
I. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

1.1. turėti vidurinį išsilavinimą; 

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

Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo su 

jaunimu susijusią veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos taisykles, Kalvarijos savivaldybės 

darbo su jaunimu plėtojamas strategijas ir programas ir gebėti jas pritaikyti praktikoje; 

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

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

        1.4. 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; 

        1.5. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu; 

        1.6. mokėti bent vieną užsienio kalbą. 

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Užimantis šias pareigas darbuotojas atlieka šias funkcijas: 

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

bibliotekos veiklos planavimo bei atsiskaitymo už veiklos rezultatus procese; 

       2.2. užmezga kontaktą ir palaiko tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis; 

       2.3. nustato ir įvertina jaunimo poreikius, užtikrina saugią aplinką ir jų realizavimo sąlygas; 

       2.4. padeda jauniems žmonėms atrasti ir suvokti vertybines nuostatas; 

       2.5. padeda jauniems žmonėms puoselėti, pažinti, tobulinti jau turimas asmenines, socialines ir  

kitas kompetencijas ir įgyti naujų;  

       2.6. skatina jaunų žmonių savarankiškumą, motyvaciją, iniciatyvumą, verslumą, pasitikėjimą  

savimi, savigarbą, asmeninę atsakomybę ir kt.;  

       2.7. informuoja jaunus žmones jiems aktualiais klausimais, ypač siekdami įtraukti švietimo  

veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones; 

      2.8. bendrauja ir bendradarbiauja su šeimomis, globėjais – fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis 

(Lietuvos ir užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybės ir savivaldybių institucijomis bei 

įstaigomis, kt.), tradicinėmis religinėmis bendruomenėmis, verslo organizacijomis, kitais jaunimo 

politikos įgyvendintojais;  

      2.9. atstovauja jaunimo interesams kitose institucijose, teikia informaciją visuomenei, 

nevyriausybinėms organizacijoms ir institucijoms apie savo veiklą, pasiektus rezultatus, jaunimo 

padėtį ir poreikius bei kitais klausimais;  

      2.10. inicijuoja ir organizuoja su jaunimu susijusių projektų rengimą ir jų įgyvendinimą;  

      2.11. siekia visuomenės ir skirtingų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms 

ugdymo; 

      2.12. planuoja savo veiklą, numato veiklos tikslus, uždavinius, ją vertina ir koreguoja, 

atsižvelgdami į jaunų žmonių bei visuomenės poreikius ir konkrečios vietovės padėties analizę;  

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

kursuos, reikalinguose darbui su jaunais žmonėmis, bibliotekos organizuojamuose renginiuose, darbo 

grupių, komisijų darbe; 

      2.14. aptarnauja interaktyvios erdvės lankytojus, teikia jiems informaciją; 



      2.15. dalyvauja projektinėje veikloje, papildomo finansavimo, paramos bibliotekai paieškose; 

      2.16. dalyvauja viešųjų pirkimų organizavime; 

      2.17. viešina veiklą bibliotekos, atviros jaunimo erdvės „Vietukė“ tinkluose (Facebook ar pan.), 

interneto svetainėje, spaudoje, dalyvauja organizuojant kultūrinius, edukacinius, informacijos 

sklaidos renginius; 

 

 


