
 

I. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 

1995 metų; 

1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, 

Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų 

veiklą, informacijos saugos informacinėse sistemose reikalavimus, dokumentų rengimo, tvarkymo, 

apskaitos taisykles, kasos aparato naudojimo taisykles, gebėti juos taikyti praktiškai; 

1.3. žinoti bibliotekininkystės teorijos pagrindus, bibliotekos veiklos, darbo su lankytojais 

organizavimo principus ir technologiją, renginių organizavimo metodiką; 

1.4. būti susipažinusiam su bibliotekos vidaus tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir 

sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos reikalavimais; 

1.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir 

žodžiu, gebėti kūrybiškai spręsti įvairias, įgyvendinant pavestas funkcijas,  iškylančias problemas, 

turėti projektinio darbo patirties; 

1.6. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu;  

 

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Užimantis šias pareigas darbuotojas atlieka šias funkcijas: 

2.1. prisideda prie skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymo, dalyvauja 

skyriaus veiklos planavimo bei atsiskaitymo už veiklos rezultatus procese; 

2.2. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl bibliotekos strategijos nuostatų, susijusių su 

vartotojų aptarnavimu ir paslaugų jiems teikimu, tobulinimu, siūlo priemones bibliotekos metiniam 

ir kitiems veiklos planams;  

2.3. kontroliuoja ir registruoja interaktyvioje erdvėje lankytojų srautą, veda jų išankstinę 

registraciją; 

2.4.  teikia individualias konsultacijas interaktyvios erdvės lankytojams; 

2.5. rūpinasi naujų informacinių technologijų, virtualių žaidimų technologijos sistemų 

diegimu, kultūrinių edukacinių programų organizavimu, naudojant mokomuosius žaidimus; 

2.6. ruošia ir veda edukacinius užsiėmimus interaktyvioje erdvėje ir už jos ribų įvairioms 

amžiaus grupėms pagal skyriaus profilį; 

            2.7 dalyvauja neformalaus ugdymo programose, suteikiant įvairioms amžiaus grupėms 

papildomų dalykinių kompetencijų;  

            2.8. bendradarbiauja su savivaldybės švietimo organizacijomis, kitomis įstaigomis bei 

organizacijomis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais pagal šios pareigybės kompetenciją, 

inicijuoja ir diegia rekomendacijas interaktyvios erdvės veiklos, kokybės gerinimo srityje. 

           2.9. užtikrina vartotojų asmens duomenų saugojimą ir konfidencialumą, bei legalios 

programinės įrangos naudojimą; 

2.10. Direktoriui pavedus, dalyvauja mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo 

kursuose, bibliotekos organizuojamuose renginiuose, darbo grupių, komisijų darbe; 



2.11. laiku ir kokybiškai vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas bei su 

bibliotekos ir skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, bibliotekos direktoriaus ir 

skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu tam, kad būtų įgyvendinti bibliotekos ir skyriaus tikslai. 

 


