
 
 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS 

BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO 

 

2011 m. gruodžio 9 d. Nr. TS-434 

Kėdainiai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-

1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos 

Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104; 1996, Nr. 5;  2010, Nr. 15-699) 6 

straipsniu ir Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2000, Nr. 43-

1223), Kėdainių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos 

nuostatus (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 14 d. 

sprendimą Nr. TS-49 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios 

bibliotekos nuostatų tvirtinimo“. 

3. Įgalioti Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos 

direktorių  pasirašyti nuostatus, pateikti juos Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir atlikti kitus 

su šiuo pavedimu susijusius veiksmus. 

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2012 m. sausio 1 d. 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                      Rimantas Diliūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 



                                    PATVIRTINTA 

                                                                       Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                   2011 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. TS-434 

 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS 

BIBLIOTEKOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka (toliau – 

Biblioteka) yra savivaldybės viešoji biblioteka, skirta Kėdainių rajono gyventojų informaciniam 

aprūpinimui. 

2. Biblioteka yra teisės aktų nustatyta tvarka įsteigta Kėdainių rajono savivaldybės 

biudžetinė įstaiga vykdanti bibliotekų veiklą ir veikianti informacijos sklaidos, kultūros ir 

švietimo srityse. 

3. Bibliotekos savininkas yra Kėdainių rajono savivaldybė (klasifikatoriaus kodas 

111103885, adresas – J. Basanavičiaus g. 36, LT - 57001), o savininko teises ir pareigas 

įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba.  

4. Biblioteka yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu ir 

sąskaitas banke. 

5. Bibliotekos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos bibliotekų įstatymu, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais. 

6. Bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginiais veiklos planais, suderintais su Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės programa ir Valstybės ilgalaikės raidos strategija.  

 

II. BIBLIOTEKOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

 

7. Bibliotekos tikslai: 

7.1. tenkinti ir ugdyti Kėdainių miesto bei rajono gyventojų informacinius, edukacinius, 

kultūrinius, skaitymo, komunikacinius poreikius; 

7.2. ugdyti ir plėtoti informacinę-žinių visuomenę, prisidėti prie socialinės sanglaudos, 

bibliotekų veikloje diegti demokratijos, intelektinės laisvės, teisės į žinias, informaciją ir kultūros 

atvirumo vertybes; 

7.3. užtikrinti rajono gyventojams lygias teises ir galimybes ieškoti ir gauti informaciją, 

dokumentus, naudotis bibliotekų paslaugomis, mokytis, bendrauti ir visapusiškai dalyvauti 

kultūriniame gyvenime, pažinti Kėdainių krašto, Lietuvos nacionalinį ir pasaulio kultūros 

paveldą, fiksuotą įvairiose laikmenose. 

8. Įgyvendindama savo tikslus, Biblioteka atlieka šias funkcijas: 

8.1. organizuoja bibliotekos ir kitas paslaugas Kėdainių miesto bei rajono gyventojams;  

8.2. aptarnauja fizinius ir juridinius asmenis (toliau – vartotojus), teikia jiems 

informacines, ugdymo, kultūrines, skaitymo, komunikacines ir kitokias paslaugas; 

8.3. teikia vartotojams tarpbibliotekinio dokumentų skolinimo paslaugas; 

8.4. kaupia, tvarko, saugo universalų spaudinių ir kitokių dokumentų (rankraščių, 

garsinių, regimųjų, vaizdinių, elektroninių ir kt.) fondą, atitinkantį bibliotekos tikslus ir vartotojų 

poreikius;  

8.5. dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą: kaupia, saugo ir skleidžia 

įvairiuose dokumentuose fiksuotą informaciją apie Kėdainius, jo kraštą, įstaigas, žmones, rengia, 

leidžia ir platina kraštotyros darbus; 

8.6. sistemina, atskleidžia ir pateikia vartotojams bibliotekos fonde esančių dokumentų 

turinį, juose užfiksuotas žinias, kūrinius, organizuoja dokumentų bei juose esančių žinių, kūrinių 

paieškos sistemą; 



8.7. kuria ir palaiko kompiuterinį bibliotekos fonde esančių dokumentų katalogą, 

dalyvauja kuriant Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą; 

8.8. testuoja ir prenumeruoja lietuviškas ir užsienio duomenų bazes; 

8.9. vykdo skaitymo, rinkodaros, socialinius ir kitokius tyrimus, teikia metodinę pagalbą 

savivaldybės teritorijoje veikiančioms bibliotekoms; 

8.10. organizuoja bibliotekos darbuotojų tobulinimąsi, ruošia ir įgyvendina jų profesinio 

ugdymo programas, tobulina bibliotekos darbuotojų ir vartotojų informacijos ir kompiuterių 

naudojimo įgūdžius; 

8.11. propaguoja skaitymą, naudojimąsi įvairia informacija, organizuoja įvairių formų 

renginius; 

8.12. vykdo neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo programas; 

8.13. dalyvauja bibliotekų ir kitų organizacijų veikloje, bendradarbiauja su Lietuvos ir 

užsienio bibliotekomis ir kitomis organizacijomis. 

9. Pagrindinės Bibliotekos veiklos rūšys:  

9.1. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01; 

9.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52; 

9.3. kitas mokymas, kodas 85.5; 

9.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;  

9.5. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0; 

9.6. kino filmų rodymas, kodas 59.14; 

9.7. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 

68.20. 

 

III. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

10. Biblioteka turi teisę: 

10.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų tvarka nustatyti bibliotekos 

organizacinę struktūrą ir padalinių darbo laiką, steigti filialus, sudaryti bendradarbiavimo, 

aptarnavimo sutartis; 

10.2. gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų bibliotekos veiklai plėtoti; 

10.3. bendradarbiauti ar palaikyti ryšius su Lietuvos ir užsienio institucijomis, 

įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis, rengti tarptautinius projektus ir dalyvauti juos 

įgyvendinant; 

10.4. teisės aktų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas su kitomis bibliotekomis bei 

organizacijomis, nario ar stebėtojo teisėmis dalyvauti šalies ir užsienio bibliotekų bei kitų 

organizacijų veikloje; 

10.5. ruošti, leisti bei platinti mokamus ir nemokamus informacinius, bibliografinius, 

metodinius ir kitus leidinius, duomenų bazes; 

10.6. teisės aktų nustatyta tvarka dovanoti, parduoti, perduoti dokumentus iš bibliotekos 

fondo, pirkti, įsigyti mainais ar gauti kaip dovaną iš Lietuvos ir užsienio valstybių bibliotekų, 

mokslo įstaigų, organizacijų ir fizinių bei juridinių asmenų publikuotus dokumentus; 

10.7. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti 

atlyginti prarastų ar sugadintų dokumentų, įrangos ar kito bibliotekos turto vertę, imti iš vartotojų 

delspinigius už pavėluotai grąžintus dokumentus; 

10.8. teikti mokamas paslaugas; 

10.9. teikti savininkui tvirtinti paslaugų kainas; 

10.10. sudaryti sandorius, įsigyti trumpalaikį ir ilgalaikį turtą, jį valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise įstatymų, įstaigos savininko ir šių nuostatų nustatyta tvarka; 

11. Bibliotekos pareigos: 

11.1. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą; 

11.2. užtikrinti saugias darbo sąlygas; 

11.3. nuolat informuoti visuomenę apie Bibliotekos veiklą; 



11.4. naudoti valstybės ir savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas, lėšas, gautas už 

Bibliotekos patalpų nuomą ir paslaugas, tik Bibliotekos nuostatuose nurodytiems tikslams 

įgyvendinti ir tik pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas; 

11.5. teikti Kėdainių rajono savivaldybės administracijai tvirtinti metų veiklos 

programą; 

11.6. teikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms teisės 

aktuose numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas, garantuoti finansinių ir statistinių 

ataskaitų teisingumą. 

12. Bibliotekos vieši pranešimai skelbiami viename iš rajoninių laikraščių ir Bibliotekos 

interneto svetainėje. 

13. Biblioteka gali turėti ir kitas įstatymuose ir teisės aktuose numatytas teises ir 

pareigas. 

 

IV. BIBLIOTEKOS VALDYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

14. Bibliotekai vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu skiria ir atleidžia iš pareigų, 

nustato tarnybinio atlyginimo koeficientą ir priedą savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija ar jos įgaliotas asmuo teisės aktų nustatyta tvarka.  

15. Direktorius turi pavaduotoją, kurį teisės aktų nustatyta tvarka jis skiria į pareigas ir 

iš jų atleidžia. 

16. Bibliotekos direktorius: 

16.1. organizuoja Bibliotekos darbą, vadovauja Bibliotekai ir jos struktūriniams 

padaliniams, kontroliuoja ir koordinuoja jų veiklą, valdo Bibliotekai skirtus asignavimus, kad 

būtų įgyvendinti Bibliotekos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos; 

16.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Bibliotekos nuostatų; 

16.3. priima į darbą ir atleidžia iš jo Bibliotekos darbuotojus Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrina darbuotojams kvalifikacijos 

tobulinimo galimybes, atlieka kitas Bibliotekos personalo valdymo funkcijas; 

16.4. tvirtina Bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių pareigybių sąrašą, darbuotojų 

tarnybinius atlyginimus (koeficientus), neviršydamas nustatyto bendro pareigybių skaičiaus ir 

metinio darbo užmokesčio fondo; 

16.5. tvirtina Bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių 

aprašymus; 

16.6. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą, 

sudaro sutartis ir kitus sandorius, suteikia įgaliojimus, prisiima įsipareigojimus; 

16.7. atstovauja Bibliotekai teisme, valstybės ar savivaldybės institucijose, įstaigose, 

palaiko ryšius su kitais Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis; 

16.8. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi; 

16.9. užtikrina veiksmingą Bibliotekos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą 

ir tobulinimą; 

16.10. teikia Kėdainių rajono savivaldybės administracijai tvirtinti Bibliotekos metines 

veiklos programas; 

16.11. sudaro ekspertų ir kitas darbo grupes bei tvirtina jų veiklos nuostatus, sudėtį, 

planus ir darbo ataskaitas; 

16.12. atlieka kitas Bibliotekos direktoriaus pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas. 

17. Laikinai neesantį bibliotekos direktorių pavaduoja direktoriaus pavaduotojas.  

18. Bibliotekos direktorius turi teisę: 

18.1. turėti tinkamas darbo sąlygas, tobulinti kvalifikaciją ir siekti atestacijos; 

18.2. reikalauti iš darbuotojų ataskaitų, paaiškinimų ir kitų dokumentų; 

18.3. teikti pasiūlymus savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl darbo 

organizavimo ir valdymo tobulinimo; 



18.4. įstatymų nustatyta tvarka skatinti darbuotojus ir bausti už prasižengimus; 

18.5. įstatymų nustatyta tvarka disponuoti Bibliotekos lėšomis ir turtu; 

18.6. siūlyti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai patvirtinti paslaugų 

ar darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kainas ir kitus 

normatyvus reguliuoja valstybė. 

19. Bibliotekos direktorius atsako: 

19.1. už Bibliotekos veiklą ir kokybišką darbą; 

19.2. už tinkamą Bibliotekos tikslų ir funkcijų įgyvendinimą, finansinę veiklą, tinkamą 

turto valdymą, naudojimą bei disponavimą; 

19.3. saugų darbą, priešgaisrinę saugą, turto ir aplinkos apsaugą, vidaus tvarkos 

reikalavimų vykdymą; 

19.4. už savo pareigų bei kitų jo kompetencijai priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą. 

 

V. BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO 

TVARKA IR ATESTACIJA 

 

20. Darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir 

kiti teisės aktai. 

21. Bibliotekos darbuotojus Darbo kodekso nustatyta tvarka ir pagal atskiroms 

pareigybėms keliamus reikalavimus priima į darbą ir atleidžia iš jo Bibliotekos direktorius. 

22. Bibliotekos darbuotojams už darbą apmokama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

23. Bibliotekos kultūros ir meno darbuotojai atestuojami Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka.  

 

VI. BIBLIOTEKOS TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA 

 

24. Biblioteka naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja finansiniais ištekliais, 

ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, trumpalaikiu materialiuoju turtu bei atsako už jų 

efektyvų naudojimą ir saugojimą. 

25. Biblioteka finansuojama iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto.  Kultūrinės 

veiklos programas gali finansuoti Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kiti įvairūs fondai.  

26. Lėšos dokumentams įsigyti skiriamos iš valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto. 

27. Lėšos periodikai prenumeruoti skiriamos iš savivaldybės biudžeto. Savininkas gali 

skirti lėšas spaudiniams ir kitiems dokumentams įsigyti. 

28. Biblioteka gali dalyvauti tarptautinėse programose ir projektuose bei gauti 

tarptautinių fondų finansinę paramą. 

29.  Valstybės biudžeto lėšas spaudiniams ir kitiems dokumentams įsigyti skiria 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 

30. Bibliotekos lėšų šaltiniai yra ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka įgytos ir 

naudojamos lėšos, taip pat juridinių ir fizinių asmenų parama. 

 

VII.  VEIKLOS PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ 

 

31. Už finansinę, ūkinę ir kitą Bibliotekos veiklą atsako direktorius, kuris kontroliuoja 

lėšų gavimą ir efektyvų jų panaudojimą. 

32.  Bibliotekos veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Kėdainių rajono savivaldybės 

administracija. 

33. Bibliotekos veiklą kontroliuoja Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnyba ir kitos įstatymų nustatytos kontrolės institucijos. 

 

 



VIII. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS 

 

34. Bibliotekos nuostatus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. 

35. Bibliotekos nuostatai keičiami ir papildomi Bibliotekos direktoriaus ar savininko 

iniciatyva. Naują nuostatų redakciją ar pataisas tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija. 

 

IX. REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA 

 

36. Biblioteka pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios institucijos iniciatyva Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir 

Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka. 

37. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija informuoja Lietuvos 

Respublikos kultūros ministeriją apie Bibliotekos steigimą, pertvarkymą, reorganizavimą ar 

likvidavimą. 
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