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Vadovaudamasis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos nuostatais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-900 

bei Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktoriaus 2013 m. lapkričio 28 d. 

įsakymu Nr. VĮ-35 „Dėl teritorijos bibliotekų tarybos sudarymo“ patvirtintos komisijos 2015 m. 

gruodžio 1 d. posėdžio protokolu Nr. 1,

1. K e i č i u  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktoriaus 2013 

m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. VĮ-35 „Dėl teritorijos bibliotekų tarybos sudarymo“ patvirtintų 

Šiaulių regiono bibliotekų tarybos nuostatų (toliau – Nuostatai) 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Tarybą sudaro 14 narių – 2 Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 

atstovai, po 1 teritorijai priklausančių savivaldybių viešųjų bibliotekų atstovą, 1 Lietuvos kultūros 

ministerijos atstovas. Regiono bibliotekai Taryboje atstovauja bibliotekos direktorius arba jo 

įgaliotas asmuo.“

2. T v i r t i n u  2017 – 2020 m. Šiaulių regiono bibliotekų tarybos personalinę sudėtį.

Direktorius                        Bronius Maskuliūnas



PATVIRTINTA
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 
bibliotekos    direktorės Rūtos Žirgulytės
2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. VĮ-35

ŠIAULIŲ REGIONO BIBLIOTEKŲ TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių regiono bibliotekų taryba (toliau vadinama – Taryba) yra visuomeniniais 
pagrindais veikianti institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, kai sprendžiami 
Šiaulių apskrities viešajai Povilo Višinskio bibliotekai priskirtos teritorijos* savivaldybių viešųjų 
bibliotekų (toliau vadinama – Regiono bibliotekos) bendros veiklos formavimo ir įgyvendinimo 
klausimai.

2. Tarybos steigėja yra Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (toliau 
vadinama – ŠAVB)

3. Taryba yra Regiono bibliotekų reikalų koordinavimo institucija prie ŠAVB, kurios 
tikslas – dalyvauti koordinuojant, inicijuojant ir formuojant  Regiono bibliotekų veiklą bei teikti 
patariamojo pobūdžio siūlymus ŠAVB veiklos organizavimui priskirtoje teritorijoje, siekiant 
skatinti aktyvesnį Regiono bibliotekų bendradarbiavimą.

4. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu (Žin., 
1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

5. Taryba apie savo veiklą, priimtus sprendimus  ne rečiau kaip 1 kartą per metus 
informuoja teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojus.

II. TARYBOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

5. Tarybos uždavinys yra analizuoti ir vertinti Regiono bibliotekų situaciją, veiklą, 
teikti pasiūlymus jungtinėms veiklos sritims, skatinti pozityvias bibliotekų iniciatyvas, 
bendradarbiavimą.

5. Vykdydama šį uždavinį, Taryba atlieka šias funkcijas:
5.1. analizuoja ir vertina Regiono bibliotekų situaciją;
5.2. inicijuoja Regiono bibliotekų veiklos tyrimus;
5.3. teikia pasiūlymus ŠAVB dėl specialistų kvalifikacijos kėlimo;
5.4. teikia rekomendacijas atskiroms bibliotekų darbo sritims, numato galimas 

bendradarbiavimo kryptis;
5.5. rūpinasi pažangios Regiono bibliotekų patirties sklaida, viešinimu;
5.6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus;
5.7. vykdo kitas funkcijas, sprendžiant Regiono bibliotekų iškilusius klausimus.

III. TARYBOS TEISĖS

6. Taryba turi teisę:
6.1. kviesti į posėdžius Regiono bibliotekų atstovus ir kitus specialistus, galinčius pateikti 

išvadas ir pasiūlymus iškilusiais klausimais;
6.2. gauti informaciją savo kompetencijos klausimais iš Regiono bibliotekų; 
6.3. teikti pasiūlymus ŠAVB teritorijų savivaldybių viešųjų bibliotekų bendros veiklos 

tobulinimo klausimais;
6.4. atskiriems klausimams nagrinėti taryba gali sudaryti atskiras darbo grupes, 

pakviesdama į jas atsakingus už tam tikras veiklos sritis bibliotekų specialistus.



IV. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Tarybą sudaro 14 narių – 2 Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 
atstovai, po 1 teritorijai priklausančių savivaldybių viešųjų bibliotekų atstovą, 1 Lietuvos kultūros 
ministerijos atstovas. Regiono bibliotekai Taryboje atstovauja bibliotekos direktorius arba jo 
įgaliotas asmuo.

7 punktas pakeistas /Regiono bibliotekų tarybos posėdžio protokolas Nr. 2 / 2016-12-13 
8. Tarybos personalinę sudėtį 3 metų laikotarpiui tvirtina ŠAVB direktorius.
9. Tarybos nariai gali būti keičiami jų prašymu.
10. Taryba iš savo narių paprastąja balsų dauguma renka Tarybos kadencijos laikotarpiui 

Tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją
11. Tarybos pirmininkas (jeigu jo nėra – pavaduotojas) organizuoja Tarybos darbą, 

pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.
12. Taryba renkasi ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Vienas iš Tarybos posėdžių gali 

būti organizuojamas naudojantis informacinių ir ryšio technologijų (IRT) priemonėmis. Neeilinis 
Tarybos posėdis gali būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva, ne mažiau kaip pusės Tarybos 
narių reikalavimu.

 12 punktas pakeistas /Regiono bibliotekų tarybos posėdžio protokolas Nr. 1 / 2015-12-01 
13. Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.
14. Tarybos nutarimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė Tarybos narių.
15. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Tarybos 

pirmininkas (jeigu jo nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojas) ir sekretorius.
16. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (ŠAVB) sudaro technines 

sąlygas Tarybos veiklai. Tarybos posėdžiams rengti, dokumentacijai tvarkyti. Posėdžiams 
protokoluoti ŠAVB skiria sekretorių, kuris nėra Tarybos narys.

17. Taryba gali organizuoti išvažiuojamuosius posėdžius Regiono bibliotekose.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Šiaulių regiono bibliotekų tarybos nuostatai tvirtinami ir keičiami Tarybos 

sprendimu.
19. Tarybos veikla gali būti sustabdyta Steigėjo ir Tarybos narių bendru sutarimu.

* (LR Kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV- 372; Žin., 2010, Nr.79-4087)

__________________________


