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NUOSTATAI 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos (toliau – VAVB) Regiono 

bibliotekų taryba (toliau – Taryba) yra visuomeniniais pagrindais veikianti patariamoji institucija 

prie Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriaus, teikianti 

pasiūlymus Alytaus ir Vilniaus apskričių teritorijose (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

įsakymas Nr. ĮV- 372; Žin., 2010, Nr. 79-4087) veikiančių viešųjų ir mokyklų (išskyrus aukštųjų) 

bibliotekų (toliau – nustatytos teritorijos bibliotekų) veiklos strategijos formavimo ir strateginių 

sprendimų įgyvendinimo koordinavimo klausimais. 

2. Tarybos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Tarybos tikslą, funkcijas ir teises. 

3.   Tarybos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo, nešališkumo ir 

sąžiningumo principais. 

4.   Šiame reglamente naudojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, 

Kultūros ministro įsakymuose, kituose teisės aktuose. Kitos sąvokos: 

 

Bibliotekų tinklas – Alytaus ir Vilniaus apskričių savivaldybių teritorijose įsteigtų viešųjų 

bibliotekų ir jų filialų (padalinių) bei mokyklų (išskyrus aukštąsias) bibliotekų unikalus savo 

išsidėstymu ir apimtimi tinklas. 

 

Regionas – vientisa valstybės teritorijos dalis, kurioje įgyvendinama nacionalinė regioninė politika 

(Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 123-5558)). 

 

Teritorija – Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-327 

„Dėl apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijų“ (Žin.,  2010, Nr. 79-4087)  nustatyta valstybės  

teritorijos dalis, kur Lietuvos bibliotekų įstatymu ir VAVB veiklos nuostatais nustatytas funkcijas 

įgyvendina VAVB. VAVB veiklos teritoriją sudaro Alytaus ir Vilniaus apskričių teritorijos.  

 

Teritorijos savivaldybių bibliotekos – Alytaus ir Vilniaus apskričių teritorijose įsteigtos 

bibliotekos,  kurių savininkų teises ir pareigas  įgyvendina savivaldybė.  

 

Teritorijos viešosios bibliotekos – Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 

Alytaus ir Vilniaus apskričių teritorijose įsteigtos viešosios bibliotekos (ir jų tinklai),  kurių 

savininkų teises ir pareigas  įgyvendina savivaldybė. 

 

 

 

 



II. TARYBOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS 

  

5. Tarybos tikslas yra teikti pasiūlymus VAVB direktoriui dėl nustatytos teritorijos bibliotekų  

veiklos strategijos formavimo ir praktinio jos įgyvendinimo. 

6. Vykdydama nurodytą tikslą, Taryba svarsto: 

6.1. nustatytos teritorijos bibliotekų tinklo paslaugų koordinavimo, strategijos ir plėtros klausimus; 

6.2. nustatytos teritorijos bibliotekų veiklos tyrimų ir kvalifikacijos tobulinimo programas bei jų 

įgyvendinimo rezultatus; 

6.3. nustatytos teritorijos bibliotekų bendradarbiavimo, teisinės informacinės bazės tobulinimo ir 

kitus veiklos klausimus. 

 

III. TARYBOS IR TARYBOS NARIŲ TEISĖS 

  

7. Taryba turi teisę: 

7.1. kviesti į posėdžius nustatytos teritorijos bibliotekų atstovus ir kitus specialistus, galinčius 

pateikti išvadas ir pasiūlymus svarstomais klausimais;  

7.2. gauti informaciją savo kompetencijos ribose iš VAVB ir kitų nustatytos teritorijos bibliotekų.   

8. Tarybos narys turi teisę: 

8.1. siūlyti įtraukti klausimą į Tarybos posėdžio darbotvarkę; 

8.2. teikti pasiūlymus dėl vieno ar kito Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo; 

8.3. pasisakyti ir balsuoti Tarybos posėdžiuose kiekvienu nagrinėjamu klausimu; 

8.4. siūlyti kviesti į Tarybos posėdžius ekspertus, kitus specialistus; 

8.5. teikti prašymą VAVB direktoriui dėl savo narystės Taryboje atšaukimo; 

8.6. susipažinti su Tarybos posėdžių protokolais ir kitais dokumentais.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Tarybos nuostatus tvirtina VAVB direktorius. 

10. VAVB sudaro technines sąlygas Tarybos veiklai. Tarybos posėdžiams rengti, dokumentacijai 

tvarkyti ir posėdžiams protokoluoti VAVB skiria Sekretorių, kuris nėra Tarybos narys.   

__________________ 

 

  

 


