FEGISTRUOTA

PATVIRTINTA
Siauliq miesto savivaldybes tarybos
2018 m.lapkridio 8 d. sprendimu Nr. T-3j7

SmurnT MrES To sAVIVALDyBE s vrES osro s BrBLroTEKos
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

os bibliotekos nuostatai (toliau Nuostatai)
- Biblioteka) veiklos pobUdi

ios bibliotekos (toliau

istaigos savinink4, savininko teises ir pareigas
sudarymo tvark4 ir jq kompetencij4,
5q naudojimo tvark4, finansing veiklos
r Nuostatq keitimo frarkq.
iesto savivaldybes viesoji biblioteka. Biblioteka
04772.
3. Bibliotekos

4'

Bibliotekos

ldybe (toliau

adresas: Vasario 16-

-

Savininkas), kodas

llll0g429,

5' Savininko-teises ir pareigas igyvendinanti institucija Siauliq miesto savivaldybes taryba
-

(toliau

-

Savivaldybes taryba).

6' Biblioteka - ribotos civilines

atsakomybes, Lietuvos Respublikos istatymq (toliau
nustatyta
tvarka
istatymai)
isteigtas vie5asis luiiainis
os sklaidos,
kulturos, mokslo ir Svietimo srityse ir vykdantis
s
Savininko
funkcijas, i5laikomas is siauliq miesto savivaldybes
s biudZetas)
asignavimq, turintis s4skait4 banke ir antspaud4 su savo pavadinimu.
7 ' Pagal savo prievoles Biblioteka atsako tik
savo lesomis. Jeigu Bibliotekos prievolems
Savininko lesomis nevir5ij ant Bibliotekos teises
nuojamo turto vertes.
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
likos biudZetiniq istaigq, Lietuvos Respublikos
omenq teisines apsaugos istatymais, Lietuvos
Respublikos vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respubiikos kulmros ministro (toliau
kulturos
ministras) isakymais, Savivaldybes tarybos sprendimais, Nuostatais ir kitais
teises aktais.
9. Bibliotekos veikla yra neterminuota.
10. Bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1 1. Biblioteka yra paramos gaveja, veikianti
istatymq nustatyta tvarka.
12. VieSi Bibliotekos prane5imai skelbiami Bibliotekos intemeto svetaineje
www.smsvb.lt ir

-

asmuo,
bibliotekq
biudZeto

-

spaudoje.

13. Bibliotekos buveine: K. Korsako g. 10, LT-79359 Siauliai.
14. Biblioteka turi 7 strukturinius padalinius (filialus), kurie nera

14.1. ,,Aido" filial4 (Aido g.27,LT-79272 Siauliai);
14.2. Lieporiq filialq, TilZes g. 36, LT-79205 Siauliai);
14.3. Rekyvos filialE (Energetikq g. 7, LT-7923g Siauliai);
14.4. ,,Saules" filial4 (K. Korsako g. 10, LT-79359 Siauliai);

juridiniai asmenys:

14.5.,,Spindulio" filial4 (Spindulio g. 5, LT-7 6163 Siauliai);
14.6. ,,Saltindlio" filial4 fliakq g. ZOd,LT-762gg Siauliai);'
14.7. ,,Yarsos" filial4 (Vilniaus g. 38D, LT-76251Siauliai).
15' Naudojimasis Biblioteka nemokamas, jos paslaugos vienodomis teisemis prieinamos
visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Biblioteka gali tiikti papildomas mokamas paslaugas

pagal kulturos ministro patvttintq mokamq paslaugq, kuriq
ikainius nustato Savivaldybes taryba,
sqraS4.

II

SKYRIUS

BIBLIOTEKOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS
16. Bibliotekos veiklos sritis - dokumentq kaupimas, tvarkymas, sisteminimas, saugojimas,
skaitmeninimas, panauda ir viesinimas, bibliografavimas; kulttlriniq ir edukaciniq piogramq
organizavimas ir kultDros pletra; galimybes naudotis vie5aisiais informacijos Saltiniais, nep-aisant
informacijos pateikimo b[do, formos ir laikmenos, neatsiZvelgiant autoiiq ar uZfiksuotq Ziniq
i
politing ar ideologing orientacij4, uZtikrinimas; fiziniq ir juridiniq asmenq lygiqteisiq naudotis teises
aktq nustatytatvarkateikiamomis nemokamomis visuomenes Svietimui, so"iot.rttutinei edukacijai,
moksliniams tyrimams, asmenybes ugdymui reikalingomis paslaugomis ir informacija uZtikrinimas.
17. Bibliotekos veikla pagal teises aktais patvirtint4 Ekonomines veiklos r[Siq klasifikatoriq:
I 7. 1 . bibliotekq ir archyvq veikla (91 .01 );
17.2.kita informaciniq technologrjrl ir kompiuteriq paslaugq veikla (62.09);
17 .3 . kita informaciniq paslaugq veikla (63 .9)
;
17 .4. kita pramogq ir poilsio or ganizavimo veikla (93 .29);
17.5. kino frlmq rodymas (59:14);
17.6. vie5qjq rySir+ ir komunikacijos veikla (70.21);
77 .7 . kitas mokymas (85. 5);
1 7.8. kulturinis Svietimas (85.52);
17.9. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas (g5.59);
17.10. Svietimui bDdingq paslaugq veikla (85.60);
17.ll. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
17 .12. leidybine veikla (58. il);
17.13' fotokopijavimo, dokumentq rengimo ir kita specializuota
istaigai biidingq paslaugq
veikla (82.19);
17 .I4. iri5imas ir susijusios paslaugos (18.1a);
17.15. fotografavimo veikla ea.D;
17.16. k[rybine, menine ir programq organizavimo veikla (90);
17 .17 . bendrosios viesosios paslaugos (7 5.l);
17.18. profesiniq narystes organizacijq veikla (94.12).

III

SKYRIUS

BIBLIOTEKOS TIKSLAI IR F'UNKCIJOS
Bibliotekos tikslai:
18.1. kaupti ir saugoti universalq miesto bendruomenes poreikius atitinkanti dokumentq fond4,
teikti gyventojams informacijos ir viesosios interneto prieigos paslaugas;
18.2' organizuoti ir uZtikrinti miesto gyventojq bibliotekini, informacini aptarnavim4 ir pfieigq
prie ivairiq informacijos Saltiniq (spausdintiniq, elektroniniq ir kt.);
18.3. vykdyti skaitymo skatinimo, informacinio raStingumo, sociokulturines edukacijos,
kra5totyros ir kitas su bibliotekrl veikla susijusias neformaliojo Svietimo programas ir projektus;
18.4. didinti kulturos prieinamum4, ugdyti kult[rines Zmogaus kompetencijas ir kuiybingum4,
teikiamomis paslaugomis prisideti prie informacines ir Ziniq visuomends pletros.
19. Biblioteka, igyvendindama siuos tikslus, atlieka tokias funkcijas:
19.1. komplektuoja, kaupia ir saugo universalq dokumentq fond4, atitinkanti Siauliq miesto
istorines tradicijas, ekonoming ir kulturing pletr4, demografing situacij4, gyventojq poreikius;
I9.2. kaupia kra5totyros dokumentq fond4;
19.3. tvarko, sistemina ir saugo dokumentq fondus pagal Bibliotekos fondo apsaugos
nuostatus ir kitus Lietuvos Respublikos teises aktus;
I 8.

19.4. teikia vartotojams: dokumentus panaudai, kitas bibliotekines paslaugas, vadovaudamasi

Naudojimosi biblioteka taisykldmis, kurios parengtos kult[ros ministro putui.tintq Bendrqjq
naudoj imosi taisykliq pagrindu;

ir
sk
programas ir projektus;

.

aptarnavim4, teikia gyventojams informacijos
Stotyros, sociokultfrrines edukacijos, skaitymo
ibliotekq veikla susijusias neformaliojo Svietimo

19.6. dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekq fond4

sistema:

ir

kuriant bibliotekq informacijos

I9.7. teikia informacij4 vartotojq pageidaujama tema, organizuoja gyventojq informacini

aptarnavimE, sudarydama galimybes :
19.7.1. naudotis informaciniq leidiniq fondu, katalogais, informacinemis duomenq
bazemis

-

Bibliotekos elektroniniu katalogu ir Lietuvos bibliotekq suvestiniu katalogu;
19.7.2. gauti atsakymus iuZklausas naudojantis visais Bibliotekoi o reikalui
esant - ir kitq
bibliotekq informaciniais resursais;
19.7-3. gauti informacijl apie Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybes, Savivaldybes
tarybos, Siauliq miesto savivaidyb6s administracijos (tofur, Savivaldybes administracija)
iileistus
-

teises aktus;

19.7.4. gauti informacijq apie Lietuvos bibliotekq sistem4, bibliotekq tinklus,
teikiamas paslaugas;
1 9. 8. mode rnizuoj a Bibliotek4, die gia nauj
as technolo gij as ;

jq

fondus ir

19.9. vykdo I'ietuvos integraliosios bibliotekq infoimacijos sistemos (LIBIS) programq
diegim4, prieLiirq, finansavim4;
19.10. dalyvauja ivairiose programose, projektuose, susijusiuose su Bibliotekos
veikla;
19.1 1, bendradarbiauja su kitomis kulturos ir svietimo
istaigomis;
19'12. organizuoja ir vykdo kulturinius, Sviediamuosius renginius, darb4
su jaunimu, vykdo
edukacines programas, informuoja visuomeng apie viesus renginius, parengdama
reklaming
medLiagq;
19'13' vykdo ir rengia vaikq neformaliojo Svietimo programas, organizuoja
Sviediam4j4 veikl4,
susijusiq su neformaliuoju Svietimu, teikia pagalb4mokymo procesui, tfuao gyventojq
infoilacinius
gebej imus ir skaitmenini ra5tingum4;
19.14. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir uZsienio Saliq bibliotekomis;
19.15. nuolat tiria gyventojq poreikius, susijusius su Bibliotekos veikla, jos
teikiamomis
paslaugomis ir, atsiZvelgdama i tyrimq rezultatus, tobulina Bibliotekos
veikla:
19.16. sudaro s4lygas Bibliotekos darbuotojams kelti kvalifikacii4;
19.17. atlieka kitas teises aktuose nustatytas funkcijas.

IV SKYRIUS
BIBLIOTEKOS TEISES IR PAREIGOS
20. Biblioteka turi teisg:
20.1. teises aktq nustatytatvarka pirkti, prenumeruoti ir
isigyti mainais lietuviq ir uZsienio
kalbomis spaudinius, kitus dokumentus i5 Li"trrrro, Respublikos
uZsienio Saliq istaigq,
organizacijq, fiziniq asmenrl ir bibliotekq;
20.2. Lietuvos. Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka gauti nemokam4 privalom4
spaudiniq egzemplioriq i5 miesto teritorijoje veikiandiq spaustuviq ir Giayktq;
20.3. neatlvgintinai perduoti kitoms bibliotekoms ir kitoms oryanizacijoms dubletinius,
nepaklausius spaudinius ir kitus leidinius;
20.4. vadovaudamasi istatymq nustatyta tvarka, reikalauti i5 vartotojo, kad b[tq atlyginama
Bibliotekai padarl4a Lala;
20.5. isigyti ilgalaiki ir trumpalaikiturt4, sudaryti sutartis, prisiimti
isipareigojimus;
20 . 6 . teikti m etoding p agalb q miesto teritorij oj e e s andiom s bibliotekom s
;

ir

4

prir*i:o;1;ffifrt ilttros

ministro patvirtinta paslaugq s4rasa teikti
atlygintinas paslaugas, kurioms
aptarnavimo tradicij as, gyventoj q poreikius,
kq istatymo numatyta tvarka ir suderinusi
su
s uZdaryti;
omam fi nansavimui gauti, or ganizuoti vie5uosius

ir uZsienio valstybiq partneriais, dalyvauti

is leisti ir platinti mokamus ir

ikla;
tiniq paslaugq sutartis

Salies

ir

nemokamus

;

funkcijas;
niq asmenq registro tvarkytojui duomenis apie
Sio

21'3' teikti Savininkui ir kitoms
istatymq nustatltoms institucijoms savo veiklos ir finansines
ataskaitas;
anus;

sutartis;
binius darbuotojus;
intinq paslaugq ikainius;
as paslaugas, naudoti pagal
istaigos patvirtint4
darbus ir paslaugas bet kuria sutarta forma pagal

istiniq ataskaitq teisingum4;
as le5as tik Nuostatuose nurodytiems tikslams
iSlaidq s4matas;

sumin€s
troninds

s s4siuviniais);

tvarka i5imti iS fondq

si

ir

nura5yti pasenusius,

bendrosiomis katalogavimo taisyklemis,

ir saugomq asmens duomenq apsaug4;
kacij4;
arbuotojq darbo s4lygas.
uose teises akfuose numaty,tq teisiq ir pareigq.
V SKYRIUS
SAVIVALDYBES TARYBOS KOMPETENCIJA
, Savivaldybes taryba:

to;

/
5

23.4. nustato didZiausi4 leistin4 pareigybiq skaidiq;
23.5. priima sprendim4 del Bibliotekos buveines pakeitimo;
23.6. ptiima sprendim4 del Bibliotekos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
23.7. ptiima sprendim4 del Bibliotekos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
23.8. skiria ft atleidiialikvidatoriq arba sudaro likvidacingkomisij4 ir nutraukiajos
igaliojimus;
23.9. sprendZia kitus istatymuose, teises aktuose ir Nuostatuo." jor kompetencilai pristirtus
klausimus.
24. Savivaldybes tarybos sprendimai iforminami raStu.

VI SKYRIUS
BIBLIOTEKOS VALDYMO ORGANV TVARKA IR JV KOMPETENCIJA
25. Bibliotekai vadovauja direktodus, kuris i pareigas skiriamas konkurso bfldu Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka. Direktorius pareigas skiriamas 5 metq kadencijai.
i
Direktoriaus teises ir pareigas nustato Nuostatai ir direktoriaus pareigybes apra5ymas. Direktoriaus
kvalifikacinius reikalavimus nustato kultiiros ministras. Direktorius turi buii nepriekai5tingos

reputacijos.
Sprendim4 del direktoriaus priemimo i pareigas, jo atleidimo arba atsaukimo iS jq priima
..26.
Siauliq miesto savivaldybes meras (toliau S; ivaldybes meras) Lietuvos Respublitts -aarbo
kodekso, Nuostatq ir kitq teises aktq nustatylatvarka. ne ntq darbo sutarties pasibaigimo pagrindrl,
darbo sutartis su direkloriumi taip pat pasibaigia atsaukui
iS pareigq. Direkt5riu, guii UUti
at5aukiamas i5 pareigq, jei:
26.1. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija nepatvirtina Bibliotekos ir (ar)
direktoriaus veiklos ataskaitos ;
26.2. paLeidZia Lietuvos Respublikos vieSqjq ir privadiq interesq derinimo valstybes
tarnyboje
istatymo nuostatas, pasinaudojgs pareigomis savo ar kitq asmenrl naudai;
26.3 . praranda nepriekai5ting4 reputacij
4.
27. Savivaldybds meras vykdo kitas funkcijas, susijusias su direktoriaus darbo santykiais,
Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatytatvarka.
nustatytais atvejais,
fstatymq-savivaidybes

x.

-

ii

kai

Savivaldybes meras negali

eiti

pareigq, Sias funktijas igyvendina

-..o
pavaduotojas ar Savivaldybes mero pareigas laikinai einantis Savivaliybes tarybos
rruryr.
28. Direktorius:
28.1. vadovauja istaigai ir atsako uZ jos veikl4;
28.2. organizuola Bibliotekos darb4, kad britq igyvendinami Bibliotekos tikslai ir atliekamos
nustatytos funkcijos;
28.3' uLtikrina, kad Bibliotekos veikloje bDtq laikomasi
istatymq, kitq teises aktq ir Nuostatq;
28.4. tvittina Bibliotekos organizacing strukhlr4 ir pareigybiq's4rai4, nevirSydamas darbo
uZmokesdiui skirtq lesq;
28.5. tvirtina Bibliotekos darbo tvarkos, naudojimosi Biblioteka taisykles, darbuotojq
pareigybiq apra5ymus, strukturiniq padaliniq (filialq) nuostatus ir spaudiniq fondo nuraSymo
aktus"ii
kitus vidaus teises aktus;
28.6. nustato istaigos darbo laik4, suderings ji su savininku;
28.7 . istatymq nustatyta tvarka priima ft atleidLiaBibliotekos darbuotojus, skatina juos
ir skiria

drausmines nuobaudas;

28.8. tvirtina darbuotojq tarnybinius atlyginimus ir priedus;
28.9. gnantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes
istatym4
teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos butq teisingi;
28.10. uZtikrina racionalq, taupq le5q ir turto naudojim4, kad
istaigos finansiniai isipareigojimai
neviriyq jos finansiniq galimybiq, veiksming4 Bibliotekos vidaus kontroles sistemos ,rt uti-4,
iot
veikimq ir tobulinim4;
28.11. tvirtina Bibliotekos pajamq, i5laidq ir kitas s4matas;

28.12. teises aktq nustatyta tvarka atstovauja Bibliotekai teisme ar kitose valstybes ar
savivaldybiq institucijose, istaigose;
28.13. nevir5ydamas savo kompetencijos leidLia isakymus ir kitus Bibliotekos veikl4
reglamentuojandius teis6s aktus, privalomus visiems jos darbuotojams, ir kontroliuoja jq vykdym4;
28.14. pasira5o sutartis, informacinius ir kitus dokumentus;
28.1 5 . vykdo teises aktq nustatyt a tv arka kitas funkcij as.

VII SKYRIUS
DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKEJIMAS

29. Direktoriaus

ir

darbuotojq darbo santykius, darbo apmokejim4

reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir

kiti teises aktai.

ir

garantijas

VIII SKYRIUS
TURTAS, LESU s.q.LrrNrA.r rR LESU NAUDOJTMO TVARKA
30. Savininko jai perduotas ir Bibliotekos igytas turtas nuosavybes teise priklauso Savininkui
o Biblioteka 5i turt4 valdo, naudoja ir disponuoja juo teises aktq nustatytalxarka.
31. Bibliotekos le5q Saltiniai:
31.1. valstybes biudZeto ir (arba) savivaldybes biudZeto asignavimai. Le5os dokumentams,
iSskyrus periodiniq leidiniq prenumerat4, isigyti skiriamos i5 valstybes ir savivaldybes biudZetq.
Periodiniq leidiniq prenumerata finansuoj ama i5 savivaldybes biudZeto;
31.2. kitos teisetai gautos leSos.
32. Nuostatq 31.2 papunktyje nurodytas le5as Biblioteka naudoja Savivaldybes tarybos
nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
FINANSINES VEIKLOS KONTROLE
Bibliotekos buhalterine apskaita organizuojama, finansiniq ir biudZeto vykdymo ataskaitq
rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymo, Lietuvos
Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
34. Bibliotekos finansines veiklos kontrolg vykdo Savininkas, Siautiq miesto savivaldybes
33.

kontrolieriaus tamyba ir valstybes kontrole teises aktg nustatlrta tvarka.

X SKYRIUS
ISTAIGOS PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
35. Sprendim4 perfvarkyti Bibliotek4 priima Savivaldybes taryba:
35.1. apie priimtq sprendim4 pertvarkyti Bibliotek4 direktorius teises aktq nustatyta tvarka ne
veliau kaip pirm4 sprendimo vie5o paskelbimo dien4 turi pranesti Juridiniq asmenq registrui, taip pat
vieSai paskelbti Bibliotekos intemeto svetaineje www.smsvb.lt tris kartus ne maZesniais kaip 30
dienq intervalais arba viesai paskelbti Bibliotekos interneto svetaineje www.smsvb.lt vien4 kart4 ir
prane5ti visiems Bibliotekos kreditoriams raStu;
35.2. nuo sprendimo pertvarkyti Bibliotek4 priemimo dienos Biblioteka igyjapertvarkomos
biudZetines istaigos status4;
35.3. pertvarkymas laikomas baigtu ir Biblioteka netenka pertvarkomos biudZetines istaigos
istaigos statuso nuo juridinio asmens, kuris veiks po perfvarkymo, istatq iregistravimo Juridiniq
asmenr+ registre.
36. Biblioteka reorganizuojama Civiliniame kodekse nustatytais jungimo ar skaidymo b[dais.
Biblioteka gali bflti reorganizuojama arba dalyvauti reorganizavime tik tada, jei istatymq nustatyta

l-

tvarka nera igijusi reorganizuojamos, rcorganizavime dalyvaujandios, likviduojamos biudZetines
istaigos teisinio statuso:
36.1. kai Savivaldybes taryba priima sprendimq del sutikimo reorganizuoti Bibliotek4,
reotganizavime dalyvaujandiq biudZetiniq istaigq vadovai parengia Bibliotekos reorganizavimo
s4lygq apra!4;
36.2. bibliotekos reorganizavimo s4lygq apra5as ne veliau kaip pirm4 vie5o paskelbimo apie jq
parengim4 dien4 turi buti pateiktas Juridiniq asmenr+ registrui;
36.3. sprendimas del Bibliotekos reorganizavimo gali buti priimtas tik praejus 30 dienq nuo
paskutinio vie5o paskelbimo arba vieSo paskelbimo, kai apie Bibliotekos rcorganizavimo s4lygq
apra5o parengim4 paskelbta vien4 kart4t apie Bibliotekos reorganizavimo s4lygq apra5o parengim4
praneSta visiems Bibliotekos kreditoriams, dienos ;

36.4. sprendim4 del Bibliotekos reorganizavimo priima ir kartu tvirtina Bibliotekos
teorganizavimo s4lygq apraS4 ir po reorganizacijos veiksiandiq biudZetiniq
istaigq nuostatus
kiekvienos reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujandios biudZetines istaigor rurrittinko teises
ir pareigas igyvendinanti institucij a;
36'5. sprendimo del Bibliotekos reorganizavimo priemim4 irodantis dokumentas turi blti
pateiktas Juridiniq asmeml registrui;
36.6. rcorganizavimas laikomas baigtu, kai i Juridiniq asmenq registr4 iregistruojami po
reorganizavimo sukurtos naujos biudZetines istaigos nuostatai ar
iregistruojami tgsiandiq veikl4

biudZetiniq istaigq pakeisti nuostatai;
36.7 . reorganizuotos Bibliotekos veikla pasibaigia nuo jos i5registravimo i5 Juridiniq asmenr+
registro dienos.

37. Biblioteka gali btti likviduojama Civilinio kodekso nustatytais juridiniq asmenq
likvidavimo pagrindais :
37.1. sprendim4 likviduoti Bibliotek4 priemusi Savivaldybes taryba arba teismas privalo
paskirti likvidatoriq arba sudaryti likvidacing komisij q;
37.2. apie sprendim4 likviduoti Bibliotek4 turi bDti viesai paskelbta Bibliotekos intemeto
svetaineje www.smsvb.lttris kartus ne maZesniais kaip 30 dienq intervalais arba vie5ai paskelbta
vien4 kart4 Bibliotekos interneto svetaineje www.smsvb.lt ir prane5ta visiems kreditoriams ra5tu;
37 .3. apie Bibliotekos likvidavim4 pranesama Juridiniq asmenq registrui teises aktq nustatyta
tvarka ne veliau kaip pirm4 vieSo paskelbimo dien4. Nuo sprendimo likviduoti Bibliotek4 priemimo
dienos ji igyja likviduojamos biudZetines istaigos status4, kurio netenka j4 likvidavrm ui
istatymq
nustatytais atvej ais at5aukus sprendim4 j 4 likviduoti.
XI SKYRIUS
NUOSTATU KEITIMO TVARKA
38. Nuostatai keidiami Savivaldybes tarybos sprendimu. Pakeistus Nuostatus

pasira5o
Savivaldybes tarybos vardu veikiantis asmuo arba Savivaldybes tarybos
asmuo.
Pakeisti
igaliotas
Nuostatai isigalioja nuo jq iregistravimo Juridiniq asmenq registre dienos.

XII SKYRIUS
KITOS NUOSTATOS
39. Bibliotekos intemeto svetaindje www.smsvb.lt skelbiama Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 2.44 str upsnyj e nurodyta informacij a.
40. Vieii Bibliotekos prane5imai skelbiami Bibliotekos interneto svetaindje www.smsvb.lt ir
vietineje spaudoje.
41. Bibliotekos veiklos prieZi[r4 vykdo Siauliq miesto savivaldybes administracijos Svietimo,
kulttiros ir sporto departamento Kulturos skyrius.
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