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SIAULI\J RAJ ONO SA VIV ALDYBES VIESOSIOS BIBLIOTEKOS NU OST AT AI 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Siauliq rajono savivaldybes viesosios bibliotekos nuostatai (toliau - Nuostatai)
reglamentuoja Siauliq rajono savivaldybes viesosios bibliotekos (toliau - Viesoji biblioteka) teisiny 
form�, priklausomyby, jstaigos savinink�, savininko teises ir pareigas jgyvendinancios institucijos 
kompetencij�, buveirn�, struktiir�, veiklos tikslus, uzdavinius, pagrindines funkcijas, teises ir 
pareigas, valdym�, veiklos organizavim�, turt�, lesq saltinius ir lesq naudojimo tvark�, darbo 
santykius ir darbo apmokejim�, finansiny veiklos kontroly, nuostatq keitimo tvark�, pertvarkym� ir 
likvidavim�. 

2. Istaigos pavadinimas: Siauliq rajono savivaldybes viesoji biblioteka. Viesosios bibliotekos
teisine forma - biudzetine jstaiga. 

3. Viesosios bibliotekos savininkas - Siauliq rajono savivaldybe (toliau - Savivaldybe).
4. Viesosios bibliotekos savininko teises ir pareigas jgyvendinanti institucija - Siauli4 rajono

savivaldybes taryba (toliau - Taryba). 
5. Viesoji biblioteka - jstatymq nustatyta tvarka jsteigtas ribotos civilines atsakomybes viesasis

juridinis asmuo, veikiantis informacijos sklaidos, kultiiros, mokslo ir svietimo srityse ir vykdantis 
bibliotekq veikl�, jgyvendinantis Savivaldybes funkcijas ir islaikomas is Savivaldybes biudzeto 
asignavimq, turintis atsiskaitomaj� ir kitas s�skaitas Lietuvos Respublikoje jregistruotuose 
bankuose ir antspaud�. 

6. Pagal savo prievoles Viesoji biblioteka atsako tik savo lesomis. Jeigu prievolems padengti
lesq nepakanka, prievoles padengiamos Savivaldybes lesomis nevirsijant Viesosios bibliotekos

teises aktq nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertes. 
7. Viesosios bibliotekos buveine: J. Basanaviciaus g. 6, LT-81183 Kursenai. Juridinio asmens

kodas - 190041752. 
8. Viesoji biblioteka turi struktiirinius teritorinius padalinius (bibliotekas), neturincius juridinio

asmens teisiq. 
9. Viesosios bibliotekos struktiir� sudaro:
9 .1. specialistai, nejeinantys i struktiirinius padalinius;
9.2. skyriai;
9.3. struktiiriniai teritoriniai padaliniai (bibliotekos):
9.3.1. miesto biblioteka;
9 .3 .2. kaimo ir miesteliq bibliotekos.
10. Viesoji biblioteka, uztikrindama bibliotekini ir informacini gyventojq aptamavim�, gali

steigti knygq isdavimo punktus, organizuoti mobilias paslaugas. 
11. Viesoji biblioteka vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos tarptautinemis sutartimis, Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu, Lietuvos Respublikos biudzetini4 jstaigq jstatymu, Lietuvos Respublikos bibliotek4 
jstatymu ir kitais jstatymais, Lietuvos Respublikos kultiiros ministro jsakym�is, steigimo 
dokumentais bei kitais teises aktais, Siauliq rajono savivaldybes tarybos sprendimais, Siauli4 rajono 
savivaldybes mero potvarkiais, Siauliq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus jsakymais 
ir siais Nuostatais. 

12. Viesosios bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
13. Viesosios bibliotekos veikla yra neterminuota.
14. Viesi pranesimai skelbiami Viesosios bibliotekos intemeto svetaineje

http://biblioteka.w3.lt, Savivaldybes intemeto svetaineje http://siauliuraj.lt. 
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II SKYRIUS 
VEIKLOS TIKSLAI, UZDA VINIAI IR PAGRINDINES FUNKCIJOS 

15. Viesosios bibliotekos veikla - dokumentq kaupimas, tvarkymas, sisteminimas,
saugojimas, skaitmeninimas, panauda ir viesinimas, bibliografavimas, kulturini4 ir edukacini4 
programq organizavimas ir kulturos pletra, galimybes naudotis viesaisiais informacijos saltiniais, 
nepaisant informacijos pateikimo biido, formos ir laikmenos, neatsizvelgiant j autori4 ar uzfiksuot4 
ziniq politiny ar ideologiny orientacijc!, uztikrinimas, fizini4 ir juridini4 asmen4 lygi4 teisi4 naudotis 
teises aktq nustatyta tvarka teikiamomis nemokamomis visuomenes svietimui, sociokulturinei 
edukacijai bei asmenybes ugdymui reikalingomis paslaugomis ir informacija uztikrinimas. 

16. Viesosios bibliotekos veiklos rusys pagal Ekonomines veiklos rusiq klasifikatori4,
patvirtintc! Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 
2007 m. spalio 31 d. jsakymu Nr. DJ-226 ,,Del Ekonomines veiklos rusiq klasifikatoriaus 
patvirtinimo": 

16.1. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01; 
16.2. spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos, kodas 18.1; 
16.3. kita mazmenine prekyba ne parduotuvese, kioskuose ar prekyvietese, kodas 47.99; 
16.4. kitas, rtiekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39; 
16.5. gerimq pardavimo vartoti vietoje veikla, kodas 56.30; 
16.6. knygq leidyba, kodas 58.11; 
16.7. kita leidyba, kodas 58.19; 
16.8. kino film4 rodymas, kodas 59.14; 
16.9. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20; 
16.10. fotografavimo veikla, kodas 74.20; 
16.11. vaizdajuosciq ir kompaktiniq diskq nuoma, kodas 77.22; 
16.12. jstaigos masinq ir jrangos, jskaitant kompiuterius, nuoma 1r isperkamoji nuoma, 

kodas 77.33; 
16.13. ekskursijq organizatoriq veikla, kodas 79.12; 
16.14. fotokopijavimo, dokument4 rengimo ir kita specializuota jstaigai biiding4 paslaug4 

veikla, kodas 82.19; 
16.15. kulturinis svietimas, kodas 85.52; 
16.16. kitas, niekur nepriskirtas svietimas, kodas 85.59; 
16.17. kita pramogq ir laisvalaikio organizavimo veikla, kodas 93.29; 
16.18. kit"4 narystes organizacij"4 veikla, kodas 94.9; 
16.19. profesinill narystes organizacij"4 veikla, kodas 94.12. 
17. Viesosios bibliotekos tikslai:
17 .1. kaupti ir saugoti Savivaldybes bendruomenes poreikius tenkinantj universal4

dokument4 fond'!; 
17 .2. organizuoti Savivaldybes teritorijoje gyventojll bibliotekinj ir informacinj 

aptamavimc!; 
17.3. dalyvauti formuojant Lietuvos bibliotek4 fond'! ir kurti bibliotekos informacijos 

sistemc!; 
17.4. ugdyti informaciny zini4 visuomern;, teikti informacines ir viesosios interneto prieigos 

paslaugas; 
17.5. vykdyti krastotyros, sociokulturines edukacijos, skaitymo skatinimo, informacinio 

rastingumo ir kitas su bibliotekll veikla susijusias neformaliojo svietimo programas ir projektus. 
18. Viesosios bibliotekos uzdaviniai:
18.1. kaupti, tvarkyti ir saugoti universalll dokumentq fond'!, atitinkantj Siauli4 rajono

literaturines tradicijas, ekonominy ir kulturiny pletrc!, demografiny situacijc!, gyventojq reikmes; 
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18.2. skleisti dokumentuose uzfiksuotas zinias, idejas ir informacijc!, tokiu budu prisideti 
prie zini4 visuomenes gyvenimo, skatinant nuolatini mokymc!si, zini4 atsinaujinimci, kulturin<r 
\·e· r cl ir kurybiskumc!, skatinti gyventoj4 skaitymc!; 

18.3. teikti tradicines paslaugas, kuri4 pagrindinis tikslas - issaugoti publikuotci ir 
ne ublikuotc! paveldc! ir skatinti skaitymci, sudarant scilygas visuomenes savisvietai ir savikurai, 
ugd yti kurybingumci bei vaizduoty; 

18.4. siekti, kad Viesoji biblioteka taptq siuolaikiniu bendruomenes informacijos, kulturos, 
neformalaus ugdymo ir laisvalaikio centru; 

18.5. pletoti elektronines bibliotekq paslaugas, kurios apima kulturos paveldo 
skaitmeninimc!, skaitmenini4 vietos informacijos duomen4 bazi4 kurimci ( organizavimci, jtraukiant 
suinteresuotas bendruomenes), gyventojq informacines kompetencijos ugdymc! ir kitas 
elektroninemis priemonemis teikiamas bibliotek4 paslaugas; 

18.6. kaupti krastotyros dokument4 fondci bei informacijci apie dokumentus, susijusius su 
rajonu, rengti krastotyros darbus; 

18.7. tvarkyti fond4 apskait�; 
18.8. teikti metodiny pagalb� Viesosios bibliotekos strukturiniams teritoriniams padaliniams 

ir kitoms Savivaldybes teritorijoje esancioms bibliotekoms; 
18.9. diegti naujas technologijas, jtraukiant Viesajci bibliotekc! i Lietuvos integralios 

bibiiotekq sistemos (LIBIS) programq; 
18.10. skatinti darbuotojq profesionalumo ugdymci, sistemingci kvalifikacijos kelimc!; 
18.11. gerinti ir plesti Viesosios bibliotekos teikiamas paslaugas gyventojams, atsizvelgiant i 

jq poreikius ir lukescius; 
18.12. dalyvauti jvairiose programose, projektuose, organizuoti su Viesosios bibliotekos 

veikla susijusius kulturinius, svietejiskus renginius. 
19.Viesoji biblioteka vykdo sias funkcijas:
19.1. kaupia ir saugo universal4 dokument4 fondci, tenkinantj Savivaldybes bendruomenes

poreikius, neatsizvelgiant i j4 autori4 ir juose uzfiksuot4 zini4 politiny ar ideologiny orientacij�; 
19.2. skatina informacini4 technologij4 diegimci rajono bibliotekose, plecia gyventoj4 

prieigos prie intemeto galimybes, kelia jq kompiuterini rastingum�; 
19.3. populiarina Viesaj� bibliotek� ir jos paslaugas bei informacinius isteklius; 
19.4. analizuoja Viesosios bibliotekos strukturini4 teritorini4 padalini4 veiklc!, jgyvendina 

bibliotekininkystes pletros programas rajone; 
19.5. skatina bibliotekinink4 kvalifikacijos kelim� ir profesionalumo ugdymci; 
19.6. kaupia, tvarko, sistemina ir saugoja dokumentq fond�, atitinkanti Savivaldybes 

ekonomin<r ir kulturiny pletrc1:, besikeiciancius gyventojq poreikius; 
19.7. komplektuoja spaudinius ir kitus dokumentus atnaujinant fondus, vadovaujantis 

Bibliotekos fondo apsaugos nuostatais ir tarptautines bibliotek4 asociacij4 ir jstaig4 federacijos 
(toliau - IFLA) rekomendacijose pateiktomis normomis, pagrjstomis pasaulio bibliotek4 patirtimi; 

19.8. apskaito ir saugo dokument4 fondc1:; 
19.9. kaupia, saugo dokument4 fondcJ: ir informacijci, susijusic1: su Siauli4 rajonu, rengia 

krastotyros darbus, pildo duomenq hazes, leidzia sios tematikos bibliografinius leidinius, 
lankstinukus; 

19.10. vadovaujantis Main4 fondo nuostatais kaupia main4 fondcJ:, skirtci neatlygintinai 
perduoti arba keistis dokumentais su rajono, Lietuvos ar uzsienio bibliotekomis ir kitomis 
institucijomis, vykdyti vidaus ir tarptautinius dokument4 mainus; 

19 .11. pagal poreikj turi atsarginj bei senq, retq ir ypac vertingq knygq ir rankrasciq fondus; 
19.12. tvarko, sistemina dokumentus, vadovaujantis Universalios desimtaines klasifikacijos 

(UDK) lentelemis; 
19.13. apskaito dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu ,,LST EN ISO 

2789:2007 Informacija ir dokumentai. Tarptautine bibliotek4 statistika"; 
19.14. panaudoja Lietuvos bibliotek4 fondq galimybes, kad but4 patenkinti vartotoj4 

poreikiai, tarpininkauja gaunant dokumentus per tarpbibliotekini abonementc! (TBA); 
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19.15. nuraso is dokumentq fondo praradusius aktualumq., susidevejusius ar del kitq 
priezasciq netinkamus naudoti dokumentus; 

19 .16. orgamzuoJa Viesosios bibliotekos elektroninj katalogq., prenumeruoja duomen4 
hazes; 

19 .17. organizuoja vartotojq aptamavimq., skolinant fiziniams ir juridiniams asmenims 
laikinam naudojimui bibliotekq dokumentus. Teikia nemokamas intemeto paslaugas vartotojams; 

19.18. moko vartotojus naudotis bibliotekq informacijos paieskq sistema, vykdyti paieskq. 
intemete, naudotis jvairiomis duomem.J bazemis. Rengia kompiuterinio rastingumo mokymus 
rajono gyventojams; 

19.19. atlieka informacijos paieskas pagal vartotojq pateiktas bibliografines uzklausas; 
19.20. organizuoja nestacionarinj aptamavimq. nuo stacionariq bibliotekq nutolusiems 

gyventojams, organizuoja mobilias bibliotekos paslaugas; 
19 .21. populiarina bibliotekas panaudojant tiek tradicines, tiek ir naujausias ismaniq.sias 

kompiuterines technologijas, nuolat atnaujina Viesosios bibliotekos intemeto svetairn:; 
19.22. modemizuoja bibliotekas, diegia naujas technologijas; 
19.23. rengia jvairios tematikos spaudiniq ir kitas parodas, organizuoja ir pristato kultiirinius 

ir svietejiskus renginius, edukacines programas; 
19.24. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir uzsienio saliq bibliotekomis, analizuoja ir 

skleidzia bibliotekininkystes teorijc!, salies ir uzsienio bibliotekq patirtj; 
19.25. sistemingai teikia informacijq. vartotojq pageidaujama tema, organizuoja gyventoj4 

informacinj aptamavimc!, sudarant galimybes: 
19 .25 .1. naudotis informaciniu dokumentq fondu ir informacinemis duomenq bazemis, 

Viesosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir Lietuvos bibliotekq suvestiniu katalogu; 
19.25.2. gauti informacijc! apie Lietuvos bibliotekq sistemc!, bibliotekq tinklus, jq fondus ir 

teikiamas paslaugas; 
19.25.3. gauti atsakymus j uzklausas, naudojantis visais Viesosios bibliotekos, o reikalui 

esant, ir kitq bibliotekq informaciniais resursais; 
19.26. rengia ir vykdo neformaliojo svietimo programas; 
19.27. bendradarbiauja su Savivaldybes teritorijoje veikianciomis meno, mokslo, svietimo, 

kultiiros, jaunimo, religinemis bendruomenemis ir kitomis nevyriausybinemis organizacijomis; 
19.28. dalyvauja Europos Sajungos struktiiriniq fondq, Lietuvos Respublikos kultiiros 

mm1sterijos, Savivaldybes skelbiamuose konkursuose atitinkamoms kultiirines veiklos 
programoms, finansuojamoms is valstybes ir savivaldybiq biudzetq, vykdyti; 

19.29. vykdo rinkodaros, socialinius ir kitus tyrimus, kuriq rezultatus panaudoja bibliotek4 
veiklai tobulinti; 

19.30. Viesoji biblioteka Tarybos sprendimu gali aptamauti bendrojo ugdymo mokykl<!. 
Tokiu atveju Viesoji biblioteka ir bendrojo ugdymo mokykla sudaro jungtines veiklos (asociacijos) 
sutartj; 

19.31. atlieka kitas teises aktuose numatytas funkcijas. 

III SKYRIUS 
SA VININKO TEISES IR PAREIGAS JGYVENDINANCIOS INSTITUCIJOS 

KOMPETENCIJA 

20. Tarybos kompetencija:
20.1. tvirtina ir keicia Viesosios bibliotekos nuostatus;
20.2. priima sprendimc! del Viesosios bibliotekos buveines pakeitimo;
20.3. nustato didziausic! leistinq. pareigybiq skaiciq;
20.4. nustato Viesosios bibliotekos filialq, struktiiriniq teritoriniq padaliniq skaiciq ir jq

isdestymc!; 
20.5. priima sprendimc! del Viesosios bibliotekos steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir

vykdo jos prieziiirq.; 
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20.6. priima sprendimc! del Viesosios bibliotekos filialo, strukturinio teritorinio padalinio 
steigimo ir jo veiklos nutraukimo; 

20.7. skiria ir atleidzia likvidatoriq arba sudaro likvidaciny komisijc! ir nutraukia jos 
igaliojimus; 

20.8. priima sprendimc! del Viesosios bibliotekos metines veiklos ataskaitos tvirtinimo; 
20.9. nustato mokam4 paslaug4 kainas; 
20.10. sprendzia kitus Lietuvos Respublikos jstatymuose bei teises aktuose ir siuose 

Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. 

IVSKYRIUS 
VI ESOSIOS B IBL IOTEKOS TEISES IR PAREI GOS 

21. Viesoji biblioteka turi teisy:
21.1. palaikyti rysius ir bendradarbiauti su Lietuvos ir uzsienio institucijomis, istaigomis bei

tarptautinemis organizacijomis, rengti ir dalyvauti igyvendinant projektus, organizuoti viesuosius 
kulturinius renginius; 

21.2. pirkti, prenumeruoti ir kitaip jsigyti spaudinius; 
21.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka gauti nemokamc!, privalomc!, 

spaudini4 egzempliori4; 
21.4. gauti paramc!, labdarc!, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos jstatymo nustatyta 

tvarka, jc! panaudoti Viesosios bibliotekos tikslams ir funkcijoms igyvendinti; 
21.5. atsizvelgiant i susiklosciusias bibliotekinio aptamavimo tradicijas, gyventoj4 

poreikius, tankumc!, ir kitus pozymius, Lietuvos Respublikos bibliotek4 istatymo nustatyta tvarka 
optimizuoti strukturini4 padalini4 tinkle!,, jo isdestymc!,; 

21.6. valdyti, naudotis ir disponuoti jai skirtu turtu istatymu nustatyta tvarka; 
21. 7. sudaryti sutartis, prisiimti isipareigojimus, Tarybai leidus, sudaryti sutartis del

Viesosios bibliotekos turto naudojimo; 
21.8. teikti mokamas paslaugas; 
21.9. jungtis i bibliotek4 asociacijas su kitomis bibliotekomis, nario ar stebetojo teisemis 

dalyvauti salies ir tarptautini4 bibliotek4 organizacij4 veikloje; 
21.10. rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik Viesosios bibliotekos reikmems, nepazeidziant 

teises akt4; 
21.11. leisti ir platinti dokumentus, susijusius su Viesosios bibliotekos veikla; 
21.12. Viesoji biblioteka gali tureti kitas istatymuose ir kituose teises aktuose numatytas 

teises. 
22. Viesoji biblioteka privalo:
22.1. naudoti is valstybes ir Savivaldybes biudzeto gaunamas lesas tik Viesosios bibliotekos

Nuostatuose numatytiems tikslams igyvendinti pagal asignavim4 valdytoj4 patvirtintas islaid4 
scµnatas; 

22.2. lesas, gautas uz Viesosios bibliotekos teikiamas mokamas paslaugas, naudoti pagal 
patvirtintc! islaid4 scµnatc!; 

22.3. vykdyti siuose Nuostatuose nurodytc! veiklc!; 
22.4. teises akt4 nustatyta tvarka ir Sc!lygomis valdyti, naudoti, saugoti Viesajai bibliotekai 

perduotc! turtc!; 
22.5. teikti savininko teises ir pareigas jgyvendinanciai institucijai ir kitoms teises akt4

numatytoms institucijoms savo veiklos ir finansines ataskaitas; 
22.6. garantuoti istaigos finansini4, statistini4 ir veiklos ataskait4 teisingumc!; 
22.7. ugdyti Viesosios bibliotekos darbuotoj4 profesionalumc!, siekiant, kad j4 kompetencija

atitikt4 vartotoj4 poreikius. 

VSKYRIUS 
V ALDYMAS IR VEI KLOS ORGANIZA VIMAS 
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23. Viesosios bibliotekos veiklai vadovauja direktorius, kurj Savivaldybes meras teises aktq
nustatyta tvarka (konkurso biidu) skiria i pareigas ir atleidzia is jq, jgyvendina kitas funkcijas, 
susijusias su siq juridiniq asmenq vadovq darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitq teises aktq 
nustatyta tvarka. 

24. Viesosios bibliotekos direktorius tiesiogiai pavaldus Savivaldybes merui, kuris tvirtina
jo pareigybes aprasym<!. 

25. Viesosios bibliotekos direktoriq atostogq, laikinojo nedarbingumo ar kitais atvejais, kai
jis laikinai negali eiti savo pareigl!, pavaduoja Viesosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojas arba 
kitas direktoriaus jsakymu paskirtas darbuotojas. 

26. Viesosios bibliotekos direktoriaus pareigos:
26.1. tvirtina Viesosios bibliotekos struktiir<! ir pareigybiq S<!faS<!, nevirsijant nustatyto

didziausio leistino pareigybil! skaiciaus; 
26.2. istatymu nustatyta tvarka priima ir atleidzia Viesosios bibliotekos darbuotojus, juos 

skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas; 
26.3. teises aktq nustatyta tvarka tvirtina darbuotojl! tarnybinius atlyginimus, jq priedus, 

priemokas; 
26.4. organizuoja Viesosios bibliotekos darb�, kad biitq jgyvendinti Viesosios bibliotekos 

tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, bei atsako uz jos veikl<!; 
26.5. leidzia Viesosios bibliotekos vidaus veikl<l, reglamentuojancius jsakymus; 
26.6. uztikrina racionall! ir taupl! lesq bei turto naudojim<!, veiksming<}. Viesosios bibliotekos 

vidaus kontroles sistemos sukiirim<!, jos veikim<}. ir tobulinim<}.; 
26.7. uztikrina, kad biitq laikomasi istatymq, kitl! teises aktq ir Viesosios bibliotekos 

nuostatq; 
26.8. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes jstatym<! 

teikiami ataskaitl! rinkiniai ir statistines ataskaitos biitl! teisingos ir pateikiamos laiku; 
26.9. tvirtina Viesosios bibliotekos metini veiklos plane!, vidaus darbo taisykles, darbuotojq 

pareigybil! aprasymus; 
26.10. teises aktq nustatyta tvarka atstovauja Viesajai bibliotekai teisme bei kitose valstybes 

ar savivaldybiq institucijose, istaigose; 
26.11. teikia informacij<l, apie Viesosios bibliotekos veikl<! Savivaldybes ir valstybes 

institucijoms teises aktq nustatyta tvarka; 
26.12. vykdo Tarybos sprendimus, Savivaldybes mero potvarkius, Savivaldybes 

administracijos direktoriaus jsakymus, nurodymus bei kitas teises aktais nustatytas pareigas. 
27. Viesosios bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis Tarybos patvirtintu

Savivaldybes strateginiu veiklos planu, trimete Savivaldybes kultiiros pletros programa ir Viesosios 
bibliotekos direktoriaus patvirtintu jstaigos metiniu veiklos planu. 

28. Viesojoje bibliotekoje gali biiti sudaromos laikinosios ar nuolatines darbo (projektq)
grupes, komisijos, ekspertl! tarybos, veikiancios pagal bibliotekos vadovo patvirtintus reglamentus. 

VI SKYRIUS 
VIESOSIOS BIBLIOTEKOS TARYBA 

29. Viesojoje bibliotekoje veikia taryba (toliau - Bibliotekos taryba) - kolegiali, patariamojo
balso teisy turinti struktiira, atliekanti eksperto ir konsultanto bibliotekos veiklos bei pletros
klausimais funkcijas. 

30. Bibliotekos tarybai negali vadovauti Viesosios bibliotekos direktorius.
31. Viesosios bibliotekos direktorius:
31.1. sukviecia visuotini darbuotojl! susirinkim<}. Bibliotekos tarybai sudaryti ir atsaukti;
31.2. tvirtina Bibliotekos tarybos sudeti ir jos darbo reglament<!.
32. Bibliotekos taryba sudaroma is 7 (septynil!) naril! Savivaldybes tarybos kadencijos

laikotarpiui: 
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32.1. Savivaldybes mero pavaduotojo; 
32.2. Savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojo; 
32.3. 1 (viencl) narj deleguoja Siauli4 rajono savivaldybes taryba; 
32.4. 1 narj deleguoja Savivaldybes administracijos direktorius; 

32.5. 1 (viencl) narj deleguoja Siauli4 apskrities Povilo Visinskio biblioteka; 
32.6. 1 (nari) narj deleguoja Viesosios bibliotekos darbuotoj4 visuotinis susirinkimas; 
32.7. 1 (viencl) narj deleguoja Siauli4 rajono jaunimo reikal4 taryba. 
33. Bibliotekos taryba teikia Savivaldybes tarybai, Administracijos direktoriui isvadas ir

pasiiilymus Viesosios bibliotekos pletros, veiklos tobulinimo ir problem4 sprendimo Steigejo 
priimt4 sprendim4 jgyvendinimo klausimais, svarsto ir vertina veiklos planus, j4 jgyvendinimo 
rezultatus, siiilo Viesosios bibliotekos darbuotojus apdovanojimams gauti, svarsto kitus Viesosios 
bibliotekos veiklos klausimus, teikia rekomendacinius siiilymus Savivaldybes administracijos 
Kultiiros skyriui del j4 jgyvendinimo ir kokybes bei kitais klausimais. 

VII SKYRIUS 
VIESOSIOS BIBLIOTEKOS FINANSA VIMAS, LE.SOS IR TURT AS 

34. Viesoji biblioteka yra finansuojama is Savivaldybes biudzeto. Asignavimus programai
vykdyti tvirtina Taryba. 

35. Lesos dokumentams, isskyrus periodini4 leidini4 prenumeratcl, jsigyti Yiesajai
bibliotekai skiriamos is valstybes ir Savivaldybes biudzet4. Viesosios bibliotekos periodini4 
leidini4 prenumerata finansuojama is Savivaldybes biudzeto. 

36. Viesoji biblioteka gautus biudzeto asignavimus naudoja racionaliai ir taupiai, pagal
asignavim4 valdytoj4 patvirtintas islaid4 S<lffiatas, vadovaujantis Tarybos patvirtintomis Siauli4 
rajono savivaldybes biudzeto asignavim4 administravimo ir vykdymo taisyklemis. 

3 7. Viesosios bibliotekos lesas sudaro: 
3 7 .1. val sty bes biudzeto lesos; 
37.2. Savivaldybes biudzeto lesos; 
37.3. Europos Sajungos lesos; 
3 7 .4. lesos, skirtos vykdyti tikslines programas; 
37.5. lesos, gaunamos uz teikiamas mokamas paslaugas; 
37.6. fizini4 ir juridini4 asmen4 parama ir labdara; 
3 7. 7. kitos, teisetais biidais jgytos, lesos. 
38. Tarybos Viesajai bibliotekai perduotas ir Viesosios bibliotekos jsigytas turtas

nuosavybes teise priklauso Savivaldybei, o Viesoji biblioteka sj turtcl valdo, naudoja ir disponuoja 
juo patikejimo teise Biudzetini4 jstaig4, Valstybes ir savivaldybes jmoni4, Valstybes ir 
savivaldybi4 turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ir kit4 jstatym4 bei Tarybos sprendim4 
nustatyta tvarka. 

39. Viesosios bibliotekos turtcl sudaro:
39.1. kilnojamas ilgalaikis materialusis turtas;
39.2. ilgalaikis nematerialusis turtas;
39.3. trumpalaikis turtas.

VIII SKYRIUS 
DARBO SANTYKIAI IR APMOKEJIMAS 

40. Viesosios bibliotekos darbuotoj4, dirbanci4 pagal darbo sutartis, darbo santykius ir
darbo apmokejim<l reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimai, Lietuvos Respublikos kultiiros ministro jsakymai bei kiti teises akta1. 




