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Savivaldybiq vie5qiq bibliotekq ir jq padaliniq (filialq) metq nominacijos paraiXkq vertinimo
komisijos darbo reglamentas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sis reglamentas nustato Savivaldybiq vie5qjq bibliotekq ir jq padaliniq (filialq) meq
nominacijos parai5kq vertinimo komisijos (toliau - Komisija) darbo tvark4.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Savivaldybiq vie5qiq bibliotekq asociacijos tarybos
patvirtintais Vie3qjq bibliotekq ir jq padaliniq (frlialq) metq nominacijos sk1'rimo nuostatais (toliau

- Nuostatai) ir Siuo reglamentu.

3. Komisijos paskirtis:

3.1. skatinti Vie5qpias bibliotekas ir jr1 padalinius (filialus) teikti parai5kas del metq
nominacijos sklrimo.

3.2. kiekvienais metais svarstyti ir vertinti paraiSkas.

3.3. i5rink:ti nugaletojus dviejose bibliotekq kategorijose (savivaldybiq vie5qiq bibliotekq ir
vie5qjq bibliotekq padaliniq (filialq).

3.4. komisijos nutarimq del vie5rgq bibliotekq ir jrl padalinir+ (filiahD metq nominacijq
skyrimo teikti tvirtinti Savivaldybiq vieSqiq bibliotekq asociacijos tarybai (toliau - Taryba).

II. KOMISIJOS VEIKLA

4. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas, kuri skiria Taryb4 o jam nesant - Komisijos
pirmininko pavaduotoj as.

5. Komisijos pimininko pavaduotoje Komisijos nariai renka per pirm4ii posed[ paprasta

balsq dauguma.

6. Komisijos darb4 administruoja Komisijos sekretorius. Komisijos sehetoriq skiria Taryba,
jis nera Komisijos narys.

7. Komisijos posddZiai 1'ra vieSi. Komisija posedZiauja Komisijos pirmininko paskirtoje

vietoje (eigu nusprendZiama susirinkti) arba Komisijos pirmininko pasirinktu btrdu (elektroniniu
pa5tu, Lync, Sklpe ir pan.)

8. Komisijos sprendimai [forminami Komisijos posedZiq protokolais, kuriuos rengia

komisdos sekretorius.

9. Komisija i eilinius posedZius renkasi pirmininko kvietimu. Komisija gali rinktis I
neeilinius posedZius Komisijos pirmininko kvietimu arba jeigu to pra5o ra5tiSkai ne maZiau kaip
treddalis Komisijos nariq. Komisijos nariai apie eilinio posddZio laik4 informuojami likus ne

maiiau kaip 5 dienoms iki posedZio pradZios. Neeilinis posedis gali btrti Saukiamas skubos tvarka,

nesilaikant 7 dienq reikalavimo.
10. Komisijos nariai laikotarpiu tarp eiliniq posedZirl i5rei5kia nuomonQ ir diskutuoja

Komisijos veiklos klausimais elektroniniu pa5tu. Elektroniniai lai3kai pridedami prie Komisijos
veiklos dokumentq.



I l. Komisijos posedZiai ir sprendimai yra teisdti, kai posedyje dalyvauja ne maiiaukaip 213

komisijos nariq. Negalintys dalyvauti posedyje komisijos nariai iki posedrZio gali pateikti nuomone
ra5tu. RaStu pateikt4 nuomonE [vertina posedyje dalyvaujantys Komisijos nariai.

12. Posedle negalintys dalyvauti Komisijos nariai apie tai pranesa Komisijos sekretoriui.
13. PosedZio darbotvarke Komisijos nariams turi bnti paskelbta likus ne maZiau kaip vienai

dienai iki pos6dZio pradZios. Pasiiilyta darbotvarke yra patvirtinama posedyje dalyvaujandiq
Komisijos nariq paprasta balsq dauguma. Darbotvarke keidiama arba papildoma posddyje
dalyvaujandiq Komisijos nariq balsq daugurna.

14. Komisijos sprendimai priimami paprastai posedyje dallvavusiq ir ra5tu pateikusiq
nuomonQ nariq balsq clauguma. Esant lygiam balsq skaidiui, nugal6toj4lemia Komisijos pirmininko
balsas.

15. Komisijos narys negali dalyvauti (nusiSalina) balsavime, jeigu:
15.1. yra konkredios bibliotekos, kurioje dirba bibliotekininkas, parai5koje minimas kaip

pretendentas laimeti konkurs4 darbuotoj as;

15.2. yra artimos giminystes rySiais susijEs su bibliotekininku, kuris paraiSkoje 1'ra minimas,
kaip pretendentas laimeti konkurs4.

16. Komisijos protokolus, nutarimus pasira5o Komisijos pirmininkas ir Komisijos
sekretorius.

Irr. wEsvJu BTBLToTEKU rR JU PADALTNTV GTLTALU) NOMTNACTJU
SKYRIMOTVARKA

17. Komisijos sekretorius per tarybos paskelbto konkurso laikq elektroniniu pa5tu priima ir
registruoja konkursui pateiktas parai5kas.

18. Komisija posddZio metu paskirsto paraiSkas pagal Nuostatq 10, 1l punktuose nurodytas
kategorijas ir temas ftryptis).

19. Komisija vertina parai5kas, atsiZvelgdama i Nuostatuose nurod).tus reikalavimus.
20. Komisijos nariai turi teisE:

20.1. praiyti papildomos informacijos apie teikiamas apdovanoti bibliotekas;
20.2. nesvarst5rti parai5k[ kurios neatitinka Nuostatuose keliamq reikalavimq;
20.3. teikti sifllymus del posddZio vedimo tvarkos;

20.4. tartis tarpusavyje ddl visq Komisijos posedZiuose svarstomq klausimq.
21. Komisija nutarimq dbl nugaldtojq priima ir teikia Tarybai tvirtinti per vienq menesi nuo

parai5kq gavimo paskutines dienos (eigu Taryba nenumato kito laiko).

I. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Savivaldybiq vie5qiq bibliotekq ir jq padatiniq (filialq) metq nominacijos parai3kq

komisijos darbo reglamentas [sigalioja nuo jo patvirtinimo asociacijos tarybos posedyje ir galioja
neterminuotai.

23. Sprendimq apie darbo reglamento galiojimo pabaig4 ar naujo darbo reglamento
patvirtinim4 priima Taryba.


