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3. Par Pilsrundāles un Vecrundāles bibliotēkas reorganizāciju.
Rundāles novadā ir 5 vietējas nozīmes bibliotēkas, kuras 2019. gada nogalē tika
akreditētas. Katrai bibliotēkai ir atšķirīgi galvenie darba rādītāji: lasītāju skaits, izsniegums,
apmeklējumu skaits, krājuma finansējums.
No 2018. gada Saulainē darbojas ārējās apkalpošanas punkts Sociālā centra telpās.
To dara Vecrundāles bibliotēkas vadītāja Anita Maldute. Reizi mēnesī potenciālajiem
lasītājiem tika aizvestas viņu iepriekš pieprasītās grāmatas. Rezultātā Vecrundāles bibliotēka
jau ieguvusi papildus 27 lasītājus. Vecrundāles bibliotēkā 2019. gadā kopā bija reģistrēti 53
lasītāji. Tā ir vismazākā bibliotēka un vadītāja strādā uz pusslodzi.
Lai nodrošinātu pastāvīgi Saulaines iedzīvotājus ar bibliotekāro pakalpojumu, ir
priekšlikums izveidot Saulaines ciematā bibliotēku (nodaļu), kas spētu nodrošināt
iedzīvotājus. Nodaļu ir paredzēts izvietot Rundāles pirmsskolas izglītības iestādes
“Mārpuķīte” 1.stāva telpās, kā arī pielāgot mēbeles, kuras ir pietiekošas un piemērotas
bibliotēkas vajadzībām.
Rundāles novada attīstības programmā sadaļā “Bibliotēku bāzes pilnveidošana” ir
noteikts: “Bibliotēkas telpu vai grāmatu apmaiņas punkta iekārtošana Saulainē”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu ir noteikts, ka
Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes.
Bibliotēku likuma 6. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības bibliotēku dibina,
reorganizē un likvidē attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.
Savukārt minētā likuma 16.pantā ir noteikts, ka bibliotēkai ir tiesības bibliotēkas nolikumā
(statūtos) noteiktajā kārtībā veidot bibliotēkas struktūru, atvērt nodaļas un filiāles.
Ievērojot iepriekš minētās tiesību normas, ir priekšlikums veikt reorganizāciju
Pilsrundāles un Vecrundāles bibliotēkai, paredzot, ka Pilsrundāles bibliotēkai tiek izveidotas
divas nodaļas: Saulaines un Vecrundāles nodaļa.
Rundāles novada domē 2020.gada 26.oktobrī tika reģistrēts Latvijas Bibliotēkas
padomes (turpmāk - Padome) sarakstes dokuments, ar kuru tiek paziņots, ka Padome
neiebilst, ka tiek reorganizēta Pilsrundāles un Vecrundāles bibliotēka, izveidojot nodaļas
Saulainē un Vecrundālē.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Bibliotēku likuma 6. un 16.pantu, Rundāles novada dome nolemj:
1.

reorganizēt Pilsrundāles un Vecrundāles bibliotēku,
Pilsrundāles bibliotēkai tiek izveidotas divas nodaļas:

paredzot,

ka

1.1. Saulaines nodaļa, kas atrodas “Mārpuķītes”, Saulaine, Rundāles
pagasts, Rundāles novads;
1.2. Vecrundāles nodaļa, kas atrodas Rundāles pasts, Vecrundāle, Rundāles
pagasts, Rundāles novads.
2.

piešķirt finansējumu EUR 767,00 apmērā lēmuma 1.1.punktā noteiktās
bibliotēkas
nodaļas
izveidošanai
un
bibliotekārā
pakalpojuma
nodrošināšanai no Rundāles novada budžeta līdzekļiem.

3.

uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot grozījumus Rundāles
pašvaldības Bibliotēku nolikumā un lietošanas noteikumos.
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