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PAI\EVEZIO TERITORINESBIBLIOTEKV TARYBOSNUOSTATAI
I. BENDROSIOSNUOSTATOS
l. PaneveZioteritorine bibliotekq taryba (toliau vadinama- Taryba) yra patariamoji institucija
prie PaneveZioapskrities Gabrieles Petkevidaites-Bitesvie5osios bibliotekos (toliau - PAVB)
direktoriaus,teikianti rekomendacijasPaneveZioir Utenos apskridiqteritorijose veikiandiq vie5qjq
ir mokyklq (iSskyrus auk5tqiq) bibliotekq (toliau - nustatytos teritorijos bibliotekq) veiklos
strategijosformavimo ir strateginiqsprendimqigyvendinimokoordinavimoklausimais.
2. Tarybasavo veikloje vadovaujasiLietuvos Respublikosbibliotekq istatymu (Lin,1995, Nr.
5l-1245;2004,Nr. 120-4431;2010,Nr.53-2597),kitais teisesaktais,PAVB nuostatais,
PaneveZio
ir Utenosapskrityseveikiandiqsavivaldybiqvie5qjrtrbibliotekq nuostataisir Siaisnuostatais.

II. TARYBOS UZDAVINYS IR FUNKCIJOS

3. TarybosuZdavinysyra teikti pasi[lymus PAVB direktoriui del nustatytosteritorijos bibliotekq
veiklos strategijosformavimo ir praktiniojos igyvendinimo.
4. Vykdydamanurodyt1uildavini,Tarybaatlieka Siasfunkcijas:
4.l.svarsto nustatytos teritorijos bibliotekq paslaugq koordinavimo, strategijos ir pletros
klausimus;
4.2. teil<rapasiiilymus del nustatytosteritorijos bibliotekq veiklos tyrimq ir kvalifikacijos
tobulinimo progfttmq bei vertinaj q igyvendinimo rezultatus;
4.3. nagrinejakitus svarbiusnustatytosteritorijos bibliotekq veiklos koordinavimo klausimus,
del kuriq i Tarybqkreipiasi PAVB direktorius.

III. TARYBOS IR TARYBOS NARIU TEISES
5. Tarybaturi teisg:
5.1. kviesti i posedZiusnustatytosteritorijos bibliotekq atstows ir kitus specialistus,galindius
pateikti i5vadasir pasiiilymussvarstomaisklausimais;
5.2. gauti informacij4 savo kompetencijosklausimais i5 PAVB ir kitq nustatytosteritorijos
bibliotekq.
6. Tarybosnarysturi teisg:

6.1. siiilyti itraukti klausim4i TarybosposedZiodarbotvarkg;
6.2. teikti pasitilymusdel vieno ar kito TarybosposedZiodarbotvarkesklausimo;
kiekvienu nagrinejamuklausimut
6.3. pasisakytiir balsuotiTarybosposedZiuose
6.4. sitilyti kviesti i TarybosposedZiusekspertus,kitus specialistus;
6.5. reik5ti asmeningnuomongapie savoveikl4 Taryboje;
6.6. susipaZintisu TarybosposedZiqprotokolaisir kitais dokumentais.Protokolusar dokumentus
teikia susipaZintiTarybos pirmininkas ar jo pavaduotojasne veliau kaip per 5 darbo dienas po
ra5ytiniopraSymopateikimopaprastuar elektroniniupa5tu.

IV. TARYBOS SUDETIS IR DARBO REGLAMENTAS

7.Tatyb4 sudarol5 nariq. I3 jq 12 skiria PaneveZioir Utenosapskridiqsavivaldybiqvie5osios
bibliotekos(po vien4 i5 kiekvienosvieSosiosbibliotekos),vien4 - Kulturos ministerija ir 2 - PAVB.
8. Tarybospersonalingsudeti2 metq laikotarpiuitvirtina PAVB direktorius.
9. Taryba i5 savo nariq paprastqjabalsq daugumaslaptu balsavimu renka Tarybos kadencijos
laikotarpiuiTarybospirminink4 ir jo pavaduotoj4.
10. Tarybospirmininkas (eigu jo nera- Tarybospirmininko pavaduotojas)organizuojaTarybos
darb4,pirmininkaujaTarybosposedZiams,
atsakouZjos veikl4, atstovaujajai.
11. Taryba renkasi ne rediau kaip 2 kartus per metus. Neeilinis Tarybos posedis gali bfrti
su5auktasTarybos pirmininko iniciatyva, ne maZiaukaip puses Tarybos nariq reikalavimu arba
PAVB direktoriausiniciafia.
11 I Esantreikalui, gali bUti organizuojamasvirtualus Tarybosposddis,kuriame Tarybosnariai
savo nuomong svarstomaisklausimais galetq pareikStielektroniniu pa5tu ar naudojantiskitomis
nuotoliniq konferencijq rengimotechnologijomis.
12.Tarybosposedisyra teisetas,jeigu jame dalyvaujane maZiaukaip 2/3 Tarybosnariq.
13. Tarybos nutarimai priimami, jeigu uZ juos balsuoja daugiau kaip puse posedyje
dalyvaujandiqTarybosnariq. Balsamspasiskirsdiuspo lygiai, lemia pirmininko balsas.
14. Tarybosnutarimai iforminami posedZioprotokolu,kuri pasira5oTarybospirmininkas (eigu
jo nera- Tarybospirmininko pavaduotojas)ir sekretorius.
15. Tarybojegali btiti sudarytosspecializuotoskomisijos,kurios nagrinejaspecifiniusbibliotekq
veiklos klausimus.
16. Komisijq nariq skaidiq nustato ir jq personalingsudeti tvirtina Taryba. Komisijq darb4
organizuoja Tarybos pirmininkas arba jo

pavaduotojas, vadovaudamiesi Tarybos darb4

reglamentuoj
andiomisnuostatomis.
17.PAVB sudarotechniness4lygasTarybosveiklai. TarybosposedZiamsrengti, dokumentacijai
tvarkyti ir posedZiams
protokoluoti PAVB skiria sekretoriq,kuris neraTarybosnarys.

v. vIRTUALOsrARYBosPosEDi.lx
18. Atskiram klausimui i5sprgstigali biiti organizuojamasvirtualus Tarybos posedis.Tokiame
posedyjenegali btiti priimami nutarimai, kuriq priemimui gali biiti taikomas Tarybosreglamente
numatytasslaptasbalsavimas.
l9.Virtualq posedi organizuoja Tarybos pirmininkas. Posedis laikomas neivykusiu, jeigu tam
prie5taraujal/3 nuo dalyvaujandiqvirtualiameposedyjeTarybosnariq. Tokiu atveju svarstomasis
klausimas itraukiamas i eilinio arba specialiai tam klausimui aptarti skirto Tarybos posedZio
darbotvarkg.
20. Rengiant virtualq Tarybos posedi, turi biiti nurodoma laikas per kuri Tarybos narys gali
i5reik5ti savo nuomong apie svarstom4iiklausim4 (paprastaidvi darbo dienos). Tarybos nariai
parei5kia savo nuomong balsuodami elektroniniu b[du. Tarybos sprendimaspriimamas esant
tokiam pat dalyviq ir balsavusit4,,ui" skaidiui,kaip ir iprastameTarybosposedyje(fu. 13 nuostatq
punktus). Tuo atveju, kai elektroniniu btidu balsuojantis Tarybos narys per nurodyt4 laik4
neparei5kiasavo nuomonesklausimu, del kurio vyksta balsavimas,laikoma, kad Tarybos narys
pritaria Siam klausimui. Virtualaus Tarybos posedZio rezultatai iforminami Tarybos nutarimu,
sura5antvirtualausposedZioprotokol4.VirtualausposedZionutarimaspatvirtinamasartimiausiame
Tarybosposedyje.

