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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

L straipsnis. fstatymo paskirtis
Lietuvos Respublikos bibiiotekq fstatymas nustato Lietuvos bibliotelcq sistemq, ry5ius tarp

bibliotekq, bibliotekq finansavim4 ir valstybini reguliavim4, apib[dina Lietuvos bibliotekq fond4 ir
jo apsaugil.

Pagrindines istatymo nuostatos:
spaudiniai ir kiti dokumentai (knygos, periodiniai leidiniai, rankra5diai, natos, mikroformos,

garsiniai regimieji, kartografiniai, varzdiniar, elektroniniai, neregiq raStu atspausdinti ir kiti
dokumentai), sukaupti ir saugomi valstybinese ir nevalstybinese bibliotekose,taip pat spaudiniai ir
kiti dokumentai, esantys kitq valstybiq bibliotekose, archyvuose ir privadiuose rinkiniuose, bet

teisetai pr:iklausantys Lietuvos Respublikat, yra Lietuvos nacionalinis turtas, saugomas Lietuvos
Respublikos istatymq ir tarptautiniq susitarimq nustatyta tvarka,

spaudiniai ir kiti dokumentai, neatsiZvelgiant ijq autoriq ar juose uZfiksuotq Ziniq politinE ar

ideoloE;inti orientacij4, turi brlti nemokamai prieinami visiems asmenims.

2 straipsnis. Bibliotekos apibiidinimas
Biblioteka yra kulturos, Svietimo ir informacijos istaiga, kurioje renkami, tvarkomi, saugomi

spaudirniai ir kiti dokumentai, sisteminamos ir platinamos juose uZfiksuotos Zinios paZinimo,

bendravinro, Zmoniq sukauptq Ziniq iSsaugojimo, ugdymo ir rekreacijos tikslams, iregistruota Sio

istatymo nustatyta tvarka.

3 straipsnis. Bibliotekq veiklos teisinis reguliavimas
Lietuvos bibliotekos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Siuo

istatymu, kitais Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,
Kultrtr,cs rrinisterijos norminiais aktais bei Lietuvos Respublikos tarptautiniais susitarimais.

Kiekviena biblioteka, nesvarbu, ar ji turi juridinio asmens teises, veikia pagai steigejo
patvirlintus bibliotekos nuostatus.

4 straipsnis. Valstybinds ir nevalstybinds bibliotekos
Lietuvos Respublikoj e yra valstybines ir nevalstybines biblioteko s.

Valstybines bibliotekos yra bibliotekos, kuriq steigejai yra valstybes valdymo institucijos,
savivaldybes bei kitos institucij os.

Nevalstybines bibliotekos yra bibliotekos, kuriq steigejai yra nevalstybines imones, istaigos,
atp pert. politines, profesinds, religines, visuomenines organtzacijos ir visuomeniniai judejimai bei
fizirnai asmenys.

Nr:valstybines bibliotekos gali gauti metodinE pagalbq i5 valstybiniq bibliotekq ir bibliotekq
metodiLkos centrq.

5 straipsnis. Bibliotekg teisds
Neturindios juridinio asmens teisiq bibliotekos teises ir pareigas nustato steigejo patvirlinti

nuostatai.



Biblioteka, turinti juridinio asmens teises, gali:
1) tureti einam4sias nacionalines ir uZsienio valiutos s4skaitas viename iS Lietuvos

Respublikoje pasirinktq bankq, taip pat steigejui leidus, - po vien4 uZsienio valiutos s4skaitq bet
kurioj e uZsienio valstybej e;

2) steigejui leidus, steigti filialus, turindius savo atskir4 buveing ir galindius steigejo leidimu
tureti e inam qa, s4skaitq;

3) remdamasi bibliotekos nuostatais, valdyti, naudotis ir disponuoti jai priskirtu turtu;
4) sudaryti sutartis, prisiimti fsipareigojimus; steigejui leidus, sudaryti sutartis del

bibliotekos turlo naudoj imo;
5) nustatyti savo vidaus struktDr4;
6) steigejui leidus, steigti fondus bei personalines imones;
7) nustatyti savo teikiamq paslaugq kainas, jei jq nenustato bibliotekos steigejas;

8) atsiskaityti ui. pateiktas prekes, atliktus darbus bei paslaugas bet kuria sutarta forma,
neprie5taraujandia Lietuvos Respublikos istatymams ir kitiems teises aktams;

9) .jungtis i bibliotekq asociacij as;

10) tureti kitq Sio istatymo nenustatytq civiliniq teisiq ir pareigq, jeigu jos neprieStarauja

Lietuvos Itespublikos istatymams.

TI. BIBLIOTEKU SISTEMA, BIBLIOTEKU STEIGIMAS IR LIKVIDAVIMAS

6 straipsnis. Bibliotekq sistema
Lietuvos bibliotekq sistem4 sudaro universalios ir specialios bibliotekos.
Universalios bibliotekos aptarnauja skaitytojus pagal teritorini princip4, tenkina ivairiq

profesijq, fvairaus iSsimokslinimo bei ivairaus amZiaus skaitytojq kompleksinius informacijos
poreikius, kaupia universalaus turinio spaudinius ir kitq dokumentq fond4, atsiZvelgdamos i
aptarnetulamos teritorijos ekonominius, kulturinius ir demografinius ypatumus.

Specialios bibliotekos tenkina specialios (mokslo, gamybos, mokymo ir kt.) informacijos
poreikius ir formuoja spaudiniq il kitq dokumentq fond4, atsl?velgdamos i steigejo funkcijas.

Urriversalios bibliotekos yra:
1) Nacionaline biblioteka;
2) vie5osios bibliotekos:
a) apslaidiq bibliotekos;
b) rajonq ir miestq savivaldybiq bibliotekos.
Specialios bibliotekos yra:
1 ) mokslo institucijq bibliotekos;
2) auk5tqiq mokyklq bibliotekos;
3) Svietimo istaigq bibliotekos;
4) kitos bibliotekos.

7 straipsnis. Nacionalind biblioteka
Nacionaline Martyno MaZvydo biblioteka yra pagrindine vie5o naudojimo moksline

Lietuvos Respublikos biblioteka, nacionalinis spaudos archyvas, lietuvi5kq ir lituanistiniq bei

reik5mingiausiq uZsienio Saliq mokslo ir universalaus pobfldZio spaudiniq bei kitq dokumentq
saugykla, nacionalines bibliografijos, lituanistiniq leidiniq valstybinio registravimo, informacijos,
bibliotr:kq mokslo tiriamojo darbo, metodines veiklos bei Siq darbq koordinavimo centras.

Nacionalines bibliotekos nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybe.
Nacionalines bibliotekos steigeja yra KultDros mirristerij a.

8 straipsnis. Apskrities vieSoji biblioteka



Apskrities viesoji biblioteka garantuoja valstybiniq bibliotekininkystes pletojimo programrl

vykdym4 apskrityje, yra apskrities vie5qjq bibliotekq metodikos, bibliografrjos ir informacijos
centras. Ji garantuoja apskrities bibliotekq ry5ius su Lietuvos bibliotekq fondu, atlieka kitas

funkcijas, nustatytas KultUros ministerijos patvirtintuose Apskrities vie5osios bibliotekos
nuostatuose.

Apskrities vie5oji biblioteka kaupia universalq apskrities poreikius tenkinandiq spaudiniq ir
kitq dokumentq fond4; kaupia ir saugo spaudinius ir kitus dokumentus, susijusius su apskritimi.

Ap skrities vie5o sio s biblioteko s stei gej a yra Kultflro s ministerij a.

9 straipsnis. Rajono arba miesto savivaldybds biblioteka
Rajono arba miesto savivaldybes biblioteka kaupia universalq rajono ar miesto poreikius

atitinkanti spaudiniq ir kiq dokumentq fond4; kaupia ir saugo spaudinius ir kitus dokumentus,

susijusius su rajonu ar miestu; garantuoja visq savivaldybes teritorijoje esandiq bibliotekq rySi su

Lietuvos bibliotekq fondu.
R.ajono arba miesto savivaldybes bibliotekos steigeja yra rajono arba miesto savivaldybe.

Kiekviename rajone ar mieste turi blti isteigta rajono ar miesto savivaldybes biblioteka su

fi lialais miesto mikroraj onuose ir(arba) kaimo gyvenamosiose vietovdse.

Miesteliuose ir miestuose gali biiti steigiami miestelio arba miesto savivaldybes bibliotekos

filialai, aptarna$ antys vaikus.
Rajono ar miesto savivaldybes bibliotekos filialq skaidiq ir jq i5destymq atsilvelgiant i

gyventojq skaidiq ir tankum4 nustato savivaldybd, suderinusi su Kultiiros ministerija.
Rajono ar miesto savivaldybes bibliotekos filialai steigiami:
kaimo vietovese vienas bibliotekos filialas steigiamas vidutini5kai 700-800 gyventojq;

miesteliuose bibliotekos filialas steigiamas, jei juose gyvena iki 10 tiikst. gyventojq; miestuose,

kuriuose gyvena daugiau negu 10 t[kst. gyventojq, miesto bibliotekos filialai steigiami vidutini5kai
20 -30 tiikst. gyventojq.

Miestuose kurortuose 5 tiikstandiams gyventoj q steigiama biblioteka.
Mieste, kuriame yra miesto ir rajono savivaldybiq bibliotekos, miesto ir rajono savivaldybiq

susitarinru gali bffi viena biblioteka, aptamaalarii miesto ir rajono gyventojus. Tokiu atveju 5i

biblioteka finansuojama i5 miesto ir rajono savivaldybiq biudZetq le5q.

Rajono arba miesto savivaldybiq bibliotekos pagal susitarim4 su miesto ligoninemis ir
kitomis gydymo istaigomis, ikalinimo, globos ir r0pybos bei kitomis socialinemis institucijomis
organizuoja bibliotekq paslaugas Siose institucijose, taip pat sudaro s4lygas invalidams naudotis

spaudiniais ir kitais dokumentais bei informacija.

I.0 straipsnis. Mokslo institucijq bibliotekos
Mokslo institucijq bibliotekos kaupia spaudiniq ir kitq dokumentq fond4, kuris tenkina j4

lsteigusios institucijos poreikius naudotis spaudiniais ir kitais dokumentais bei informacija;
dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekq fond4 ir bibliotekq informacinE sistem4.

I L straipsnis. Aukltqjg mokyklq ir Svietimo istaigq bibliotekos
Auk5tqiq mokyklq ir Svietimo istaigq bibliotekos yra bibliotekos, kaupiandios spaudiniq ir

kitq dokumentq fond4, garantuojanti galimybg auk5tajai mokyklai ar Svietimo istaigai igyvendinti
mokslo, didaktinius ir ugdymo tikslus, tobulinti destytojq (mokytojq) kvalifikacij4, ir
dalyvaujandios formuojant Lietuvos bibliotekq fond4 bei bibliotekq informacinE sistem4.

Auk5tojoje, auk5tesniojoje, profesineje ir bendrojo lavinimo mokykloje turi buti isteigta
biblioteka.

Kaimo pradineje ir pagrindineje mokykloje rajono savivaldybes sprendimu biblioteka gali
biiti nesteigiama, jeigu yra rajono savivaldybes bibliotekos filialas, galintis aptamauti Sias

mokyklas. Siuo atveju savivaldybe vie5ajai bibliotekai turi skirti papildom4 finansavim4.



12 straipsnis. Kitos bibliotekos
Juridiniai ir fiziniai asmenys gali steigti bibtiotekas, kurios tenkina jq poreikius naudotis

spaudiniais ir kitais dokumentais bei informacija.
Visose rajonq ir miestq ligoninese, globos ir nipybos institucijose, ikalinimo vietose turi buti

organizuojamos bibliotekq paslaugos. Tam Siose institucijose steigiamos bibliotekos arba
sudaromos sutartys su vie5osiomis bibliotekomis del bibliotekq paslaugq.

13 straipsnis. Valstybinds reiklmOs bibliotekos
Bibliotekos, kuriq fondai turi i5skirting reik5mg mokslui, Svietimui, kulturai, Salies tikiui ir

sudaro Lietuvos bibliotekq fondo pagrind4, garantuoja jo vientisum4 bei tenkina pagrindinius
visuomends poreikius naudotis spaudiniais ir kitais dokumentais bei informacija, yri rulrtybirr"t
reik5mes bibliotekos. Valstybines reikSmes bibliotekos yra:

Vilniaus universiteto biblioteka,
Lietuvos mokslq akademij os biblioteka,
Lietuvos technikos biblioteka,
Lietuvos medicinos biblioteka,
Lietuvos aklqiq biblioteka.
Valstybines reik5mes bibliotekos yra savo tinklo bibliotekq metodikos centrai.

14[ straipsnis. Bibliotekq tinklai ir kitokie susivienijimai
Bibliotekq tinklas yra orgarizuota bibliotekq, kurias vienija pana5fls tikslai bei kiti bendri

polymiai, visuma.
Tarpusavio susitarimu bibliotekos bendriems uZdaviniams

susivienijimus ir kitokius junginius.

15 straipsnis. Bibliotekg registravimas

sprEsti gali jungtis i asociacijas,

Visos bibliotekos registruojamos Kultfrros istaigq registro nuostatq, patvirtintq Lietuvos
Respublikos Vyriausybes, nustatyta tvarka.

16 straipsnis. Bibliotekq turtas
Bibliotekos turt4 gali sudaryti pastatai, patalpos, kitos pagrindines priemon6s, spaudiniq ir

kitq dokumentq fondas, finansiniai iStekliai ir kitas su bibliotekos veikla susijgs turtas. Valstybines
bibliotekos joms priskirt4 valstybes turt4 valdo, juo naudojasi neatlygintinai ii"privalo ji tauslti bei
saugoti.

Apskridiq bibliotekq nuomojami ar kitaip naudojami pastatai ir patalpos yra Siq bibliotekq
balansuose.

Pastatai ir patalpos, kuriose yru valstybines bibliotekos, bei Siq bibliotekq turtas
neprivatizuojami.

Bibliotekos steigejas privalo rfipintis, kad biblioteka turetq reikiamq le5q,
bibliotekininkystes specialistq, veiklai tinkamas patalpas ir bibliotekq irangq.

17 straipsnis. valstybin6s bibliotekos i5keldinimas iH patalprl
Biblioteka gali buti i5keldinta tik i geresnes uZ buvusiar putulpur, tinkamas bibliotekos

funkcijoms.

18 straipsnis. Bibliotekq reorganizavimas
Valstybiniq bibliotekq steigejas, noredamas reorganizuoti bibliotek4, turi parengti jos

rcorganizavimo projekt4 ir pries I menesi iki sprendimo apie bibliotekos reorganizavim4 priEmimo
dienos pateikti ji Kult0ros ministerijai ir gautilos leidima reorganizuoti. Reoiganizavimo projekte



turi btiti nurodytas bibliotekos pavadinimas, adresas, reorganizavimo budas, tikslas, terminas,
reorganizavimo pagrindimas, turto ivertinimas, prievoliq peremimas ir jq terminai,
reorganizuojamos bei reorganizuotos bibliotekos uZdaviniai ir funkcijos bei i5sami informacija apie

spaudiniq ir kitq dokumentq fondo paskirstym4. Prie rcorganizavimo projekto turi buti pridetas po

reorgarizavimo veiksiandios bibliotekos istatq proj ektas.
Kultiiros ministerija per 2 savaites nuo kreipimosi dienos turi priimti sprendim4 del

bibliotekos reorganizavimo.
Kultiiros ministerijos atsisakym4 leisti reorganizuoti bibliotek4 steigejas turi teisg apskqsti

teismui.

19 straipsnis. Bibliotekq likvidavimas
Valstybines reik5mes ir vie5osios bibliotekos negali btiti likviduotos.
Kitq valstybiniq bibliotekq steigejai, noredami likviduoti bibliotek4, turi parengti jos

likvidavimo projekt4 ir pries 1,5 menesio iki sprendimo apie bibliotekos likvidavim4 priemimo
dienos pateikti ji Kulttiros ministerijai ir gauti jos leidim4 likviduoti. Likvidavimo projekte turi btiti
nurodytas bibliotekos pavadinimas, adresas, likvidavimo terminas, pagrindimas, turto ivertinimas,
i5sami informacija apie spaudiniq ir kitq dokumentq fondo bei kitokio bibliotekos turto
panaudojim4.

Kulturos ministerija per 1 menesi nuo kreipimosi dienos turi priimti sprendim4 del
bibliotekos likvidavimo. Jei atsakymas neigiamas, turi btiti pateikiami motyvai del priimto
sprendimo.

Kulttiros ministerijos atsisakym4 leisti likviduoti bibliotek4 steigejas turi teisg apskqsti
teismui.

Steigejas, gavgs Kult[ros ministerijos sutikim4likviduoti bibliotek4, turi sudaryti komisij4,
kurioje privalo dalyvauti Kulturos ministerijos ir likviduojamos bibliotekos bei jos metodikos
centro atstovai.

Likviduojant valstybing institucij4, turindi4 bibliotek4, Sios bibliotekos likvidavimui arba

reorganizavimui taikomi Sio istatymo 17 ir 18 straipsniq reikalavimai.
Nevalstybines bibliotekos likviduoj[mos steigejo sprendimu pries dvi savaites pranesus apie

tai Kultiiros ministerij ai.

Isigytr parduodamus likviduojamos nevalstybines bibliotekos spaudinius ir kitus
dokumentus pirmumo teisg turi valstybines bibliotekos.

Likviduojamq bibliotekq dokumentai, sudarantys Lietuvos archyvq fondo dali, naudojami
Lietuvos Respublikos archyvq istatymo nustatyta tvarka.

III. BIBLIOTEKU FONDAS

20 straipsnis. Lietuvos bibliotekq fondas
Lietuvos bibliotekq fondas - tai vienodais organizaciniais principais sudaryta ir bendros

informacines sistemos pagrindu sujungta bibliotekq fondq visuma.
Lietuvos bibliotekq fondo struktflr4, formavimo principus, bibliotekq teises ir pareigas

formuojant 5i fond4 ir juo naudojantis nustato Kulttiros ministerijos patvirtinti Lietuvos bibliotekq
fondo nuostatai.

Valstybinis bibliotekos fondas yra valstybes nuosavybe. Jo apskaitos, saugojimo ir
naudojimo tvarkqreglamentuoja istatymq nustatyta tvarkapatvirtinti bibliotekq standartai, kurie yra
privalomi visoms valstybinems bibliotekoms.

Biblioteka i kuri4 kreipiasi abonentas, privalo panaudoti viso Lietuvos bibliotekq fondo
galimybes, kad btrtq patenkinti abonento poreikiai.

Bibliotekq dokumentai, sudarantys archyvq fondo dali, saugomi ir naudojami Lietuvos
Respublikos archyvq istatymo nustatyta tvarka.



2l straipsnis. Bibliotekos fondo komplektavimas
Bibliotekos fondas komplektuojamas i5 gaunamq privalomqjq spaudiniq egzemplioriq, i5

juridiniq ir fiziniq asmentl isigyjamq spaudiniq ir kitq dokumentq, keidiantis spaudiniais ir kitais
dokumentais su Lietuvos ir kitq valstybiq bibliotekomis, i5 dovanotq arba gautq kaip palikimas
spaudiniq ir kitq dokumentq

Privalom4ji nemokam4 spaudiniq ir kitq dokumentq egzemplioriq gauna Nacionaline,
valstybines reik5mes ir apskridiq vie5osios bibliotekos. Privalomqjq egzemplioriq skaidiq, jq
skyrimo tvark4 nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybe.

Rajono ir miesto leidejai privalo siqsti po vien4 nemokam4 privalom4ji spaudiniq ir kitq
dokumentq egzemplioriq Sio rajono arba miesto savivaldybes bibliotekai.

Spaudiniq ir kitq dokumentq siuntimo bibliotekoms tvarkq ir tarifus nustato Lietuvos
Respublikos Vyriausybe.

22 straipsnis. Depozitinis fondas
Lietuvos bibliotekq nenaudojami ar turintys nedidelg paklaus4, bet nepraradg mokslines ar

istorines vertds spaudiniai ir kiti dokumentai gali bfti perduoti i depozitini fond4, veikianti pagal

Kulturo s ministerij o s patvirtintus nuostatus.

23 straipsnis. Mainq fondas
Bibliotekos neprofiliniai, dubletiniai, maZq paklaus4 turintys bei mainams skirti spaudiniai ir

kiti dokumentai gali btiti perduoti i mainq fond4.
Spaudiniq ir kitq dokumentq mainq, perdavimo ir pardavimo i5 mainq fondo tvark4 nustato

Kulturos ministerija.

24 straipsnis. Bibliotekg fondq apsauga
Bibliotekos fondo saugojimo s4lygas ir apskaitos tvark4 reglamentuoja istatymq nustatyta

tvarka patvirtinti bibliotekos fondo apskaitos ir saugojimo standartai.
Bibliotekq abonentai privalo laikytis naudojimosi biblioteka taisykliq ir saugoti naudojamus

spaudinius bei kitus dokumentus. Bibliotekq abonentai, praradg spaudinius ir kitus dokumentus i5

bibliotekos fondq arba padarg jiems nepataisomq Lalq, privalo juos pakeisti tokiais pat arba
bibliotekos pripaiintais lygiaverdiais, o jei pakeisti neimanoma, - atlyginti de5imteriope jq rinkos
kain4.

UZ bibliotekos spaudiniq ir kitq dokumentq negr4Zinim4 nurodytu terminu imamas
mokestis, kurio dydi nustato Kulturos ministerijos patvirtintos Tipines skaitytojq aptarnavimo
taisykles.

Skaitytojams, turintiems laikin4ji skaitytojo biliet4, spaudiniai ir kiti dokumentai i5duodami

i namus uZ spaudiniq ir kitq dokumentq rinkos kainos dydZio urlstatq.
Bibliotekos darbuotojai, del kuriq kaltes dingo, buvo pagrobti, sunaikinti arba suZaloti

bibliotekos spaudiniai ir kiti dokumentai, atsako istatymq nustatyta tvarka.

25 straipsnis. Bibliotekos rankra5iiq, senrl, retq, ypai vertingq spaudiniq ir kitq
dokumentq apsauga ir restauravimas

Bibliotekos rankraSdiq, senq, retq, ypad vertingq spaudiniq ir kitq dokumentq saugojimo ir
naudojimo tvarkq nustato kulttiros ministro patvirtinti Rankra5diq ir senq bei ypad vertingq
spaudiniq apsaugos nuostatai.

RanlaaSdiai, seni, reti, ypad vertingi spaudiniai ir kiti dokumentai gali bflti restauruojami
bibliotekose, kuriq nuostatuose numatyta restauravimo funkcija, bei kitose institucijose, turindiose
Kult[ros ministerij os i5duot4 licencij 4 restauruoti kulttros vertybes.



Restauruoti rankra3dius, senus, retus, ypad vertingus spaudinius ir kitus dokumentus turi
teisg restauratoriai (asmenys, turintys KultDros ministerijos suteikt4 restauratoriaus kvalifikacij4),
taip pat restauratoriq vadovaujami asmenys.

IV. BIBLIOTEKU FINANSAVIMAS

26 straipsnis. Bibliotekq finansavimas
Nacionalinei Martyno MaZvydo ir valstybines reik5mes bibliotekoms i5laikyti skiriamq le5q

dydis nurodomas Lietuvos valstybes biudZete atskira eilute.

Apskridiq vieSosios bibliotekos finansuojamos i5 valstybes biudZeto per Kulttiros

ministerij4.
Rajonq ir miestq savivaldybiq bei bendrojo lavinimo mokyklq bibliotekos finansuojamos iS

savivaldybiq biudZetq. Rajonq ir miestq savivaldybiq bibliotekq leSos spaudiniams ir kitiems

dokumentams isigyti skiriamos i5 valstybes biudZeto per Kultfiros ministerij4. Bendrojo lavinimo

mokyklq biblioteliq le5os spaudiniams ir kitiems dokumentams isigyti skiriamos i5 valstybes

biudZeto per Svietimo ir mokslo ministerij4.
Kitos valstybines ir nevalstybines bibliotekos finansuojamos i5 steigejq le5q.

Valstybiniq bibliotekq finansavimo normatyws nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybe.

Valstybines bibliotekq pletojimo bei moksliniq tyrimq programos finansuojamos iS

valstybes biudZeto ir kooperuotq valstybes bei bibliotekq steigejq le5q.

Valstybines bibliotekos gali teikti mokamas paslaugas, kuriq s4ra54 nustato Kultilros

ministerija.
Valstybiniq bibliotekq pajamos neapmokestinamos.

v. BIBLIOTEKU VEIKLOS REGULIAVIMAS

27 straipsnis. Kultfiros ministerijos kompetencija bibtiotekg veiklos reguliavimo srityje

[galiotoji Lietuvos Respublikos bibliotekq valstybinio reguliavimo institucija yra Kultiiros
ministerija, kuri:

1) kartu su Bibliotekq taryba nustato bibliotekq pletros strategij4;

2) rengia ir finansuoj a bibliotekininkystes programas;

3) steigia, likviduoj a, finansuoj a ir kontroliu oja pav aldlias bibliotekas;
4) skiria pavaldZit4bibliotekq vadovus, raStu derina rajonq ir miestq savivaldybiq bibliotekq

vadovq skyrim4 ir atleidim4;
5) registruoj a steigiamas bibliotekas;
6) duoda leidim4 reorganizuoti ar likviduoti valstybinq bibliotek4;
7) rcngiq., derina ir tvirtina bibliotekq veikl4 reglamentuojandius dokumentus;

8) uZsako ir finansuoja moksliniq tyrimq temas;

9) koordinuoja Lietuvos valstybiniq bibliotekq veikl4, jq dalyvavim4 tarpvalstybinese

bibliotekininkystes, informacij o s ir dokumentacij os pro gramo se ;

10) finansuoja rajonq ir miestq savivaldybiq bibliotekq spaudiniq ir kitq dokumentq

isigijim4;
11) finansi5kai gali remti ne jos reguliavimo sridiai priklausandias bibliotekas,

i gyvendinandias valstybines bibliotekq pletro s pro gramas ;
12) kontroliuoja, kaip laikomasi Sio istatymo ir kitq bibliotekq veikl4 reglamentuojandiq

dokumentq;
13) turi teisg rinkti statistinius duomenis apie bibliotekq veiklq pagal Lietuvos Respublikos

statistikos departamento patvirtintas formas;
14) nustato bibliotekininkq kvalifikacines kategorijas, bibliotekq darbuotojq kvalifikacijos

reikalavimus, tvirtina tipines pareigines bibliotekos darbuotojq instrukcijas, bibliotekininkq



kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo ir atestavimo tvark4, teikia pasifilymus mokymo

istaigoms bibliotekininkq rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo klausimais.

28 straipsnis. Savivaldybiq kompetencija bibliotekq veiklos reguliavimo srityje
Savivaldybes pagal savo kompetencij 4:
1) steigia savivaldybiq bibliotekas, suderinusios su Kultflros ministerija, nustato

savivaldybiq bibliotekq tinkl4;
2) finansuoja, kontroliuoja savivaldybiq bibliotekas ir rupinasi jq materialinebaze;
3) ra5tu suderinusios su Kult[ros ministerija, skiria ir atleidZia savivaldybes bibliotekos

vadovus;
4) Kultflros ministerij ai leidus, reor ganiztoj a savivaldybes bibliotekas.

29 straipsnis. Lietuvos bibliotekq taryba
Lietuvos bibliotekq taryba yra institucija, kuri, kaip ekspertas ir konsultantas, sprendZia

svarbiausius bibliotekq veiklos klausimus. Lietuvos bibliotekq tarybq, sudaro Nacionalines,

valstybines reik5mes, regionq apskridiq bibliotekq, bibliotekininkq draugijq, s4iungq, asociacijq

atstovai, mokslininkai bei kiti bibliotekininkystes specialistai.
Lietuvos bibliotekq taryba teikia pasi0lymus Kulturos ministerijai ir Lietuvos Respublikos

Vyriausybei bibliotekq pletros strategijos, bibliotekininkystes programq ir jq finansavimo, biudZeto

le5q, skirtq bibliotekq pletrai, paskirstymo, bibliotekq veikl4 reglamentuojandiq dokumentq

tikslingumo ir kokybes, moksliniq tyrimq krypdiq ir jq finansavimo bei kitais svarbiausiais

bibliotekininkystes klausimais.
Lietuvos bibliotekq tarybos sudeti tvirtina kultUros ministras, nuostatus kultUros ministro

teikimu tvirtina Lietuvo s Respubliko s Vyriausybe.

vr. ATSAKOMYBE UZ ;Sr,r.rYMO PAZEIDIMUS

30 straipsnis. Atsakomybd uZ Lietuvos Respublikos bibliotekq istatymo paZeidimus
Asmenys, paileidg Lietuvos Respublikos bibliotekq istatym4, atsako pagal Lietuvos

Respublikos istatymus

VII. TARPTAUTINIS BIBLIOTEKU BENDRADARBIAVIMAS

3 1 straipsnis. Tarptautinis bibliotekq bendradarbiavimas
Lietuvos Respublikos bibliotekos turi teisg uZmegzti tiesioginius ry5ius su kitq valstybiq

bibliotekomis ir kitomis institucijomis, istoti i tarptautines bibliotekq asociacijas ir dalyvauti jq
veikloje, istatymq nustatyta tvarka keistis specialistais, spaudiniais ir kitais dokumentais tiesioginiq
susitarimq bfldu ir pagal tarpvalstybines kulturos bendradarbiavimo sutartis.


