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BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledžas bibliotēka (turpmāk – 
bibliotēka) ir Rīgas Tehniskās Universitātes  aģentūra „Rīgas Tehniskās Universitātes 
Olaines Tehnoloģiju koledža”  (turpmāk - koledžas) resursu krājums un struktūra. 

2. Koledžas bibliotēkas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās 
izglītības likums, Bibliotēku likums, kā arī RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas  nolikums. 

 

II. Bibliotēkas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

3. Bibliotēkas darbības mērķis ir līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības 
programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un izglītības 
programmām. 

4. Bibliotēkas darbības pamatvirzieni: 

4.1.izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu rakstīto 
informācijas avotu  komplektēšana, uzskaite, apstrāde un uzglabāšana; 

4.2. bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. 

5. Bibliotēkas galvenie uzdevumi: 

5.1. audzināt skolotājos un audzēkņos apziņu par intelektuālās brīvības un informācijas 
pieejamības nozīmi demokrātijas attīstībā; 

5.2. attīstīt audzēkņu informācijprasmes,  

5.4. veicināt patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos; 

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



5.6. sadarboties kā līdzvērtīgai partnerei vietējā, un valsts mēroga bibliotēku un 
informācijas tīklā.  

 

III. Bibliotēkas struktūra 

6. Koledžas bibliotēkā ir mācību grāmatu, daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements,  
lasītava, kas ir tehnoloģiski aprīkotas (iespēja lietot katalogu, datoru, kopētāju, printeri).  

 

IV. Bibliotēkas darba organizācija 

7. Bibliotēkas pedagogs izstrādā koledžas bibliotēkas lietošanas noteikumus, ko apstiprina 
izglītības iestādes vadītājs. 

8. Koledžas 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; iespieddarbu un citu dokumentu 
lietošanas kārtību;  

   8.4. izdevumu un citu dokumentu vērtības, atlīdzības naudas noteikšanas un atlīdzināšanas 
kārtību lietošanā nodoto izdevumu vai citu dokumentu sabojāšanas, nozaudēšanas u.c. 
gadījumos;  

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

9. Bibliotēkas darba organizācijas formas: 

9.1. iespieddarbu un citu dokumentu izsniegšana bibliotēkas lietotājiem; 

   9.2. mācību grāmatu piedāvājuma izpēte sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem un 
bibliotēkas krājuma komplektēšana;  

   9.3. sadarbība ar grupas audzinātājiem audzēkņu personības veidošanā un karjeras plānošanā;  

   9.4. kultūrizglītojošu aktivitāšu organizēšana un veidošana. 

 

V. Bibliotēkas darbinieki  

   10. Ja bibliotēkā ir vairāk kā divi bibliotēkas darbinieki, koledžas direktors, nosaka 
bibliotēkas vadītāju un katram darbiniekiem pienākumus un tiesības, fiksējot tos darba līgumā          
un amata aprakstā.  

   11.  Bibliotēkāra pienākumi:  
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   11.1. izstrādā bibliotēkas lietošanas noteikumus;  

   11.2. veic bibliotēkas krājuma organizēšanu (sistematizēšanu, klasificēšanu,      
kataloģizēšanu );  

   11.3. nodrošina operatīvu un kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu tās lietotājiem;  

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

   11.5. sniedz bibliotēkas darbības un statistisko atskaiti, kā arī citus pārskatus pēc koledžas 
direktora pieprasījuma; 

   11.6. piedalās profesionālās pilnveides  pasākumos; 

   11.7.  pilda citus šajā nolikumā noteiktos uzdevumus. 

   12. Bibliotēkas darbinieka tiesības:  

   12.1. patstāvīgi veikt bibliotēkas nolikumā paredzēto darbību;  

   12.2. saņemt bibliotēkas darbībai un attīstībai nepieciešamos finanšu līdzekļus budžetā 
iedalīto līdzekļu apjomā, atbild par to racionālu izlietošanu;  

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

 

VI. Bibliotēkas finansēšana 

13. Bibliotēkas darbību un attīstību finansē koledža. 

14. Bibliotēkai ir tiesības saņemt ziedojumus un dāvinājumus grāmatu veidā no juridiskām 
un fiziskām personām krājuma papildināšanai.          

VII. Bibliotēkas slēgšana 

15. Bibliotēkas slēgšanas gadījumā izglītības iestādes dibinātājs lemj par mantas nodošanu 
citā pārvaldījumā. 

16. Strīdi vai neskaidrības saskaņā ar Bibliotēku likumu risināmi Latvijas likumdošanā 
noteiktajā kārtībā.     


