Apstiprināts ar
Kultūras ministrijas 2006. gada 26. janvāra
rīkojumu Nr. 16

Latvijas Bibliotēku padomes nolikums
Izdots saskaņā ar 2003.gada 29.aprīļa
Ministru kabineta noteikumu Nr.241
“Kultūras ministrijas nolikums”
17. punktu

1. Latvijas Bibliotēku padome (turpmāk - Padome) ir sabiedriska
konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts stratēģijas izstrādē bibliotēku
jomā, veicina bibliotēku attīstību un sadarbību, kā arī lēmumu
pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz bibliotēku darbību.
2. Padome darbojas saskaņā ar Bibliotēku likumu, citiem tiesību aktiem
un šo nolikumu.
3. Padome sastāv no kultūras ministra uzaicinātiem speciālistiem, kuri
pārstāv bibliotēkas, bibliotēku nozares nevalstiskās organizācijas un ar
bibliotēku nozari saistītas institūcijas. Padomes sastāvā ir 17 locekļi –
četri valsts nozīmes bibliotēku pārstāvji, seši reģionu galveno bibliotēku
pārstāvji, trīs bibliotēku nozares nevalstisko organizāciju pārstāvji, viens
bibliotekārās izglītības pārstāvis, viens Latvijas Pašvaldību savienības
pārstāvis, viens valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas”
pārstāvis un viens Kultūras ministrijas pārstāvis.”
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2009. KM rīkojumu Nr.2.1.-1/224)

4. Padomes nolikumu un sastāvu apstiprina kultūras ministrs.
5. Padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi.
6. Padomes lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.
7. Padomei ir šādas tiesības:
7.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, bibliotēku
dibinātājiem un bibliotēkām tās darbībai nepieciešamo informāciju;
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7.2. izveidot darba grupas un pieaicināt ekspertus ar bibliotēku darbību
saistīto jautājumu analīzei un risināšanai.
8. Padomes pirmo sēdi sasauc un tās darbu vada kultūras ministrs vai viņa
pilnvarota persona.
9. Padome no tās locekļu vidus, aizklāti balsojot, ar balsu vairākumu
ievēlē Padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.
10. Padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja
vietnieks:
10.1. plāno un organizē Padomes darbu;
10.2. izstrādā Padomes sēžu darba kārtību un nodrošina paredzēto
jautājumu izskatīšanu;
10.3. sasauc un vada Padomes sēdes;
10.4. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Padomi tās kompetencē esošajos
jautājumos.
11. Padomes loceklis nevar uzticēt savu pienākumu pildīšanu citai
personai.
12. Padomes loceklis var iesniegt Padomes priekšsēdētājam motivētu
lūgumu atbrīvot viņu no Padomes locekļa pienākumu pildīšanas.
13. Padomes priekšsēdētājs pēc Padomes locekļa motivēta lūguma vai
pēc paša iniciatīvas ir tiesīgs ierosināt kultūras ministram atbrīvot
Padomes locekli no pienākumu pildīšanas. Par attiecīgā Padomes locekļa
kandidatūru Padomes priekšsēdētājs iesniedz ierosinājumu kultūras
ministram.
14. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos.
15. Padomes loceklis ir tiesīgs pieprasīt Padomes sēdes sasaukšanu, ja tas
ir nepieciešams.
16. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no
Padomes locekļiem.
17. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis
sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.
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18. Padomes sēdes protokolē.
19. Padomes sēdes protokolu paraksta visi sēdē klātesošie Padomes
locekļi.
20. Padomes darbību nodrošina Kultūras ministrija.
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