
I. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

1.1. turėti specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; 

1.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį dokumentų komplektavimo ir tvarkymo 

darbe; 

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

Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus,  fondų komplektavimo nuostatas, 

norminių dokumentų, reglamentuojančių bibliotekos ir skyriaus veiklą, reikalavimus, bibliotekos ir 

skyriaus tikslus, fondo organizavimo principus ir technologiją, fondų apsaugos reikalavimus, 

informacijos paieškos sistemos organizavimo principus, viešųjų pirkimų organizavimo principus; 

1.4. kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, pateikti išvadas ir jas analizuoti, sklandžiai 

dėstyti mintis žodžiu bei raštu; 

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

integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) programa ir gebėti ją administruoti; 

1.6. mokėti rengti skyriaus tekstines bei statistines ataskaitas, rašyti straipsnius, metodines 

rekomendacijas; projektus; 

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

gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimais; 

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Užimantis šias pareigas darbuotojas atlieka šias funkcijas: 

2.1. dirba su LIBIS programa, atsako už suvestinio katalogo kūrimą ir administravimą,  

2.2. planuoja ir  organizuoja bibliotekos archyvo darbą; 

2.3. vykdo dokumentų fondų komplektavimą gautų lėšų ribose; 

2.4. kontroliuoja užsakymų vykdymą; 

2.5. tvarko bendrąją bibliotekos fondo apskaitą – įrašo duomenis apie dokumentų gavimą, 

nurašymą ir fondo kaitą į Bendrąją bibliotekos apskaitos knygą (toliau – apskaitos knyga); 

2.6. analizuoja bibliotekos dokumentų fondų sudėtį, panaudojimą (kartu su skyrių ir filialų 

bibliotekininkais) ir numato priemones komplektavimo gerinimui; 

2.7. organizuoja viešosios bibliotekos ir filialų fondo patikrinimus; 
2.8.  organizuoja praradusių informacinę vertę ar dėl kitų priežasčių netinkamų naudojimui dokumentų 

nurašymą;   

2.9  dokumentų apskaitą veda  LIBIS Komplektavimo posistemės duomenų bazėje;    

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

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

 2.11. teikia metodinę pagalbą viešosios bibliotekos filialams ir, pagal poreikį, savivaldybės 

švietimo įstaigų bibliotekoms; 
       2.12. dalyvauja viešosios bibliotekos darbuotojų susirinkimuose ir pasitarimuose, vykdo juose 

priimtus sprendimus, rengia pranešimus; 

       2.13 teikia Kultūros ministerijai ataskaitą, apie valstybės biudžeto lėšų panaudojimą; 

metų pabaigoje rengia viešajai bibliotekai ir filialams dokumentų inventoriaus knygas; 

      2.14. pavaduoja skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir ligos laikotarpiu.; 

      2.15. vykdo bibliotekos direktoriaus pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme 

susijusiomis funkcijomis. 


