
I. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.  

1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį bibliotekininkystės srityje; 

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo sutarties 

įstatymą, kitus įstatymus bei teisės aktus, susijusius su bibliotekų veikla, bibliotekininkų 

kvalifikacijos kėlimo bei mokymų formas ir metodus, vadybos, psichologijos, raštvedybos taisykles, 

darbo drausmės, profesinės etikos, darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimus, bibliotekos tikslus, 

uždavinius ir jų vykdymą bendrame bibliotekos strategijos kontekste, Lietuvos integralios bibliotekų 

informacinės sistemos (toliau – LIBIS) informacijos apdorojimo procesus; 

1.4. gebėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai 

planuoti, organizuoti veiklą; 

1.5. mokėti rašyti straipsnius, metodines rekomendacijas; 

1.6. mokėti rengti bibliotekų sistemos metines statistines ir tekstines ataskaitas, pranešimus; 

1.7. gerai mokėti valstybinę kalbą (ir bent vieną užsienio kalbą – pageidautina anglų). 

1.8. būti sąžiningas, pareigingas, iniciatyvus, kūrybiškas, nešališkas, operatyvus priimant 

sprendimus; 

1.9. mokėti dirbti su MS Office programomis, LIBIS. 

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Užimantis šias pareigas darbuotojas atlieka šias funkcijas: 

2.1. rengia Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekų sistemos metines veiklos ataskaitas 

(statistines, tekstines) ir  teikia jas steigėjui,  Lietuvos Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, 

Kauno apskrities viešajai bibliotekai ir kitoms įstaigoms. 

2.2. organizuoja Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos filialų veiklą; 

2.3. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą filialų darbuotojams  dėl tekstinių ir statistinių 

ataskaitų rengimo; 

2.4. analizuoja Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos filialų kiekybinius ir kokybinius 

veiklos pokyčius; 

2.5. rengia Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos filialų darbuotojų pareigybių 

aprašymus; 

2.6. dalyvauja Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos projektinėje veikloje; 

2.7. dalyvauja įvairių Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje sudarytų komisijų veikloje; 

2.8. koordinuoja LIBIS įgyvendinimą viešojoje bibliotekoje ir filialuose; 

2.9. rengia Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos veiklą reglamentuojančius dokumentus: 

nuostatus, metodinę medžiagą, rekomendacijas,  pranešimus; 

2.10. rūpinasi Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų darbo procesų 

automatizacija, pažangių darbo formų taikymu, veiklos tobulinimu; 

2.11. skiria Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos filialų darbuotojams užduotis ir 

kontroliuoja duotų įpareigojimų vykdymą; 

2.12. rengia raštus, pažymas, tarnybinius pranešimus savo kompetencijos ribose; 

2.13. dalyvauja sprendžiant filialų materialinio techninio aprūpinimo ir ūkines problemas, 



atsakinga už darbų saugą; 

2.14. dalyvauja rengiant viešosios bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planus, rūpinasi 

darbuotojų profesionalumu; 

2.15. organizuoja visuotinius darbuotojų susirinkimus, parengia metinį susirinkimų grafiką;  

2.16. teikia metodinę pagalbą Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekoms; 

2.17. vykdo kitus bibliotekos direktoriaus pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme 

nustatytomis funkcijomis. 

 

 

 


