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PATVIRTINTA
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus
viešosios bibliotekos direktoriaus
2020 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-23

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
REGIONO BIBLIOTEKŲ
INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ KOORDINAVIMO TARYBOS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos (toliau – VAVB) Regiono
bibliotekų Informacinių išteklių koordinavimo 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) partnerystės, bendradarbiavimo bei koordinavimo informacinių išteklių sudarymo
klausimais.
2. Tarybos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo, nešališkumo ir
sąžiningumo principais.
3. Šiuose nuostatuose naudojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme,
Kultūros ministro įsakymuose, kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS
TARYBOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS
4. Tarybos tikslas yra teikti pasiūlymus VAVB direktoriui dėl nustatytos teritorijos bibliotekų
informacinių išteklių sudarymo strategijos formavimo ir praktinio jos įgyvendinimo.
5. Vykdydama nurodytą tikslą, Taryba svarsto nustatytos teritorijos bibliotekų:
5.1. informacinių išteklių sudarymo strategijos ir koordinavimo klausimus;
5.2. informacinių išteklių tyrimų galimybes;
5.3. informacinius išteklius sudarančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas bei jų
įgyvendinimo rezultatus;
5.4. bendradarbiavimo informacinių išteklių sudarymo, jų teisinės informacinės bazės tobulinimo
ir kitus veiklos klausimus.
III SKYRIUS
TARYBOS SUDĖTIS IR SUDARYMO TVARKA
6. Tarybos nariais gali būti Bibliotekos darbuotojai, deleguoti Teritorijos viešųjų bibliotekų
atsakingi darbuotojai ir mokyklų (išskyrus aukštąsias) bibliotekų atstovai.
7. Tarybos narių skaičius ir sudėtis:
7.1. Minimalus tarybos narių skaičius 9 nariai (atstovaujama daugiau kaip pusė Regiono SVB ir
bent 1 mokyklų bibliotekų atstovas bei VAVB atstovas).
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7.2. Optimalus tarybos narių skaičius būtų 16 Tarybos narių (13 SVB atstovų (po vieną iš
kiekvienos Regiono SVB) ir 2 mokyklų bibliotekų atstovai (po vieną iš kiekvienos apskrities)
bei VAVB atstovas).
8. Tarybos sudėtį tvirtina Bibliotekos direktorius.
9. Taryba sudaroma 4 metams.
10. Tarybos nario įgaliojimai pasibaigia:
10.1.
pasibaigus Tarybos kadencijai;
10.2.
atsistatydinus iš Tarybos narių;
10.3.
pasibaigus darbo sutarčiai su Tarybos nario pagrindine darbo vieta.
IV SKYRIUS
TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS
11. Tarybos darbui organizuoti renkamas Tarybos pirmininkas ir sekretorius.
12. Pagrindinė Tarybos veiklos forma – posėdžiai:
12.1.
Taryba renkasi į posėdžius ne rečiau kaip du kartus per metus;
12.2.
Tarybos posėdžiai gali būti išvažiuojamieji – vykti Teritorijos bibliotekose arba
virtualūs – organizuojami elektroninėmis priemonėmis;
12.3.
Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 jos narių.
13. Tarybai svarstytinus klausimus ir sprendimų projektus teikia Tarybos vadovas, Tarybos nariai,
taip pat Bibliotekos direktorius bei Regiono bibliotekų taryba.
14. Tarybos pirmininkas:
14.1.
renkamas 4 metams;
14.2.
vadovauja Tarybos darbui;
14.3.
rengia posėdžių darbotvarkę;
14.4.
pirmininkauja Tarybos posėdžiams;
14.5.
atstovauja Tarybai;
14.6.
informuoja apie Tarybos veiklos rezultatus;
14.7.
atsiskaito už Tarybos veiklą.
15. Tarybos sekretorius:
15.1.
koordinuoja informacijos ir dokumentų rengimą ir pateikimą efektyviam Tarybos
darbui užtikrinti;
15.2.
organizuoja Tarybos posėdžius;
15.3.
rengia Tarybos posėdžių protokolus;
15.4.
pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos vadovo pavedimus.
16. Tarybos nutarimai priimami balsavimu paprastąja balsų dauguma.
17. Tarybos posėdžiuose priimti nutarimai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo Tarybos vadovas
ir Tarybos sekretorius, protokolai išsiunčiami Tarybos nariams.

V SKYRIUS
TARYBOS IR TARYBOS NARIŲ TEISĖS
18. Taryba turi teisę:
18.1.
kviesti į posėdžius nustatytos teritorijos bibliotekų informacinius išteklius sudarančius
darbuotojus ir kitus specialistus, galinčius teikti išvadas ir siūlymus svarstomais klausimais;
18.2.
gauti informaciją savo kompetencijos ribose iš VAVB ir kitų nustatytos teritorijos
bibliotekų.
19. Tarybos narys turi teisę:
19.1.
siūlyti įtraukti klausimą į Tarybos posėdžio darbotvarkę;
19.2.
teikti siūlymus dėl vieno ar kito Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo;
19.3.
pasisakyti ir balsuoti Tarybos posėdžiuose kiekvienu nagrinėjamu klausimu;
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19.4.
19.5.
19.6.

siūlyti kviesti į Tarybos posėdžius ekspertus, kitus specialistus;
teikti prašymą VAVB direktoriui dėl savo narystės Taryboje atšaukimo;
susipažinti su Tarybos posėdžių protokolais ir kitais dokumentais.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Tarybos nuostatus tvirtina VAVB direktorius.
21. VAVB sudaro sąlygas Tarybos veiklai.
________________________________

