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PAI\EVEZIO TERITORINES BIBLIOTEKV TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. PaneveZio teritorine bibliotekq taryba (toliau vadinama - Taryba) yra patariamoji institucija

prie PaneveZio apskrities Gabrieles Petkevidaites-Bites vie5osios bibliotekos (toliau - PAVB)

direktoriaus, teikianti rekomendacijas PaneveZio ir Utenos apskridiq teritorijose veikiandiq vie5qjq

ir mokyklq (iSskyrus auk5tqiq) bibliotekq (toliau - nustatytos teritorijos bibliotekq) veiklos

strategijos formavimo ir strateginiq sprendimq igyvendinimo koordinavimo klausimais.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos bibliotekq istatymu (Lin,1995, Nr.

5l-1245;2004,Nr. 120-4431;2010,Nr. 53-2597), kitais teises aktais, PAVB nuostatais, PaneveZio

ir Utenos apskrityse veikiandiq savivaldybiq vie5qjrtr bibliotekq nuostatais ir Siais nuostatais.

II. TARYBOS UZDAVINYS IR FUNKCIJOS

3. Tarybos uZdavinys yra teikti pasi[lymus PAVB direktoriui del nustatytos teritorijos bibliotekq

veiklos strategijos formavimo ir praktinio jos igyvendinimo.

4. Vykdydama nurodyt1uildavini, Taryba atlieka Sias funkcijas:

4.l.svarsto nustatytos teritorijos bibliotekq paslaugq koordinavimo, strategijos ir pletros

klausimus;

4.2. teil<ra pasiiilymus del nustatytos teritorijos bibliotekq veiklos tyrimq ir kvalifikacijos

tobulinimo progfttmq bei vertina j q igyvendinimo rezultatus;

4.3. nagrineja kitus svarbius nustatytos teritorijos bibliotekq veiklos koordinavimo klausimus,

del kuriq i Tarybq kreipiasi PAVB direktorius.

III. TARYBOS IR TARYBOS NARIU TEISES

5. Taryba turi teisg:

5.1. kviesti i posedZius nustatytos teritorijos bibliotekq atstows ir kitus specialistus, galindius

pateikti i5vadas ir pasiiilymus svarstomais klausimais;

5.2. gauti informacij4 savo kompetencijos klausimais i5 PAVB ir kitq nustatytos teritorijos

bibliotekq.

6. Tarybos narys turi teisg:



6.1. siiilyti itraukti klausim4 i Tarybos posedZio darbotvarkg;

6.2. teikti pasitilymus del vieno ar kito Tarybos posedZio darbotvarkes klausimo;

6.3. pasisakyti ir balsuoti Tarybos posedZiuose kiekvienu nagrinejamu klausimut

6.4. sitilyti kviesti i Tarybos posedZius ekspertus, kitus specialistus;

6.5. reik5ti asmening nuomong apie savo veikl4 Taryboje;

6.6. susipaZinti su Tarybos posedZiq protokolais ir kitais dokumentais. Protokolus ar dokumentus

teikia susipaZinti Tarybos pirmininkas ar jo pavaduotojas ne veliau kaip per 5 darbo dienas po

ra5ytinio praSymo pateikimo paprastu ar elektroniniu pa5tu.

IV. TARYBOS SUDETIS IR DARBO REGLAMENTAS

7.Tatyb4 sudaro l5 nariq. I3 jq 12 skiria PaneveZio ir Utenos apskridiq savivaldybiq vie5osios

bibliotekos (po vien4 i5 kiekvienos vieSosios bibliotekos), vien4 - Kulturos ministerija ir 2 - PAVB.

8. Tarybos personaling sudeti 2 metq laikotarpiui tvirtina PAVB direktorius.

9. Taryba i5 savo nariq paprastqja balsq dauguma slaptu balsavimu renka Tarybos kadencijos

laikotarpiui Tarybos pirminink4 ir jo pavaduotoj4.

10. Tarybos pirmininkas (eigu jo nera - Tarybos pirmininko pavaduotojas) organizuoja Tarybos

darb4, pirmininkauja Tarybos posedZiams, atsako uZ jos veikl4, atstovauja jai.

11. Taryba renkasi ne rediau kaip 2 kartus per metus. Neeilinis Tarybos posedis gali bfrti

su5auktas Tarybos pirmininko iniciatyva, ne maZiau kaip puses Tarybos nariq reikalavimu arba

PAVB direktoriaus iniciafia.

11 I Esant reikalui, gali bUti organizuojamas virtualus Tarybos posddis, kuriame Tarybos nariai

savo nuomong svarstomais klausimais galetq pareikSti elektroniniu pa5tu ar naudojantis kitomis

nuotoliniq konferencij q rengimo technologij omis.

12. Tarybos posedis yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maZiau kaip 2/3 Tarybos nariq.

13. Tarybos nutarimai priimami, jeigu uZ juos balsuoja daugiau kaip puse posedyje

dalyvaujandiq Tarybos nariq. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

14. Tarybos nutarimai iforminami posedZio protokolu, kuri pasira5o Tarybos pirmininkas (eigu

jo nera - Tarybos pirmininko pavaduotojas) ir sekretorius.

15. Taryboje gali btiti sudarytos specializuotos komisijos, kurios nagrineja specifinius bibliotekq

veiklos klausimus.

16. Komisijq nariq skaidiq nustato ir jq personaling sudeti tvirtina Taryba. Komisijq darb4

organizuoja Tarybos pirmininkas arba jo pavaduotojas, vadovaudamiesi Tarybos darb4

reglamentuoj andiomis nuostatomis.

17. PAVB sudaro technines s4lygas Tarybos veiklai. Tarybos posedZiams rengti, dokumentacijai

tvarkyti ir posedZiams protokoluoti PAVB skiria sekretoriq, kuris nera Tarybos narys.



v. vIRTUALOs rARYBos PosEDi.lx

18. Atskiram klausimui i5sprgsti gali biiti organizuojamas virtualus Tarybos posedis. Tokiame

posedyje negali btiti priimami nutarimai, kuriq priemimui gali biiti taikomas Tarybos reglamente

numatytas slaptas balsavimas.

l9.Virtualq posedi organizuoja Tarybos pirmininkas. Posedis laikomas neivykusiu, jeigu tam

prie5tarauja l/3 nuo dalyvaujandiq virtualiame posedyje Tarybos nariq. 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 svarstom4ii klausim4 (paprastai dvi darbo dienos). Tarybos nariai

parei5kia savo nuomong balsuodami elektroniniu b[du. Tarybos sprendimas priimamas esant

tokiam pat dalyviq ir balsavusit4 ,,ui" skaidiui, kaip ir iprastame Tarybos posedyje (fu. 13 nuostatq

punktus). Tuo atveju, kai elektroniniu btidu balsuojantis Tarybos narys per nurodyt4 laik4

neparei5kia savo nuomones klausimu, del kurio vyksta balsavimas, laikoma, kad Tarybos narys

pritaria Siam klausimui. Virtualaus Tarybos posedZio rezultatai iforminami Tarybos nutarimu,

sura5ant virtualaus posedZio protokol4. Virtualaus posedZio nutarimas patvirtinamas artimiausiame

Tarybos posedyje.


