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BSA Zinātnisku Bibliotēku Sistēmas nolikums (statūti).
BSA Zinātniskas Bibliotēkas Sistēmas statūti izstrādāti saskaņā ar Bibliotēkas līkumu.

1. pants. Bibliotēkas jēdziens.
1.1. Baltijas Starptautiskās akadēmijas Zinātnisku Bibliotēku Sistēma ( tālāk
BSA ZBS) ir zinātniska, kultūras, izglītības un informācijas institūcija, kura veic
pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu
dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliogrāfisku aprakstu un
saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās
izmantošanu, ka arī pakalpojumu sniegšanu lietotājiem.
2. pants. Bibliotēkas juridiskais statuss.
2.1. BSA ZBS ir privātas augstskolas zinātniska bibliotēka.
2.2. BSA ZBS dibinātāji ir BSA dibinātāji – privātas personas.
2.3 BSA ZBS ir reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras Ministrijā Bibliotēku
reģistrā ar Nr. BLB0530 par ko ir izdota BIBLIOTĒKAS REĢISTRĀCIJAS
APLIECĪBA Nr. 2271.
2.4. BSA ZBS ir akadēmijas struktūrvienība, kura nodrošina bibliotēku
pakalpojumus lietotājiem mācību vietās (Rīgā un filiāles) .
2.5. Bibliotēka uzkrāj un sistematizē specifiska rakstura iespieddarbus kas
apmierina attiecīgās bibliotēkas lietotāju prasības.
3.pants. Bibliotēkas darbības vispārīgie principi.
3.1. Bibliotēkas krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi,
rokrasti 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.
3.2. Bibliotēka attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīga.

3.3. Bibliotēkas lietotāja apkalpošana un bibliotēkas informācijas sistēmu
izmantošana ir bez maksas.
4. pants. Bibliotēkas pienākumi.
BSA ZBS pienākums ir:
4.1. Ievērot bibliotēku darbību regulējošos likumus un citus normatīvos aktus,
tās darbības statūtus;
4.2 Nodrošināt bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu
komplektēšanu;
4.3. Veikt bibliotēkas krājuma organizēšanu (sistematizēšanu, kataloģizēšanu
un bibliogrāfisku aprakstu) un papildināšanu;
4.4. Nodrošināt brīvu pieejamību bibliotēku krājumam un informācijas
sistēmām ka Rīgā, tā arī filiāles;
4.5. Nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotēku pakalpojumu sniegšanu
bibliotēkas lietotājiem ka Rīgā, tā arī filiāles;
4.6. Veikt bibliotēkas darbinieku regulāru apmācību BSA, LNB un LATABA
zinātniski metodiskos semināros;
4.7. Sniegt Nacionālajam kopkatalogam nepieciešamās ziņas par bibliotēkas
krājumu;
4.8. Radīt iespēju bibliotēkas lietotājiem izmantot bibliotēkas pakalpojumus
neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīvesvietas
un atrašanās vietas un citiem faktoriem, kā arī veidot atbilstošu bibliotēkas lietošanas
aprīkojumu personām ar kustību un redzes traucējumiem;
4.9. Iesaistīties valsts starpbibliotēku abonementu sistēmā;
4.10. Iepazīstināt bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
4.11. Rūpēties par bibliotēkas krājumā esošo reto grāmatu saglabāšanu;
4.12. Rūpēties par jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu bibliotēkā;
4.13. Veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši Latvijas Nacionālā
standartizācijas un metroloģijas centra izstrādātajām bibliotēku darba nacionālo
standartu prasībām.
5. pants. Bibliotēkas tiesības.
BSA ZBS ir tiesības:
5.1. Patstāvīgi veikt tās statūtos paredzēto darbību, noteikt šīs darbības
virzienus un bibliotēkas lietošanas kārtību;
5.2. Bibliotēkas statūtos noteiktajā kārtībā veidot bibliotēkas struktūru;
5.3. Saņemt juridisko un fizisko personu ziedojumus un dāvinājumus;
5.4. Bibliotēkas statūtos noteiktajā kārtībā sniegt maksas pakalpojumus
bibliotēkas lietotājiem un noteikt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem;
5.5. Bibliotēkas lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā noteikt kavējuma
naudu, novērtēt zaudējumus un saņemt atlīdzību par sabojātiem, noteiktā laikā vai

vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas izsniegti bibliotēkas
lietotājiem;
5.6. Veikt saimniecisko darbību bibliotēkas darbības attīstīšanai;
5.7. Izmantot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu, kā arī
saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos līdzekļus bibliotēkas darbības attīstīšanai,
darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, zinātniskās pētniecības darba
nodrošināšanai, bibliotēkas krājuma papildināšanai, darbinieku materiālajai
stimulēšanai un darba procesu uzlabošanai;
5.8. Piedalīties asociācijās, apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās
organizācijās;
5.9. Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot Autortiesību likuma prasības;
5.10. Uzturēt starpbibliotēku abonementu sakarus, veikt iespieddarbu un citu
dokumentu apmaiņu ar Latvijas Republikas bibliotēkām;
6. pants. Bibliotēkas materiālais un tehniskais pamats.
Bibliotēkas materiālo un tehnisko pamatu veido iespieddarbi (mācību
grāmatas, žurnāli), bibliotēkas telpas, iekārtas, drošības sistēmas un cita manta.
Materiālo un tehnisko pamatu veido un nodrošina BSA dibinātāji.
7. pants. Bibliotēku lietošanas noteikumi.
7.1. 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 un kavējuma naudas noteikšanas un
atlīdzināšanas kārtību;
7.2. Bibliotēkas lietošanas noteikumus izstrādā ievērojot Bibliotēku likumu,
citus likumus un normatīvos aktus. Tos apstiprina bibliotēkas dibinātāji.
7.3. Ikviens bibliotēkas lietotājs iepazīstināms ar bibliotēkas lietošanas
noteikumiem. Tie izvietojami bibliotēkas lietotājiem pieejamās bibliotēkas telpās.
8. pants. Bibliotēkas lietotāji.
BSA ZBS lietotāji ir BSA studējošie un pasniedzēji, kā arī LATABA biedri.

9. pants. Bibliotēkas lietotāju tiesības.
BSA ZBS lietotājam ir tiesības:
9.1. Bez ierobežojumiem izmantot bibliotēkas krājumu un informācijas
sistēmu;
9.2. Saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājumu un informācijas
sistēmu;
9.3. Saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no
bibliotēkas krājuma, vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem, ja BSA bibliotēkā
pasūtīto dokumentu nav;
9.4. Izmantot citus bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus;
9.5. Iepazīties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
9.7. BSA bibliotēku lietotājiem ir tiesības bez maksas izmantot publiski
pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas
resursus.
10.pants. Bibliotēkas lietotāju pienākumi.
BSA ZBS lietotājiem ir pienākums:
10.1. Ievērot bibliotēkas lietošanas noteikumus, kā arī saudzīgi izturēties pret
lietošanā nodoto iespieddarbu vai citu dokumentu;
10.2. 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.
11. pants. Bibliotēkas darbinieki.
11.1. Bibliotēkas darbu vada un par bibliotēkas darbību atbild bibliotēkas
vadītājs (direktors), kuru apstiprina amatā, atceļ no amata, kā arī viņa pienākumus
un tiesības nosaka BSA dibinātāji.
11.2. Bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu nosaka BSA
dibinātāji.
11.3. Bibliotēkas darbinieki strādā BSA Valdes vadība, sadarbojas ar
zinātniskā darba prorektoru, filiāļu bibliotēku darbinieki strādā BSA ZBS direktores
un filiāles direktoru vadībā.

