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LĒMUMS 

Jēkabpils novadā 

 

23.09.2021. (protokols Nr.9, 94.§)  Nr.258 

 

Par Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu  

 

Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros ar 2021.gada 1.jūliju, 

apvienojoties Aknīstes novada un Jēkabpils novada pašvaldībām, Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībai, Krustpils novada, Salas novada un Viesītes novada pašvaldībām, ir izveidota 

Jēkabpils novada pašvaldība, kura saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma Pārejas noteikumu 6. punktu ir jaunizveidotajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, 

finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. 

Bibliotēku likuma 6.panta trešajā daļā ir noteikts, ka Pašvaldības bibliotēku dibina, 

reorganizē un likvidē attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.  

Bibliotēku likuma 7.panta otrajā daļā ir noteikts, ka pašvaldības bibliotēka ir 

pašvaldības izveidota iestāde vai tās struktūrvienība, kuras valdījumā atrodas bibliotēkas 

krājums. 

Bibliotēku likuma 8.pantā ir noteikta kārtība bibliotēkas reģistrācijai un reģistrācijai 

nepieciešamie dokumenti. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 3.punktā ir noteikts, ka iestādi 

reorganizē nododot tās struktūrvienību vai vairākas struktūrvienības citai iestādei vai 

vairākām citām iestādēm vai nododot pārvaldes uzdevuma izpildi privātpersonai, — rezultātā 

sadalāmā iestāde turpina pastāvēt. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktā ir noteikts, ka iestādi 

likvidē pievienojot citai iestādei, — rezultātā pievienojamā iestāde beidz pastāvēt. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

16.panta otro daļu, 27.pantu, 28.pantu, 30.pantu, 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 76.panta pirmo daļu, 101.pantu, Bibliotēku likuma 6.panta trešo daļu, 

7.panta otro daļu, 8.pantu, 13.pantu, 15.panta otro daļu, 29.panta pirmo un ceturto daļu,  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, ņemot vērā 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pantā noteiktos principus, Ministru kabineta 2001.gada 

7.augusta noteikumus Nr. 355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi” un 

Finanšu komitejas 09.09.2021. lēmumu (protokols Nr.4, 61.§), 

 

Jēkabpils novada dome nolemj: 

 

1. Izveidot iestādi “Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka” un apstiprināt iestādes nolikumu 

saskaņā ar pielikumu un noteikt, ka iestādes amatu sarakstu un amatu saimes 

(apakšsaimes) un līmeņiem atbilstošās mēnešalgu grupas un to maksimālās mēnešalgas 

nosaka dome ar atsevišķu lēmumu. 
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2. Iestādei “Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka” nodot: 

2.1. iestādes “Jēkabpils Kultūras pārvalde” struktūrvienības “Jēkabpils galvenā bibliotēka” 

un “Jēkabpils pilsētas bibliotēka”; 

2.2. iestādes “Aknīstes novada pašvaldības administrācija” struktūrvienības:  Valdemāra 

Ancīša Aknīstes bibliotēka, Gārsenes bibliotēka un Asares bibliotēka; 

2.3. iestādes “Jēkabpils novada Kultūras pārvalde” struktūrvienības: Ābeļu bibliotēka, 

Dignājas bibliotēka, Dunavas bibliotēka, Kalna bibliotēka, Leimaņu bibliotēka, Rubeņu 

bibliotēka, Zasas bibliotēka; 

2.4. iestādes “Salas novada administrācija” struktūrvienības: Salas bibliotēka, Biržu 

bibliotēka, Sēlpils 1.bibliotēka, Sēlpils 2.bibliotēka; 

2.5. iestādes “Viesītes novada pašvaldība” struktūrvienības: Saukas pagasta Saukas 

bibliotēka, Saukas pagasta Lones bibliotēka, Rites pagasta Rites bibliotēka, Elkšņu 

pagasta Elkšņu bibliotēka. 

3. Nodot iestādes: “Viesītes bibliotēka”,  “Krustpils pagasta bibliotēka”, “Kūku 

bibliotēka”,  “Zīlānu bibliotēka”, “Mežāres bibliotēka”,  “Variešu bibliotēka”,  “Vīpes 

pagasta bibliotēka”, “Atašienes bibliotēka” iestādei “Jēkabpils novada Galvenā 

bibliotēka” un noteikt, ka šajā punktā minēto nododamo iestāžu funkcijas un uzdevumus 

pilda iestādes “Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka”  attiecīga struktūrvienība. 

4. Vienas pieturas aģentūrai nodrošināt attiecīgu ierakstu veikšanu publisko personu un 

iestāžu sarakstā. 

5. Uzdot iestādes “Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka” vadītājam veikt attiecīgas 

izmaiņas valsts amatpersonu sarakstā, attiecīgos reģistros un veikt nepieciešamās 

darbības nepieciešamo atļauju pārreģistrēšanai, nepieciešamības gadījumā veikt 

darbības bibliotēkas akreditācijai. 

6. Pilnvarot iestādes “Jēkabpils Kultūras pārvalde” vadītāju veikt nepieciešamās darbības 

iestādes “Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka” reģistrācijas izmaiņām Kultūras 

ministrijas bibliotēku reģistrā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot Bibliotēku 

padomes atzinuma saņemšanu. 

7. Izpilddirektoram G.Gogulim veikt nepieciešamās darbības darba tiesisko attiecību 

jautājumos lēmuma 1., 2. un 3.punkta izpildei, nodrošinot, tai skaitā, Darba likumā 

noteiktās darbinieku izvērtēšanas darbības. 

8. Lēmuma 1., 2. un 3.punkts stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī. 

9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

izglītības un kultūras jautājumos. 

 

 

Pielikumā: Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas nolikums uz 5 lp. 

 

Sēdes vadītājs 

Domes priekšsēdētājs                        (paraksts)                                      R.Ragainis                                                          

   
Gluha 65207310 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Jēkabpils novada pašvaldības 

Vienas pieturas aģentūras 

Komisijas sekretāre Laila Ozoliņa 

Dokumenta parakstīšanas datums ir droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SA-

TUR LAIKA ZĪMOGU 
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NORAKSTS 

APSTIPRINĀTS 

ar Jēkabpils novada domes 

23.09.2021. lēmumu Nr.258 

(protokols Nr.9, 94.§) 

 

Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas nolikums 
 

Izdots saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu  

un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka (turpmāk - Bibliotēka) ir Jēkabpils novada domes 

(turpmāk arī Dome) izveidota pastarpinātas pārvaldes iestāde, kas Bibliotēku likumā 

noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules 

kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu 

uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī 

nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. 

2. Bibliotēka veic Bibliotēku likuma noteiktās reģiona galvenās bibliotēkas un vietējas 

nozīmes bibliotēkas funkcijas. 

3. Bibliotēka savā darbībā ievēro Satversmi, likumu, domes lēmumu un citu normatīvo 

aktu prasības. 

4. Bibliotēkas darbību finansē no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Bibliotēkai ir sava budžeta tāme, ko apstiprina Dome. 

5. Lēmumu par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Jēkabpils 

novada dome. 

6. Bibliotēka atrodas Jēkabpils novada domes padotībā. Padotību likumā „Par 

pašvaldībām” un Jēkabpils novada pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā realizē 

iestāde “Jēkabpils novada Kultūras pārvalde”. 

7. Bibliotēkas adrese ir: Rīgas iela 212, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202. 

8. Bibliotēkai ir struktūrvienības, kuras veic vietējas nozīmes bibliotēku funkcijas šādās 

adresēs: 

8.1. Jēkabpils novada Asares bibliotēka, Vecmuiža, Asare, Jēkabpils novads, LV-5210; 

8.2. Jēkabpils novada Atašienes bibliotēka, Liepu iela 14a, Atašiene, Jēkabpils novads, LV-

5211.  

8.3. Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēka, Pagastmāja, Ābeļi, Jēkabpils novads,  LV-5212; 

8.4. Jēkabpils novada Biržu bibliotēka, Biržu iela 11, Birži, Jēkabpils novads, LV-5230; 

8.5. Jēkabpils novada Dignājas bibliotēka, Kamenes, Dignāja, Jēkabpils novads, LV-5215; 

8.6. Jēkabpils novada Dunavas bibliotēka, Dunavas skola, Dunava, Jēkabpils novads, LV-

5216; 

8.7. Jēkabpils novada Elkšņu bibliotēka, Pagastmāja, Elkšņi, Jēkabpils novads, LV-5217; 

8.8. Jēkabpils novada Gārsenes bibliotēka, Labieši, Gārsene, Jēkabpils novads, LV-5218; 

8.9. Jēkabpils novada Kalna bibliotēka, Atvari, Vidsala, Jēkabpils novads, LV-5220; 

8.10. Jēkabpils novada Krustpils bibliotēka, Kalmītes, Spunģēni, Jēkabpils novads, LV-5206; 

8.11. Jēkabpils novada Kūku bibliotēka, Kūkas 36, Kūkas, Jēkabpils novads, LV-5222; 

8.12. Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka, Mežvijas, Mežgale, Jēkabpils novads, LV-5223; 

8.13. Jēkabpils novada Lones bibliotēka, Pagastmāja, Lone, Jēkabpils novads, LV-5224; 

8.14. Jēkabpils novada Mežāres bibliotēka, Druvasnieki 16a, Mežāre, Jēkabpils novads, LV-

5226; 
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8.15. Jēkabpils novada Rites bibliotēka, Pagastmāja, Cīruļi, Rite, Jēkabpils novads, LV-5228; 

8.16. Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēka, Svīres, Rubeņi, Jēkabpils novads, LV-5229; 

8.17. Jēkabpils novada Salas bibliotēka, Susējas iela 9, Sala, Jēkabpils novads, LV-5230; 

8.18. Jēkabpils novada Saukas bibliotēka, Sauka 3-7, Sauka, Jēkabpils novads, LV-5224; 

8.19. Jēkabpils novada Sēlpils 1.bibliotēka, Rūtas, Sēlija, Jēkabpils novads, LV-5232; 

8.20. Jēkabpils novada Sēlpils 2.bibliotēka, Bērziņi, Sēlpils, Jēkabpils novads, LV-5232; 

8.21. Jēkabpils novada Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka, adrese: Skolas iela 16A, 

Aknīste, Jēkabpils novads, LV – 5208;  

8.22. Jēkabpils novada Variešu bibliotēka, Variešu centrs, Varieši, Jēkabpils novads, LV-

5236; 

8.23. Jēkabpils novada Viesītes bibliotēka, Smilšu 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237;  

8.24. Jēkabpils novada Vīpes pagasta bibliotēka, Vālodzīte, Vīpe, Jēkabpils novads, LV-5238; 

8.25. Jēkabpils novada Zasas bibliotēka, Zaļā iela 8, Zasa, Jēkabpils novads, LV-5239; 

8.26. Jēkabpils novada Zīlānu bibliotēka, Laukezera iela 4, Zīlāni, Jēkabpils novads, LV-

5222; 

8.27. Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Andreja Pormaļa iela 11, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-

5201. 

 

II. Bibliotēkas funkcijas, uzdevumi un tiesības  

9. Bibliotēka īsteno pašvaldības funkciju kultūras jomā veicot pasaules kultūras 

mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu 

uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī 

nodrošinot bibliotēkā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. 

10. Bibliotēkai ir šādi uzdevumi: 

10.1. attīstīt bibliotēkas par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, 

nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas 

pakalpojumus, sniegt atbalstu sabiedrības attīstībā; 

10.2. veidot novada publisko un skolu bibliotēku elektronisko kopkatalogu un Novadpētniecības datu 

bāzi, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu; 

10.3. rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību bibliotēkās, lietotāju 

apmācību; 

10.4. veikt bibliotēkām nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, jaunieguvumu 

bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu; 

10.5. organizēt bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus, izglītojošas 

interešu aktivitātes iedzīvotāju grupām; 

10.6. sniegt kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem; 

10.7. nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas 

pieejamību; 

10.8. koordinēt novada bibliotēku dalību valsts nozīmes lasītveicināšanas projektos; 

10.9. veikt metodisko un konsultatīvo darbu bērnu un jauniešu apkalpošanas jautājumos; 

10.10. veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu 

prasībām; 

10.11. sagatavot ikgadējo statistisko pārskatu par savu darbību; 

10.12. sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā; 

10.13. nodrošināt reģiona galvenās bibliotēkas un vietējas nozīmes funkcijas; 

10.14. veikt citus normatīvajos aktos un Jēkabpils novada domes noteiktos uzdevumus. 

11. Bibliotēkai kā reģiona galvenajai bibliotēkai ir šādi uzdevumi: 

11.1. sniegt konsultatīvu un metodisko palīdzību novada publiskajām bibliotēkām, organizēt 

bibliotēku darbinieku tālākizglītības un apmācības pasākumus; 

11.2. veikt vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēku metodisko pārraudzību un 

to darbības kvalitātes kontroli; 
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11.3. apkopot ikgadējo statistisko pārskatu par novada bibliotēku darbību; 

11.4. vākt, apkopot un analizēt informāciju par novada bibliotēku darbu, popularizēt to darba 

pieredzi; 

11.5. koordinēt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un bibliotēku 

informācijas sistēmas darbību novadā; 

11.6. pārraudzīt novada publisko un skolu bibliotēku elektroniskā kopkataloga un 

Novadpētniecības datu bāzes veidošanas procesu 

11.7. veikt novada depozītbibliotēkas (mazizmantotu iespieddarbu glabāšana) funkciju; 

11.8. sekot līdzi politikas plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu projektiem, sniegt 

priekšlikumus likumprojektiem, Ministru kabineta noteikumu projektiem, attīstības 

plānošanas dokumentu projektiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem un citiem 

normatīvajiem aktiem; 

11.9. veikt citus normatīvajos aktos un Domes lēmumos noteiktos pienākumus. 

12. Bibliotēkai ir šādas tiesības: 

12.1. patstāvīgi veikt darbību, saskaņā ar šajā nolikumā fiksētiem uzdevumiem, noteikt šīs 

darbības virzienus un bibliotēkas lietošanas kārtību; 

12.2. saņemt no Jēkabpils novada pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un tehnisko 

nodrošinājumu bibliotēkas uzdevumu izpildei un rīkoties ar tiem; 

12.3. sniegt maksas pakalpojumus, kurus ir apstiprinājusi Jēkabpils novada dome. 

12.4. var veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar bibliotēkas uzdevumiem un 

normatīvajiem aktiem; 

12.5. izmantot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu, kā arī saimnieciskās darbības 

rezultātā iegūtos līdzekļus Bibliotēkas darbības attīstīšanai - darbinieku tālākizglītībai, 

zinātniskās pētniecības darba nodrošināšanai, Bibliotēkas krājuma papildināšanai un 

darba procesu uzlabošanai; 

12.6. normatīvajos aktos noteiktā kartībā norakstīt no Bibliotēkas krājumiem iespieddarbus un 

citus dokumentus; 

12.7. reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības; 

12.8. sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

apvienoties asociācijās, apvienībās, piedalīties to darbībā; 

12.9. sniegt priekšlikumus Jēkabpils novada domei par bibliotēkas darbību. 

 

III. Organizatoriskā struktūra un vadība 

13. Bibliotēkas darbu vada Bibliotēkas direktors. Bibliotēkas direktoru ieceļ amatā un 

atbrīvo no amata Jēkabpils novada dome. Darba līgumu ar Bibliotēkas direktoru slēdz 

izpilddirektors.  

14. Bibliotēkas nolikumu, struktūru un amatu sarakstu apstiprina Jēkabpils novada dome. 

15. Bibliotēkas direktors: 

15.1. organizē un plāno Bibliotēkas darbu un ir atbildīgs par tās darbību, realizējot tās 

uzdevumus un tiesības, kontrolē bibliotēkas budžeta izpildi; 

15.2. atbild par Bibliotēkas funkciju veikšanu atbilstoši normatīvo aktu, domes lēmumu un 

bibliotēkas nolikuma prasībām; 

15.3. izveido normatīvajos aktos noteiktās iestādes iekšējās kontroles sistēmas; 

15.4. nepieciešamības gadījumā izstrādā Bibliotēkas nolikuma grozījumu projektu; 

15.5. izstrādā un apstiprina Bibliotēkas struktūrvienību reglamentus, saskaņojot tos ar iestādes 

“Jēkabpils novada administratīvā pārvalde” Juridisko nodaļu; 

15.6. izstrādā un apstiprina Bibliotēkas lietošanas noteikumus; 

15.7. izstrādā Bibliotēkas darba plānus, atskaites, pārskatus un citu pieprasīto informāciju, 

sagatavo Bibliotēkas budžeta projektu; 

15.8. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku attiecībās ar fiziskām un juridiskām 

personām.  
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15.9. nodrošina Bibliotēkas finanšu līdzekļu racionālu izlietošanu; 

15.10. apstiprina Bibliotēkas darbinieku amata aprakstus; 

15.11. pieņem darbiniekus darbā un atbrīvo no darba, slēdz darba līgumus; 

15.12. koordinē darbinieku regulāru kvalifikācijas celšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

15.13. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus 

par bibliotēkas darbību; 

15.14. iesniedz priekšlikumus (normatīvo aktu projektu veidā) Jēkabpils novada domei par 

normatīvo aktu izstrādi Bibliotēkas darbības jomā; 

15.15. izstrādā un iesniedz Jēkabpils novada domei Bibliotēkas darba atskaites, pārskatus un 

citu pieprasīto informāciju, sagatavo Bibliotēkas budžeta projektu; 

15.16. nodrošina Bibliotēkas finanšu līdzekļu un materiālo vērtību racionālu izlietošanu; 

15.17. sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām; 

15.18. slēdz sadarbības, pirkuma, uzņēmuma, piegādes, nomas un citus līgumus Bibliotēkas 

darba nodrošināšanai atbilstoši Jēkabpils novada domes noteiktajai kārtībai; 

15.19. apstiprina norakstīšanas aktus par ilgtermiņa aktīvu (izņemot nekustamo īpašumu), 

kuru atlikusī vērtība ir līdz 1500 euro, tai skaitā bibliotēku krājumus, norakstīšanu; 

15.20. pilnvaro darbiniekus pārstāvībai iestādēs un tiesā; 

15.21. veic citus pienākumus, kas noteikti amata aprakstā. 

16. Bibliotēkai ir sekojošas struktūrvienības: 

16.1. Administrācija; 

16.2. Lasītāju apkalpošanas nodaļa; 

16.3. Resursu apstrādes nodaļa; 

16.4. Bērnu un jauniešu nodaļa; 

16.5. Jēkabpils novada Asares bibliotēka; 

16.6. Jēkabpils novada Atašienes bibliotēka;  

16.7. Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēka; 

16.8. Jēkabpils novada Biržu bibliotēka; 

16.9. Jēkabpils novada Dignājas bibliotēka; 

16.10. Jēkabpils novada Dunavas bibliotēka; 

16.11. Jēkabpils novada Elkšņu bibliotēka; 

16.12. Jēkabpils novada Gārsenes bibliotēka; 

16.13. Jēkabpils novada Kalna bibliotēka; 

16.14. Jēkabpils novada Krustpils bibliotēka; 

16.15. Jēkabpils novada Kūku bibliotēka; 

16.16. Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka; 

16.17. Jēkabpils novada Lones bibliotēka; 

16.18. Jēkabpils novada Mežāres bibliotēka; 

16.19. Jēkabpils novada Rites bibliotēka; 

16.20. Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēka; 

16.21. Jēkabpils novada Salas bibliotēka; 

16.22. Jēkabpils novada Saukas bibliotēka; 

16.23. Jēkabpils novada Sēlpils 1.bibliotēka; 

16.24. Jēkabpils novada Sēlpils 2.bibliotēka; 

16.25. Jēkabpils novada Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka; 

16.26. Jēkabpils novada Variešu bibliotēka; 

16.27. Jēkabpils novada Viesītes bibliotēka; 

16.28. Jēkabpils novada Vīpes bibliotēka; 

16.29. Jēkabpils novada Zasas bibliotēka; 

16.30. Jēkabpils novada Zīlānu bibliotēka; 

16.31. Jēkabpils pilsētas bibliotēka. 

17. Bibliotēkas direktoram ir vietnieks, vietnieka pienākumus nosaka bibliotēkas direktors. 
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18. Bibliotēkas struktūrvienību darbību nosaka bibliotēkas direktora apstiprināti reglamenti.  

19. Bibliotēkas darbinieku amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksti, kurus 

apstiprina Bibliotēkas direktors. 

 

IV. Bibliotēkas tiesiskuma nodrošināšana un pārskati par bibliotēkas darbību 

20. Bibliotēkas darbības tiesiskumu nodrošina Bibliotēkas direktors. Bibliotēkas direktors ir 

atbildīgs par Bibliotēkas iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas 

izveidošanu un darbību. 

21. Bibliotēkas izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Jēkabpils 

novada domē. Jēkabpils novada domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā. 

22. Bibliotēka kārto patstāvīgi lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

23. Nolikums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī. 

24. Atzīt par spēku zaudējušu: 

24.1. iestādes “Viesītes novada Viesītes bibliotēka” nolikumu, kas apstiprināts ar Viesītes 

novada domes 2018.gada 16.augusta lēmumu Nr. 10 (protokols Nr. 11); 

24.2. iestādes “Atašienes bibliotēka” nolikumu, kas apstiprināts ar Krustpils novada domes 

2019.gada 20.marta lēmumu (sēdes protokols Nr. 3, 2.pkt.); 

24.3. iestādes “Krustpils pagasta bibliotēka” nolikumu, kas apstiprināts ar Krustpils novada 

domes 2019.gada 20.marta lēmumu (sēdes protokols Nr. 3, 2.pkt.); 

24.4. iestādes “Kūku bibliotēka” nolikumu, kas apstiprināts ar Krustpils novada domes 

2019.gada 20.marta lēmumu (sēdes protokols Nr. 3, 2.pkt.); 

24.5. iestādes “Zīlānu bibliotēka” nolikumu, kas apstiprināts ar Krustpils novada domes 

2019.gada 20.marta lēmumu (sēdes protokols Nr. 3, 2.pkt.); 

24.6. iestādes “Mežāres bibliotēka” nolikumu, kas apstiprināts ar Krustpils novada domes 

2019.gada 20.marta lēmumu (sēdes protokols Nr. 3, 2.pkt.); 

24.7. iestādes “Variešu bibliotēka” kas apstiprināts ar Krustpils novada domes 2017.gada 

19.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr. 6, 3.pkt.); 

24.8. iestādes “Vīpes pagasta bibliotēka” nolikumu, kas apstiprināts ar Krustpils novada 

domes 2019.gada 20.marta lēmumu (sēdes protokols Nr. 3, 2.pkt.); 

24.9. iestādes “Jēkabpils Kultūras pārvalde” struktūrvienības  “Jēkabpils pilsētas bibliotēka” 

nolikumu, kas apstiprināts ar Jēkabpils pilsētas domes 2015.gada 10.septembra lēmumu 

Nr.257 (protokols Nr.23, 7.§). 

 

 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs            (paraksts)                          R.Ragainis 

 

 
 


