
 

 

I. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

1.1. turėti aukštąjį išsilavinimą; 

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;  

1.3. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti; 

1.4. išmanyti raštvedybos pagrindus; 

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu, Lietuvos integralios 

bibliotekų informacinės sistemos programine įranga (toliau – LIBIS PĮ) Skaitytojų aptarnavimo 

posisteme (toliau – LIBIS SAP), Vartotojų registracijos ir statistikos sistema (toliau – VRSS) 

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

sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos, asmens duomenų saugos reikalavimais; 

1.7. žinoti jaunimo informacinius poreikius, turėti kompetencijos ir kvalifikacijos organizuoti 

neformalaus ugdymo programas. 

 

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. aptarnauja Viešosios interneto prieigos centro lankytojus; 

2.3. suteikia prisijungimo kodus prie viešosios interneto prieigos, vykdo interneto vartotojų 

registraciją VRSS, esant reikalui, prieigą atjungia ar užblokuoja, suteikia reikiamą pagalbą ir 

konsultacijas dirbantiems prie kompiuterių vartotojams; 

       2.4. vykdo skaitmeninio raštingumo mokymus; 

2.5. teikia mokamas paslaugas atsižvelgiant į vartotojų poreikius (dokumentų spausdinimas, 

kopijavimas, skenavimas ir kt.); 

2.6. dalyvauja bibliotekos projektinėje veikloje, papildomam finansavimo, paramos bibliotekai, 

jaunimo erdvei paieškose; 

2.7. dalyvauja viešųjų pirkimų organizavime; 

2.8. dalyvauja organizuojat ir įgyvendinat informacinių įgūdžių ugdymo, informacijos sklaidos 

priemones, viešina veiklą bibliotekos socialinio tinklo Facebook puslapyje, interneto svetainėje, 

spaudoje, dalyvauja organizuojant kultūrinius, edukacinius, informacijos sklaidos renginius; 

       2.9. pagal poreikį organizuoja ir vykdo atviros jaunimo erdvės veiklas; 

2.10. papildo naujai gauta literatūra  ES informacijos lentyną, vykdo šios literatūros sklaidą; 

2.11. laiku apskaito suteiktas paslaugas (veda dienoraščius ir kt.) rankiniu ir (ar) automatizuotu 

(VRSS) būdu; 

2.12. kaupia informaciją pagal šios pareigybės kompetenciją; 

2.13. konsultuoja filialų darbuotojus gyventojų mokymų ir konsultavimo apskaitos, 

skaitmeninio raštingumo mokymų ir kt. klausimais, teikia jiems rekomendacijas ir praktinę pagalbą 

pagal skyriaus kompetenciją; 

2.14. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja savo veiklos vertinimo procedūrose;  

2.15. dalyvauja Viešosios bibliotekos organizuojamuose susirinkimuose ir pasitarimuose, 

vykdo juose priimtus sprendimus; 



2.16. skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos 

tobulinimo kursuose, bibliotekos organizuojamuose renginiuose, bibliotekos direktoriui pavedus, 

darbo grupių, komisijų darbe; 

2.17. 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, raštu tam, kad būtų įgyvendinti bibliotekos ir skyriaus tikslai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


