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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 Povilo Višinskio viešajai bibliotekai (toliau vadinama – ŠAVB) priskirtos teritorijos1 

(toliau vadinama – Regionas) savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų (toliau vadinama – 

Regiono bibliotekos) bendros veiklos formavimo ir įgyvendinimo klausimai. 

2. Tarybos steigėja yra Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. 

3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu (Žin., 1995, 

Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. 

4. Taryba apie savo veiklą, priimtus sprendimus ne rečiau kaip 1 kartą per metus informuoja 

teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojus. 

 

II. TARYBOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Tarybos tikslas – didinti Regiono bibliotekų veiklos efektyvumą, skatinti paslaugų plėtrą, 

pažangios patirties ir inovacijų taikymą, stiprinti bendradarbiavimą, inicijuojant, formuojant ir 

koordinuojant ŠAVB ir Regiono bibliotekų bendrą veiklą, vertinant ją bei teikiant patariamojo 

pobūdžio siūlymus ŠAVB veiklos organizavimui Regione.  

6. Siekdama numatyto tikslo Taryba įgyvendina šiuos uždavinius:  

6.1. analizuoja ir vertina ŠAVB ir Regiono bibliotekų bendrą veiklą, inicijuoja tyrimus; 

6.2. numato galimas bendradarbiavimo sritis; 

6.3. formuoja Regiono bibliotekų specialistų kompetencijų tobulinimo kryptis; 

6.4. vykdo kitas funkcijas, spręsdama klausimus, susijusius su ŠAVB ir Regiono bibliotekų 

bendra veikla. 

III. TARYBOS IR TARYBOS NARIŲ TEISĖS 

7. Taryba turi teisę: 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. ĮV-372 „Dėl apskričių viešųjų bibliotekų 
veiklos teritorijų“. 



7.1. kviesti į posėdžius Regiono bibliotekų atstovus ir kitus specialistus, galinčius pateikti 

išvadas ir pasiūlymus kilusiais klausimais; 

7.2. gauti informaciją savo kompetencijos klausimais iš Regiono bibliotekų;  

7.3. teikti pasiūlymus ŠAVB ir Regiono bibliotekų bendros veiklos tobulinimo klausimais; 

7.4. atskiriems klausimams nagrinėti sudaryti atskiras darbo grupes, pakviesdama į jas 

atsakingus už tam tikras veiklos sritis bibliotekų specialistus. 

8. Tarybos narys turi teisę: 

8.1. teikti siūlymus Tarybos posėdžio darbotvarkei; 

8.2. pasisakyti posėdyje svarstomais klausimais; 

8.3. balsuoti priimant sprendimus Taryboje svarstytais klausimais;  

8.4. susipažinti su Tarybos posėdžių protokolais ir kitais dokumentais.  

 

IV. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

9. Tarybą sudaro 15 narių – 2 Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 

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

Respublikos kultūros ministerijos atstovas, 1 mokyklų bibliotekų atstovas. Regiono bibliotekai 

Taryboje atstovauja bibliotekos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. 

10. Tarybos personalinę sudėtį 5 metų laikotarpiui tvirtina ŠAVB direktorius. 

11. Tarybos nariai gali būti keičiami jų prašymu. 

12. Taryba iš savo narių paprastąja balsų dauguma Tarybos kadencijos laikotarpiui renka 

Tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją. 

13. Tarybos pirmininkas (jeigu jo nėra – pavaduotojas) organizuoja Tarybos darbą, 

pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai. 

14. Taryba renkasi ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Bibliotekos Tarybos posėdžius šaukia, 

posėdžio laiką, vietą nustato ir darbotvarkę sudaro pirmininkas, tai suderinęs su Tarybos nariais ne 

vėliau kaip likus mėnesiui iki planuojamo Tarybos posėdžio. Prireikus gali būti organizuojamas 

nuotolinis Tarybos posėdis naudojantis informacinių ir komunikacijos technologijų (IKT) 

priemonėmis. Neeilinis Tarybos posėdis gali būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva, ne 

mažiau kaip pusės Tarybos narių reikalavimu arba ŠAVB direktoriaus iniciatyva.   

 15. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos 

narių. 

16. Tarybos posėdyje gali dalyvauti ŠAVB direktorius ir su svarstomais klausimais susiję 

asmenys, neturintys balso teisės. 

17. Tarybos nutarimai priimami, jeigu už juos balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių. 

Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia posėdžio pirmininko balsas. Balsuojama atviru 

balsavimu. Prireikus Tarybos nariai gali priimti sprendimą dėl kito balsavimo būdo. 



18. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas 

(jeigu jo nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojas) ir sekretorius. 

19. ŠAVB sudaro technines sąlygas Tarybos veiklai. Tarybos posėdžiams rengti, 

dokumentacijai tvarkyti ir posėdžiams protokoluoti ŠAVB skiria sekretorių, kuris nėra Tarybos 

narys. 

20. Taryba gali organizuoti išvažiuojamuosius posėdžius.  

 

V. NUOTOLINIAI TARYBOS POSĖDŽIAI 

21. Nesant galimybių surengti įprastą Tarybos posėdį, gali būti organizuojamas nuotolinis 

Tarybos posėdis.  

22. Nuotolinį Tarybos posėdį šaukia Tarybos pirmininkas. Nuotolinis Tarybos posėdis gali 

būti organizuojamas, jei tam pritaria 2/3 Tarybos narių.  

23. Prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka ir (ar) nesant galimybės surengti posėdžio, 

Tarybos narių susirinkimo sprendimai gali būti priimami vadovaujantis visų Tarybos narių  

apklausos elektroniniu paštu rezultatais, pateiktais Tarybos pirmininkui. Tuo atveju Tarybos 

sprendimas priimamas esant tokiam pat dalyvių ir balsavusių „už“ skaičiui, kaip ir balsuojant 

įprastai (žr. 17 nuostatų punktą). Kai elektroniniu būdu balsuojantis Tarybos narys per nurodytą 

laiką nepareiškia savo nuomonės klausimu, dėl kurio vyko balsavimas, laikoma, kad Tarybos narys 

susilaikė. 

24. Nuotolinio posėdžio nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Tarybos 

pirmininkas (jeigu jo nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojas) ir sekretorius. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

25. Tarybos nuostatai, jų pakeitimai ar papildymai Tarybos siūlymu tvirtinami ŠAVB 

direktoriaus įsakymu. 

26. Tarybos veikla gali būti sustabdyta Steigėjo ir Tarybos narių bendru sutarimu. 


