lREGtrSTtrl{-'OTA

JIJRIDINIU AS}fCIE REGISTRE
20

lf

,. tcn trp"\v

PATVIRTINTA
Kretingos raj ono savivaldybes tarybos
2007 m. balandZio 26 d. sprendimu Nr. T2-152
(Kretingos raj ono savivaldybes tarybos
2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-280 redakcija)

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBES M. VALANChUs vIESoSIoS BIBLIOTEKOS
NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1, Kretingos rajono savivaldybes

biudZetine istaiga:

M. Valandiaus vie3oji biblioteka (toliau - Biblioteka) yra

-

1,1. Bibliotekos savininkas Kretingos rajono savivaldybe (toliau Savininkas), kodas
111106657, adresas: Savanoriq g. 29,A, LT-97 11 1 Kretinga;
1,2. Bibliotekos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija Kretingos rajono
savivaldybes taryba (toliau - Savivaldybes taryba).
2. Bibliotekos adresas: Vilniaus g.8,LT-97108 Kretinga, Lietuvos Respublika,
3. Biblioteka turi 19 struktlriniq padaliniq (toliau filialq), kurie nera juridiniai asmenys.
Bibliotekos filialq skaidiq ir jq iSdestym4, atsiZvelgiant ivietos s4lygas, nustato Savivaldybes taryba,
4. Bibliotekos filialai ir iu adresai:
4.1. Salantq miesto filialas
Valandiaus g, 5, Salantrl m., Salantq m, sen,
LT-97313 Kretingos r.;
4,2. Baubliq filialas
Mokyklos g,21, Baubliq k., Zalgirio sen.
LT-97200 Kretingos r,;
4.3, Budriq filialas
SodZiaus g, 15-1, Budriq k., Zalgilio sen,
LT-97360 Kretingos r.;
4,4.Darbenq filialas
LaukZemes g. 6, Darbenq mstl,, Darbenq sen.
LT-97265 Kretingos r.;
4.5. Erlenq filialas
BerZq g, 1, Erlenq k,, Imbares sen.
LT-97316 Kretingos r,;
4,6. GrUSlaukes filialas
Darbenq 9.21, Gr[Slaukes k,, Darbenq sen,
LT-97290 Kretingos r.;
4.7. Senosios {pilties filialas
Kurto Skroblio g. I-1, l-2, Senosios ipilties
k., Darbenq sen., LT-9728? Kretingos r',;
4.8, Jokiibavo filialas
Zalioji g, 3, Jokubavo k., Zalgirio sen,
LT-97210 Kretingos r.;
4,9. Juodupenq filialas
Mokyklos g, 2, Juodupenq k,, Imbares sen.
LT- 97300 Kretingos r,;
4, 10. Kalni5kiq fiiialas
Alanto g. 4, Kalni5kiq k,, Kartenos sen,
LT-97343 Kretingos r,;
4,1 1, Kartenos filialas
Mokyklos 8,76, Kafienos mstl, Karlenos sen,
LT-9734l Kretingos r.
4,12. K[lupenq filialas
Mokyklos g. 9, Krllupenai, Kulupenq sen,
LT-97331 Kretingos r,
4, 1 3. Kurmaidiq frlialas
DarZelio g. 1, Kurmaidiq k., Kretingos sen,
LT-91240 Kretingos r,;
4.14. Laiviq filialas
Plateliq 9.26, Laiviq k,, Imbares sen.
LT-97317 Kretingos r,;
4, 1 5. LaukZemes filialas
Sauletekio g.7,Laukl.emes k,, Darbenq sen,
LT-91281 Kretingos r.;
4. 16. Raguvi5kiq filialas
Raguvos g, 1, RaguviSkiq k,, Zalgirio sen,

-

-

-
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4.17. RDdaidiq

4.18. Sukes

LT-97160 Kretingos r.;
EZero g. 3, R[daidiq k., Kretingos sen.
LT-97230 Kretingos r.;
Liepq g. 3, Sukes k., Darbdnq sen.
LT-97250 Kretingos r.;
AtLalyno g. 4, vydmantq k., Kretingos sen.
LT -91 223 Kretingos raj onas.

filialas

filialas

4.19. vydmantq

filialas

5. Bibliotekos nuostatus tvirtina Savivaldybes taryba.
6. Bibliotekos veikl4 reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

istatymai, Lietuvos Respublikos tarptautinds sutartys, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimai,
Savivaldybes tarybos sprendimai, Savivaldybes mero potvarkiai, Savivaldybes
administracij os direktoriaus isakymai bei Sie nuostatai.
7. Naudojimasis Biblioteka nemokamas, jos paslaugos vienodomis teisemis prieinamos
visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Biblioteka gahteikti papildomas mokamas paslaugas. Jq
s4ra54 tvirtina Lietuvos Respublikos kultlros ministerija, paslaugq kainas nustato Savivaldybes
taryba.
8. Biblioteka yra juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaud4 su pavadinimu ,,Kretingos
rajono savivaldybes M. Valandiaus vie5oji biblioteka", s4skaitas Lietuvos bankuose.
9. Biblioteka registruojama Juridiniq asmenq registre teises aktq nustatytatvarka.

kiti teises aktal

II. BIBI,IOTEKOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

10. Bibliotekos veikla pagal teises aktais patvirtintq Ekonomines veiklos r[Siq
klasifikatoriq:
- iri5imas ir susijusios paslaugos - 18.14;
- knygq leidyba - 58.1 1;
- Zurnalq ir periodiniq leidiniq leidyba - 58.14;
- kita leidyba - 58.19;
- kino filmq rodymas - 59.14;
- kita informaciniq technologijq ir kompiuteriq paslaugq veikla 62.09;
- kita informaciniq paslaugq veikla - 63.9;
- duomenq apdorojimo, interneto serveriq paslaugq (prieglobos) ir susijusi veikla 63.1 1;
- nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turlo nuoma ir eksploatavimas
68.20;
- vie5qjq ry5iq ir komunikacijos veikla -70.21;
- reklama -73.1;
- rinkos tyrimas ir vie5osios nuomonds apklausa - 73.20;
- fotografavimo veikla - 74.20;
- varzdajuosdiq ir kompaktiniq diskq nuoma -77.22;
- intelektines nuosavybes ir panaSiq produktq, i5skyrus autoriq teisirl saugomus objektus,
i5perkamoji nuoma - 77 .40
- fotokopijavimo, dokumentq rengimo ir kita specializuota
istaigai bldingq paslaugq veikla -

82.t9;

- kitas mokymas - 85.5;
- kult[rinis Svietimas 85.52
- kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas 85.59;
- Svietimui b[dingq paslaugq veikla 85.60;

-

-

- kDrybine, menine ir pramogq organizavimo veikla 90.00;
- menine ktryba - 90.03;
- bibliotekq, archyvq, muziejq ir kita kultiirine veikla - 91.0;
- bibliotekq ir archyvq veikla - 91.01;
- kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla 93.20
-

- profesiniq narystes organizacijq veikla 94.12:
- kitq narystes organizacijq veikla -94.9.
11. Bibliotekos tikslas - organizuoti savivaldybes teritorijos gyventojq bibliotekini ir
info rmac in 1 aptarnav imq.
12. Bibliotekos funkcijos:
12.1. formuoti universalq dokumentrl fond4, atitinkanti Kretingos rajono istorines tradicijas,
ekonoming ir kult[ring pletr4, demografing situacij4, gyventojq poreikius;
12.2. kaupti kra5totyros dokumentq fond4;
12.3. tvarklti, sisteminti ir saugoti dokumentq fondus pagal Bibliotekos fondo apsaugos
nuostatus bei kitus Lietuvos Respublikos teises aktus;
12.4. teiktr vartotojams bibliografines, informacines paslaugas, sudaryti s4lygas naudotis
internetu;
12.5. modemizuoti Bibliotek4 ir jos filialus, diegti naujas technologijas, vykdyti Lietuvos
integralios bibliotekq informacijos sistemos (LIBIS) programq diegim4 bei prieZi[r4;
12.6. dalyvauti ivairiose programose, organizuoti su Bibliotekos veikla susijusius kultDrinius,
Svieteji5kus renginius;
12.7.bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir uZsienio Saliq bibliotekomis;
1 2.8. skatinti darbuotojq profesionalumo ugdym4;
12.9. teikti metoding paramEkitoms savivaldybes teritorijoje esandioms bibliotekoms.
12.10. rengti edukacines programas n organrzuoti jq vykdym4, vykdyti neformaliojo vaikq,
jaunimo ir suaugusiqiq Svietimo programas, teikti pagalbq mokymo procesui, ugdyti gyventojq
informacinius gebej imus ;
12.11. skaitmeninti raSytinio ir vaizdinio kulturos paveldo objektus.

III. BIBLIOTEKOS VALDYMAS
13. Bibliotekai vadovauja direktorius, kuris i pareigas skiriamas konkurso btdu teises aktq
nustatyta tvarka.
1 4. Bibliotekos direktorius:
14.1. organrzuoja ir koordinuoja Bibliotekos darb4 ir atsako uZ jos veikl4;
14.2. istatymq nustatyta tvarka priima ar atleidLiaBibliotekos darbuotojus, skatina juos ir taiko
drausmines poveikio priemones;
14.3. tvirtina Bibliotekos struktrlr4, pareigybiq s4ra54, nevirSijanti nustatyt4 didZiausio leistino
pareigybiq skaidiaus, darbuotojq tarnybinius atlyginimus (koeficientus), nevirsijandius Savivaldybes
tarybos nustatyto metinio darbo uZmokesdio fondo, bei kitas darbo apmokejimo s4lygas Lietuvos
Respubliko s teises aktq nustatyta tv arka;
14.4. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, filialq, skyriq ir darbuotojq pareigybiq
apraSymus;

I4.5. rengia ir, suderings su Savivaldybes administracijos Kultrlros skyriumi, tvirtina
Bibliotekos veiklos programas ;
14.6. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Kultlros ministerijos ir Savivaldybes tarybos teises aktais, pagal savo kompetencij4
leidLia isakymus, organizuoja ir kontroliuoja jq vykdym4, sudaro sutartis, i5duoda igaliojimus,
nustatyta tvarka atidaro s4skaitas bankuose;
14.7 . be atskiro igaliojimo atstovauja Bibliotekai teisme ar kitose valstybes ar savivaldybiq
institucij ose, istaigose;
14.8. sudaro komisijas Bibliotekos veiklos funkcijoms vykdyti;
14.9. atsako uZ iiking ir finansing Bibliotekos veikl4;
14. 1 0. tvirtina naudojimosi Biblioteka taisykles;
I4.II. Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka sudaro sutartis del Bibliotekos turto
panaudojimo;
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I4.I2.

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nuostatomis,
gaisrines
saugos priemones;
igyvendina
14.13. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nuostatomis,
igyvendina darbuotojq darbo saugos ir sveikatos priemones;
14.14. teikia Savivaldybes tarybai tvirtinti Lietuvos Respublikos kultflros ministro isakymu
patvirtintos formos statisting veiklos ataskait4.
15. Bibliotekos valdyme visuomeniniais pagrindais, patariamojo balso teise dalyvauja
Bibliotekos taryba, sudaryta i5 5 nariq dvejg metq kadencijai. Jos darbo reglament4, sudeti tvirlina
direktorius. Tarybq sudaro Bibliotekos darbuotojq susirinkime i5rinkti 2 darbuotoj ai, 2 rujono
jaunimo, kitq visuomeniniq organizacijq deleguoti atstovai. Savivaldybes taryba
iBibliotekos taryb4
skiria atstov4. { Bibliotekos tarybos posedZius kaip konsultantai bei ekspertai gali buti kviediami
ivairls specialistai i5 kitq institucijq, imoniq ar organizacljq.

IV. TURTAS IR LESOS
16. Bibliotekos turt4 sudaro ilgalaikis materialusis (pastatai, patalpos, knygos, rajono
laikra5diq komplektai, kitas turtas) ir nematerialusis turtas, trumpalaikis turtas (kiti spaudiniai ir kitas
turtas). Biblioteka 5i turl4 valdo patikejimo teise, ji tausoja ir saugo.
17. Biblioteka turt4 naudoja teises aktq nustatyta tvarka.
18. Biblioteka finansuojama iS rajono savivaldybes biudZeto pagal asignavimq valdytojo
patvirtintas s4matas.
19. Bibliotekos le5as sudaro:
1 9. 1. savivaldybes biudZeto leSos;
19.2. valstybes bei savivaldybes biudZetq skiriamos leSos dokumentams isigyti;
19.3. 1e5os, skirtos tikslinems programoms vykdyti;
19.4. 1e5os, gautos uZ Bibliotekos teikiamas mokamas paslaugas;
19.5. frziniq ir juridiniq asmenq patama,labdarair aukos;
19.6. 1e5os, gautos i5 ivairiq tarptautiniq ir nacionaliniq fondq;
19.7. kitos teisetai igytos leSos.

V. TEISES IR PAREIGOS
20. Biblioteka turi teisg:
20.1. tureti einam4sias nacionalines

ir

uZsienio valiutos s4skaitas Lietuvos Respublikos

bankuose;

20.2. informuoti Savivaldybes administracrj4 apie netinkamas Bibliotekos funkcijoms vykdyti
darbo sElygas, pateikti parai5kas gauti finansavim4 darbo s4lygoms pagerinti;
20.3. pirkti, prenumeruoti ir isigyti mainais lietuviq ir uZsienio kalbomis spaudinius i5 Lietuvos
Respublikos ir uZsienio Saliq istaigq, organizacijq, fiziniq asmenll ir bibliotekq;

20.4. neatlygintinai perduoti i5 mainq fondo kitoms bibliotekoms dubletinius, nepaklausius
spaudinius ir kitus leidinius;
20.5. Lietuvos Respublikos istatymq nustaty'ta tvarka reikalauti atlyginti Lalq, padaryt4
neteisetais darbuotojq, valstybiniq istaigq, fiziniq ir juridiniq asmeml veiksmais;
20.6. valdyti, naudoti ir teises aktq nustatyta tvarka disponuoti jai patikejimo teise perduotu
turtu;
20J. teikti mokamas paslaugas pagal Lietuvos Respublikos kulturos ministro isakymu
patvirtint4 mokamq paslaugq s4ra54 $aslaugq kainas tvirtina Savivaldybes taryba);
20.8. pletoti ry5ius su Salies ir uZsienio valstybiq bibliotekomis ir fondais, Savivaldybes
tarybar pritarus, sudaryti ir vykdyi bendros veiklos programas;
20 .9 . gauti par amq, labdar q ir aukas ;
20.I0. gauti reikiam4 informacij4 i5 Savivaldybes administracijos, jos padaliniq;
20.Il .jungtis i bibliotekq asociacij as.

)
Biblioteka privalo :
21.1. naudoti i5 valstybes ir savivaldybes biudZeto gaunamas lesas tik Bibliotekos nuostatuose
numatytiems tikslams igyvendinti ir tik pagal asignavimq valdytojq patvirtintas iSlaidq s4matas;
2l.2.Ielas, gautas uZ Bibliotekos teikiamas mokamas paslaugas, naudoti pagal sudaryt4 ir
patvirtint4 i5laidq s4mat4: darbo uZmokesdiui, prekems bei paslaugoms apmoketi;
21.3. teikti Savivaldybes tarybai ir kitoms teises aktuose numatytoms institucijoms savo
veiklos ataskaitas;
21.4. garantuoti istaigos finansiniq, statistiniq ir ra5ytiniq ataskaitq teisingum4;
21.5" uLtlkrinti Bibliotekos darbuotojams saugias darbo s4lygas;
21.6. sudary.ti s4lygas darbuotojq kvalifikacijai kelti.
22. Biblioteka gali tureti kitas istatymuose ir kituose teises aktuose numatytas teises ir
pareigas.
21.

VI. DARBO SANTYKIAI IR DARBO UZVTOTNSTIS
23. Bibliotekos darbuotojq darbo santykius ir darbo uZmokestireglamentuoja Lietuvos
Respublikos darbo kodeksas bei kiti teises aktai.

24.lstatymq ir kitq teises aktrl nustatytatvarka sudaromos neterminuotos, terminuotos darbo
ir autorines sutartys atskiriems kultUriniams ar kitiems projektams igyvendinti.

VII. FINANSINES VEIKLOS KONTROLE
25. Bibliotekos finansines veiklos kontrolg vykdo Savivaldybes kontroles
teises aktq nustatyta tvarka.

ir audito tarnyba

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Biblioteka istatymrl ir kitq teises aktq nustatT4atvarka gali tureti emblem4, veliav4 ir kit4
atributik4.
2T.Biblioteka gali blti reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka.
28. Bibliotekos nuostatar gali buti keidiamiirl arbapapildomi, priemus naujus, su Bibliotekos
veikla susijusius teises aktus, naujus reikalavimus bibliotekrl nuostatams, savininko arba Bibliotekos
direktoriaus iniciatyva. Nuostatq pakeitimat tl arba papildymai teikiami tvirtinti Savivaldybes
tarybai.
29. Bibliotekos nuostatai ir jq pakeitimai isigalioja nuo jq iregistravimo Juridiniq asmenll
registre dienos.
30. Biblioteka apie savo veikl4 vieSai skelbia informacij4 Kretingos rajono savivaldybes
intemeto tinklalapyje www.kretinga.lt ir Bibliotekos interneto tinklalapyje www.kretvb.lt.

Direktore

Birute Kardauskiene

