
I. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

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

iki 1995 metų.; 

1.2. turėti ne mažesnę kaip dviejų  metų bibliotekinio  darbo patirtį;  

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir 

kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą, dokumentų tvarkymo, apskaitos taisykles 

bei gebėti jas taikyti praktikoje; 

1.4. turėti gerus dokumentų komplektavimo ir tvarkymo pagrindus;  

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

integralios bibliotekų informacinės sistemos programine įranga (toliau – LIBIS PĮ) Dokumentų 

komplektavimo posistemiu; 

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

priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimais. 

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Užimantis šias pareigas darbuotojas atlieka šias funkcijas: 

2.1. kaupia, apskaito ir saugo dokumentų fondą, atitinkantį savivaldybės strateginę, ekonominę 

ir kultūrinę plėtrą, besikeičiančius bendruomenės pokyčius, vadovaujantis „Bibliotekos fondo 

apsaugos nuostatais” ir IFLA (Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos) 

rekomendacijomis; 

2.2. vadovaujantis „Lietuvos Labdaros ir paramos įstatymu” tvarko paramos keliu gautus 

dokumentus, juos apskaito ir perduoda viešajai bibliotekai ir filialams; 

2.3. vadovaujantis „Dokumentų nurašymo tvarka”, organizuoja praradusių informacinę vertę ar 

dėl kitų priežasčių netinkamų naudojimui dokumentų nurašymą;  

2.4. dokumentų apskaitą veda  LIBIS Komplektavimo posistemės duomenų bazėje; 

       2.5. ruošia naudojimui Bibliotekoje įsigyjamus dokumentus: antspauduoja, įklijuoja dokumento 

grąžinimo lapelį, inventorina, klasifikuoja, barkoduoja, sistemina, nustato dokumento šifrą; 

2.6. registruoja naujai įsigytus dokumentus Bibliotekos e-kataloge rengia bibliografinius įrašus, 

suteikia dokumentams inventoriaus numerius, paskirsto dokumentus filialams; 

2.7. rengia naujų dokumentų perdavimo lydraščius ir dokumentų siuntas, kartu su lydraščiais 

pasirašytinai perduoda filialams; 

2.8. tvarko Viešosios bibliotekos,  filialų ir mokyklų bibliotekų fondų bendrąją apskaitą, gautų 

ir nurašytų leidinių apskaitą, aktus, užtikrina šių dokumentų ir bylų saugojimą; 

2.9. vykdo periodinių leidinių užsakymą Viešajai bibliotekai ir filialams; 

2.10. dalyvauja viešosios bibliotekos ir filialų fondo patikrinimuose, Viešosios bibliotekos 

organizuojamuose susirinkimuose ir pasitarimuose, vykdo juose priimtus sprendimus. 

  

 


