalpošanas punkts 

Pakalpojumu punkts ārpus bibliotēkas telpām (piem. pansionāti, 

aprūpes centri, ārstniecības iest., cietums u.c.),  kur deponēti 

bibliotēkas materiāli ierobežotām lietotāju grupām un regulāri ir 

pieejami noteikti pakalpojumi.

Piem., RCB ārējais apkalpošanas punkts “Saulaino dienu bibliotēka” Bērnu klīniskās 

universitātes slimnīcā, Ventspils galvenās bibliotēka ārējais apkalpošanas punkts  

SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcā” , Ropažu novada bibliotēkas Dienas 

centrs "Silakrogs"

Nav reģistrēts Bibliotēku reģistrā

LVS ISO 2789:2016 “Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika”



Pakalpojumu sniegšanas vieta  

Bibliotēkas struktūrvienība/ nodaļa, kura atrodas citā adresē, bet nav 

reģistrēta Bibliotēku reģistrā ( parasti ir izveidota mazāk apdzīvotās 

vietās vai reorganizēta pagasta bibliotēka ).

Piem., Bilskas bibliotēkas struktūrvienības – pakalpojumu sniegšanas vietas Birzuļos 

un Lobērģos, Vītiņu pagasta bibliotēkas struktūrvienībā – pakalpojumu sniegšanas 

vieta Ķeveles ciemā 



Bibliotēku likums

3.pants

Bibliotēkas funkcijas

1. Pasaules kultūras mantojuma –

iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu

✓ uzkrāšana

✓ sistematizēšana 

✓ kataloģizēšana

✓ bibliografēšana

✓ saglabāšana



Bibliotēku likums

2. Bibliotēkas krājumā esošās informācijas 

✓ publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšana

✓ bibliotēkas pakalpojumu sniegšana



Bibliotēku likums

5.pants

Bibliotēku darbības vispārīgie principi

▪ Bibliotēku krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti un citi 
dokumenti neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita veida 
orientācijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai bibliotēku 
noteiktajā kārtībā.

▪ Bibliotēkas attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīgas. Tās nedrīkst ierobežot 
politiski, ideoloģiski vai reliģiski motīvi. Ierobežojumus bibliotēku krājumu veidošanā var 
noteikt tikai ar likumu.

▪ Valsts un pašvaldību bibliotēkās lietotāja apkalpošana un bibliotēkas informācijas 
sistēmu izmantošana ir bez maksas. Bibliotēkas pakalpojumu veidus, par kuriem 
ņemama samaksa, nosaka bibliotēkas nolikums (statūti) un bibliotēkas lietošanas 
noteikumi. Valsts bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumu 
noteikšanas metodiku nosaka Ministru kabinets, bet pašvaldību bibliotēku sniegto 
maksas pakalpojumu veidus un maksas apmēru nosaka attiecīgās pašvaldības dome.



Bibliotēku likums

6.pants

Bibliotēkas dibināšana, reorganizēšana un likvidēšana

▪ Pašvaldības bibliotēku dibina, reorganizē un likvidē attiecīgā 
pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.

▪ Pašvaldības bibliotēkas likvidēšanas gadījumā novada bibliotēka vai 
reģiona galvenā bibliotēka organizē bibliotēkas krājuma nodošanu 
citām ieinteresētajām bibliotēkām, saskaņojot to ar attiecīgo 
pašvaldību.



Bibliotēku likums

Jāpievērš uzmanība:

▪ Pēc pašvaldības lēmuma pieņemšanas nosūtīt lēmuma kopiju 

Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļai, lai veiktu 

attiecīgas izmaiņas Bibliotēku reģistrā.

▪ Pašvaldībai nepieciešams sazināties ar Kultūras informācijas 

sistēmu centru, lai saskaņotu likvidējamās bibliotēkas ēkā esošās 

datortehnikas un komunikācijas iekārtu pieslēgumu demontēšanu.



Bibliotēku likums

15.pants

Bibliotēkas pienākumi

▪ Ikvienas bibliotēkas pienākumi

▪ Pienākumi bibliotēkām, kuras sniedz pakalpojumus bērniem un 

jauniešiem

(3) Bibliotēkām, kuras sniedz pakalpojumus bērniem un jauniešiem, ir 

pienākums pievērst īpašu uzmanību bibliotēku krājumu kvalitātes 

uzlabošanai, jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanai nolūkā veicināt 

bērnu un jauniešu tieksmi lasīt un izkopt viņu iemaņas informācijas 

tehnoloģiju un līdzekļu apguvē.



Bibliotēku likums

(2) valsts un pašvaldību bibliotēku īpašie pienākumi

▪ darīt pieejamu bibliotēku lietotājiem valsts un pašvaldību institūciju 

sagatavoto un publicēto informāciju;

▪ nodrošināt publisku pieejamību bibliotēkas gada publiskajam pārskatam;

▪ bez maksas uz laiku no saviem krājumiem izsniegt iespieddarbus un citus 

dokumentus un to kopas pēc citu bibliotēku pieprasījuma;

▪ nodrošināt bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un 

vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt 

iespēju bez maksas izmantot datoru. Datora bezmaksas izmantošanas 

kārtību nosaka bibliotēkas lietošanas noteikumos.



Bibliotēku likums

16.pants

Bibliotēku tiesības
▪ patstāvīgi veikt tās nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības 

virzienus un bibliotēkas lietošanas kārtību

▪ bibliotēkas nolikumā noteiktajā kārtībā veidot bibliotēkas struktūru, 
atvērt nodaļas un filiāles

▪ saņemt  likuma 17.pantā minētos bibliotēkas darbībai nepieciešamos 
valsts budžeta vai pašvaldību budžetu līdzekļus vai bibliotēkas 
dibinātāja finanšu līdzekļus un rīkoties ar tiem

▪ saņemt metodisko palīdzību profesionālās darbības jautājumos

▪ reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot Autortiesību likuma prasības

▪ Izmantot SBA, SSBA



Bibliotēku likums

17.Pants  Bibliotēku finansēšana 

Valsts un pašvaldības finansē to īpašumā esošās bibliotēkas, 
nodrošinot līdzekļus:

▪ krājuma organizēšanai un publiskas pieejamības nodrošināšanai

▪ bibliotēku ēku, telpu, iekārtu, tehniskā aprīkojuma uzturēšanai, jaunu 
informācijas tehnoloģiju ieviešanai un uzturēšanai

▪ bibliotēku telpu īrei, komunālajiem maksājumiem, nodokļu un zemes 
nomas maksājumiem

▪ bibliotēku sadarbībai, arī starptautiskajai sadarbībai



Bibliotēku likums

▪ bibliotēku darbinieku atalgojumam un kvalifikācijas pilnveidei

▪ bibliotēku darbības popularizēšanai

▪ datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas 
resursu publiskas pieejamības nodrošināšanai.

▪ papildus līdzekļi no ziedojumiem, dāvinājumiem, maksas 
pakalpojumiem u.c.

MK noteikumi Nr.415 Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma 
normatīvi



Bibliotēku likums

18.pants Bibliotēkas materiālais un tehniskais pamats

Bibliotēkas materiālo un tehnisko pamatu veido bibliotēkas ēkas, telpas, 
iekārtas, drošības sistēmas un cita manta. Materiālo un tehnisko pamatu veido 
un nodrošina bibliotēkas dibinātājs.

MK noteikumi Nr. 395 Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvi

19.pants Nacionālais bibliotēku krājums

▪ Nacionālais bibliotēku krājums ir visu akreditēto bibliotēku krājumu 
kopums, kas organizēts, ievērojot noteiktus principus, un ietverts 
vienotā iespieddarbu un citu dokumentu Nacionālajā kopkatalogā.

▪ Nacionālais bibliotēku krājums ir valsts bagātība un atrodas valsts 
aizsardzībā.

MK noteikumi Nr. 317 Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi



Bibliotēku likums

18.pants Bibliotēkas materiālais un tehniskais pamats

Bibliotēkas materiālo un tehnisko pamatu veido bibliotēkas ēkas, telpas, 
iekārtas, drošības sistēmas un cita manta. Materiālo un tehnisko pamatu 
veido un nodrošina bibliotēkas dibinātājs.

MK noteikumi Nr. 395 Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvi

19.pants Nacionālais bibliotēku krājums

▪ Nacionālais bibliotēku krājums ir visu akreditēto bibliotēku krājumu 
kopums, kas organizēts, ievērojot noteiktus principus, un ietverts 
vienotā iespieddarbu un citu dokumentu Nacionālajā kopkatalogā.

▪ Nacionālais bibliotēku krājums ir valsts bagātība un atrodas valsts 
aizsardzībā.

MK noteikumi Nr. 317 Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi



Bibliotēku likums

21.pants Bibliotēkas lietošanas noteikumi

22.pants Bibliotēkas lietotāji

23.pants Bibliotēkas lietotāju tiesības

24.pants Bibliotēkas lietotāju pienākumi



Bibliotēku likums

25.pants Bibliotēkas darbinieki

• Bibliotēkas darbu vada un par bibliotēkas darbību atbild 
bibliotēkas vadītājs (direktors), kuru apstiprina amatā, atceļ 
no amata, kā arī viņa pienākumus un tiesības nosaka 
bibliotēkas dibinātājs.

MK noteikumi Nr.371 Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo 
darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo 
izglītību



Bibliotēku likums

27.pants un 28.pants Latvijas Bibliotēku padome

29. pants Valsts un pašvaldību uzdevumi bibliotēku jomā

▪ Valsts un pašvaldības nodrošina bibliotēku kā pasaules kultūras
mantojuma uzkrājēju, galveno informācijas nodrošinātāju un
bibliotēku darbinieku apmācības centru aizsardzību un saglabāšanu
un veicina to attīstību.

▪ Ikviena pašvaldība nodrošina savas pašvaldības administratīvajā
teritorijā bibliotekāro pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, ievērojot
Ministru kabineta noteikumus par vietējas nozīmes bibliotēku tīklu un
tā darbību pašvaldību teritorijās.



Bibliotēku nozares normatīvie dokumenti

Ministru kabineta noteikumi 



Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi 

(2001.08.07. MK noteikumi nr. 355)

Nosaka vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbību pašvaldību 
administratīvajās teritorijās 

Bibliotēku skaitu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā 
nosaka novada dome vai republikas pilsētas dome, ievērojot 
ietvertos nosacījumus

▪ novada pagastā, kurā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 2000, ir 
vismaz viena pašvaldības bibliotēka. Ja novada pagasta 
iedzīvotāju skaits ir lielāks par 2000, uz katriem nākamajiem 2000 
iedzīvotāju novada pagasta teritorijā papildus ir vismaz viena 
pašvaldības bibliotēka;



▪ novada pilsētā ir vismaz viena pašvaldības bibliotēka, kura apkalpo 

pieaugušos lietotājus, un vismaz viena pašvaldības bibliotēka, kura 

apkalpo bērnus, vai vismaz viena pašvaldības bibliotēka, kura 

apkalpo gan pieaugušos lietotājus, gan bērnus, un tajā ir izveidota 

bērnu apkalpošanas nodaļa;

▪ republikas pilsētā uz katriem 12 000 iedzīvotāju ir vismaz viena 

pašvaldības bibliotēka, kura apkalpo pieaugušos lietotājus vai 

bērnus, vai vismaz viena pašvaldības bibliotēka, kura apkalpo gan 

pieaugušos lietotājus, gan bērnus, un tajā ir izveidota bērnu 

apkalpošanas nodaļa;



Vietējas nozīmes bibliotēkas dibinātājs nodrošina pašvaldības bibliotēku 

ar atbilstošu izdevumu krājumu 

▪ minimālais izdevumu skaits pašvaldību bibliotēkās ir ne mazāks par 

trim izdevumiem vidēji uz vienu pašvaldības teritorijas iedzīvotāju

▪ pašvaldības bibliotēkas informācijas un uzziņu darbam nepieciešamo 

enciklopēdiju, rokasgrāmatu, vārdnīcu un citu uzziņu un bibliogrāfisko 

izdevumu skaits ir ne mazāks par 5% no kopējā bibliotēkas krājuma 

apjoma

▪ pašvaldību bibliotēkās, kurās 25% lietotāju ir bērni vecumā līdz 15 

gadiem, bērnu izdevumu skaits ir ne mazāks par 20% no kopējā 

bibliotēkas krājuma



▪ pašvaldību bibliotēku darba laiks ir vismaz 35 stundas nedēļā.

Bibliotēkas ir atvērtas lietotājiem izdevīgā laikā, ņemot vērā lietotāju

plūsmu

▪ pašvaldību bibliotēkās ir datortehnikas, programmatūras un

komunikāciju nodrošinājums universālā informācijas pakalpojuma

sniegšanai.



Pašvaldību bibliotēkas sniedz iedzīvotājiem universālo informācijas 
pakalpojumu, nodrošinot:

▪ bibliotēkas un uzziņu informācijas pakalpojumus — tradicionālo 
un elektronisko informācijas avotu, katalogu, datu bāzu, 
pārlūksistēmu, iekšzemes un starptautiskā starpbibliotēku 
abonementa un dokumentu piegādes sistēmu izmantošanu;

▪ biznesa, finanšu un citus lietišķās informācijas pakalpojumus; 

▪ vispārīgos informācijas pakalpojumus;

▪ informācijas pārraides pakalpojumus (elektroniskais pasts, 
pašvaldības publiskās informācijas izplatīšana u.tml.).

Vietējas nozīmes bibliotēku darbību koordinē un metodiski vada 
attiecīgā reģiona galvenā bibliotēka



Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi

(2001.25.09.MK noteikumi Nr.415)

Nosaka bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvus, kuru izpildi 
nodrošina attiecīgās bibliotēkas dibinātājs

▪ Grāmatu un periodisko izdevumu iegādei 

✓ pašvaldību bibliotēkās - ne mazāk kā 0,43 eiro uz vienu iedzīvotāju

✓ pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības 
iestāžu bibliotēkās - ne mazāk kā 9,96 eiro uz vienu izglītojamo un 
pedagogu;

▪ Informācijas tehnoloģiju ieviešanai, datortīklu izveidošanai, datortehnikas 
un datorprogrammu iegādei paredz finanšu līdzekļus ne mazāk kā 5 % 
apmērā no bibliotēkas pamatbudžeta

▪ Bibliotēkas darbības un bibliotēkas informācijas resursu popularizēšanai



Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvi (2001.11.09. 

MK noteikumi Nr.395)

Nosaka bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvus, kuri 

piemērojami, ievērojot attiecīgās bibliotēkas darbības virzienus

Bibliotēku atbilstība šo normatīvu prasībām tiek noteikta bibliotēku 

akreditācijas procesā

▪ Bibliotēkas ēkas

▪ Bibliotēku telpas (zonas), tām nepieciešamā pamatplatība

▪ Aprīkojums

▪ Lietotāju vietu skaits

▪ Apgaismojums

▪ Mikroklimats



Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi

(2010.30.03. MK noteikumi Nr.317)

Nosaka nacionālā bibliotēku krājuma veidošanas, papildināšanas, 
uzskaites, uzturēšanas un saglabāšanas, kā arī nacionālajā bibliotēku 
krājumā esošo seniespiedumu, reto grāmatu, rokrakstu un citu kultūras 
pieminekļu restaurācijas un konservācijas kārtību.

Bibliotēkas vadītājs (direktors) atbilstoši šiem noteikumiem nosaka iekšējo 
kārtību, kādā notiek 

▪ Bibliotēkas krājuma veidošana un papildināšana 

▪ Bibliotēkas krājuma uzturēšana un saglabāšana

▪ Seniespiedumu, reto grāmatu, rokrakstu un citu kultūras pieminekļu 
konservācija un restaurācija 

▪ Bibliotēkas krājuma uzskaite un pārbaude



Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina 

bibliotekāros un informācijas pakalpojumus 

( 2011.27.12 MK noteikumi nr.1002)

2. Izglītības iestāde atbilstoši īstenotajai izglītības programmai nodrošina 
bibliotekāros un informācijas pakalpojumus. Bibliotekāro un informācijas 
pakalpojumu sniegšanai izglītības iestādes dibinātājs nodrošina izglītības 
iestādes bibliotēkas darbību tai atbilstošās telpās, kurās ir attiecīgas mēbeles, 
apgaismojums un tehniskais aprīkojums, kā arī kvalificēts izglītības iestādes 
bibliotekārs ar izglītības iestādes lielumam atbilstošu slodzi.

7, Ja izglītības iestāde nenodrošina bibliotekāros un informācijas 
pakalpojumus izglītības iestādes bibliotēkā, izglītības iestādes dibinātājam vai 
izglītības iestādes vadītājam ir pienākums noslēgt vienošanos ar attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā esošo bibliotēku par bibliotekāro un informācijas 
pakalpojumu sniegšanu ar nosacījumu, ka, slēdzot šādu vienošanos, tiek 
nodrošināti izglītības iestādes īstenotajai izglītības programmai atbilstoši 
bibliotekārie un informācijas pakalpojumi.



Bibliotēku nozares normatīvie dokumenti

Bibliotēku iekšējie normatīvie akti 



Bibliotēku nozares normatīvie dokumenti

Bibliotēku iekšējie normatīvie akti

Izdot, ja tā izdošanu paredz ārējais normatīvais akts.
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Bibliotēku likuma 4.pants. Bibliotēku darbības tiesiskais pamats 

▪ Bibliotēku darbības tiesiskais pamats ir šis likums, likums "Par Latvijas 
Nacionālo bibliotēku", citi likumi un normatīvie akti, kā arī bibliotēku 
nolikumi.

▪ Bibliotēkas nolikumu apstiprina tās dibinātājs.

Iestādes tiesības izdot iekšējos normatīvos aktus ir noteiktas Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 72.pantā.
Nolikums

▪ ir iestādes uzbūves un darba organizācijas pamatdokuments 

▪ tas nosaka iestādi veidojošos elementus (struktūrvienības) un 
sakārto tos hierarhiskā secībā
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Nolikuma struktūra

I. Vispārīgie noteikumi

II. Bibliotēkas funkcijas, uzdevumi un kompetence

III. Bibliotēkas tiesības

IV. Bibliotēkas organizatoriskā struktūra un vadība

V. Bibliotēkas finansējums un materiāltehniskais 
nodrošinājums

VI. Bibliotēkas dibināšana un darbības izbeigšana
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Bibliotēku likums 21.pants Bibliotēku lietošanas noteikumi

Bibliotēkas lietošanas noteikumi reglamentē kārtību
▪ kādā veicama bibliotekārā apkalpošana;
▪ kādā iespieddarbi un citi dokumenti nododami lietotājiem un 

lietojami;
▪ nosaka bibliotēku bezmaksas un maksas pakalpojumu veidus;
▪ bibliotēkas lietotāju loku, viņu tiesības un pienākumus, 

iespieddarbu vai citu dokumentu vērtības, zaudējumu atlīdzības;
▪ kavējuma naudas noteikšanas un atlīdzināšanas kārtību 

lietošanā nodoto iespieddarbu vai citu dokumentu
▪ sabojāšanas, nozaudēšanas un citos gadījumos, kā arī citus ar 

bibliotēkas lietošanu saistītus jautājumus;
▪ Personas datu aizsardzības nodrošināšana.
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Bibliotēkas lietošanas noteikumu pielikumi

▪ Maksas pakalpojumu saraksts

▪ Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās 
informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība 

▪ Bibliotēkas attālināto pakalpojumu  izmantošanas kārtība

▪ Individuālo lasītavu un grupu telpu izmantošanas kārtība 

▪ Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un 
izmantošanas kārtība

▪ u.c, ja nepieciešams
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Bibliotēku lietošanas noteikumi

▪ Bibliotēkas lietošanas noteikumus izstrādā, ievērojot Bibliotēku 
likumu, citus likumus un normatīvos aktus. Tos apstiprina bibliotēkas 
dibinātājs vai centrālā bibliotēka. 

▪ Ikviens bibliotēkas lietotājs iepazīstināms ar bibliotēkas lietošanas 
noteikumiem. 

▪ Tie izvietojami bibliotēkas lietotājiem pieejamās bibliotēkas telpās. 
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22.pants Bibliotēkas lietotāji

• Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiskā vai fiziskā persona, kas izmanto 
bibliotēkas pakalpojumus.
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23.pants. Bibliotēkas lietotāju tiesības

▪ bez ierobežojumiem izmantot bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;

▪ saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;

▪ saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no bibliotēkas 
krājuma vai saņemt tos no citu, arī ārvalstu, bibliotēku krājumiem, ja attiecīgajā 
bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav;

▪ izmantot citus bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus;

▪ iepazīties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem;

▪ piedalīties bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā un bibliotekāru 
profesionālo organizāciju darbā.

▪ ! Ja valsts un pašvaldību bibliotēku lietotāji ir invalīdi ar kustību, redzes un citiem 
traucējumiem, viņiem ir tiesības saņemt bibliotēkas pakalpojumus savā 
dzīvesvietā.

▪ Valsts un pašvaldību bibliotēku lietotājiem ir tiesības bez maksas izmantot publiski 
pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas 
resursus.
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24.pants Bibliotēkas lietotājiem ir pienākums:

▪ ievērot bibliotēkas lietošanas noteikumus, kā arī saudzīgi izturēties 

pret lietošanā nodoto iespieddarbu vai citu dokumentu;

▪atlīdzināt bibliotēkai radušos zaudējumu vai samaksāt kavējuma naudu 

bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā apmērā un kārtībā, ja 

iespieddarbs vai cits lietošanā nodotais dokuments sabojāts, noteiktā 

laikā vai vispār nav atdots bibliotēkai.

Vai manas bibliotēkas lietošanas noteikumi  ir lietotājorientēti 

un  lietotājam draudzīgi?



Jautājumi? Komentāri?

Paldies par uzmanību!


