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KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTOS 

 

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos taryba (toliau taryba) – institucija, 

atliekanti patariamąjį ir rekomenduojamąjį vaidmenį viešosios bibliotekos administracijai, 

kai sprendžiami rajono bibliotekų politikos formavimo ir jų įgyvendinimo klausimai. 

2. Taryba sprendžia strateginius bibliotekų veiklos tobulinimo, materialinės bazės, atstovavimo 

klausimus. 

3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės 

aktais bei šiais nuostatais. 

 

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

4. Svarbiausias tarybos uždavinys – teikti pasiūlymus dėl rajono bibliotekų veiklos 

efektyvinimo, strateginių pokyčių bei inovatyvių sprendimų įgyvendinimo bibliotekos 

administracijai, rajono savivaldybės administracijai bei rajono savivaldybės tarybai. 

5. Vykdydama šį uždavinį, taryba atlieka šias funkcijas: 

5.1. Teikia pasiūlymus bibliotekininkystės programų vykdymo klausimais; 

5.2. Analizuoja biudžeto lėšų, skirtų bibliotekoms, paskirstymą; 

5.3. Svarsto bibliotekos teikiamas mokamas paslaugas; 

5.4. Nagrinėja atskirų bibliotekų veiklą; 

5.5. Siūlo bibliotekų darbuotojų kandidatūras apdovanojimams, premijoms; 

5.6. Nagrinėja, kaip rajono bibliotekose laikomasi Lietuvos Respublikos bibliotekų 

įstatymo, vykdomi kiti bibliotekų veiklą reglamentuojantys dokumentai; 

5.7. Teikia pasiūlymus bibliotekos vidaus struktūros ir padalinių veiklos klausimais, svarsto 

jų veiklos tobulinimo klausimus. 

 

III. TEISĖS 

 

6. Taryba turi teisę: 

6.1. Išklausyti savo posėdžiuose bibliotekų darbuotojų pranešimus bibliotekinio gyventojų 

aptarnavimo, darbo drausmės, etikos ir kt. klausimais; 



6.2. Gauti reikiamą informaciją bibliotekos veiklos klausimais iš rajono bibliotekų, rajono 

administracijos, kultūros, turizmo ir kitų rajono savivaldybės administracijos kitų skyrių 

atsakingų darbuotojų; 

6.3. Teikti rajono savivaldybei išvadas ir pasiūlymus bibliotekų darbo tobulinimo, 

materialinės bazės klausimais; 

6.4. Kviesti į posėdžius savivaldybės administracijos atstovus, galinčius pateikti išvadas ir 

pasiūlymus bibliotekinės veiklos tobulinimo klausimais. 

 

IV. SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Tarybą sudaro pirmininkas ir 6 nariai. 

8. Tarybos personalinę sudėtį tvirtina viešosios bibliotekos direktorius. 

9. Tarybos pirmininkas pagal Bibliotekos nuostatus  negali būti bibliotekos direktorius. 

10. Taryba iš savo narių paprasta balsų dauguma renka sekretorių. 

11. Tarybą sudaro septyni nariai, skirti ketverių metų kadencijai. Du narius deleguoja visuotinis 

viešosios bibliotekos darbuotojų susirinkimas, du narius deleguoja visuomeninės 

organizacijos, steigėjas – Kupiškio rajono savivaldybė tris. 

12. Tarybos pirmininkas organizuoja tarybos darbą, atsako už jos veiklą, atstovauja jai. 

13. Taryba renkasi ne rečiau kaip vieną kartą į ketvirtį. Neeilinis posėdis gali būti sušauktas 

pusės tarybos narių arba pirmininko iniciatyva. Posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne 

mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Posėdžio metu surašomas protokolas. 

14. Tarybos nutarimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė tarybos narių. 

15. Taryba teikia rajono savivaldybei siūlymus bei sprendimus, išvadas bibliotekų darbo 

tobulinimo klausimais. 

16. Taryba dirba visuomeniniais pagrindais. 

 

___________________________________ 


