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BIBLIOTEKOS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. PAREIGYBĖ 

1. Bibliotekos vedėjas priklauso struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų 

pareigybės grupei. 

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Pareigybės pavaldumas direktoriui. 

4. Priimamas ir atleidžiamas iš pareigų, nustatant pareiginį atlyginimą, direktoriaus 

įsakymu. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų 

studijų srityje; 

5.2. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti su programa MOBIS; 

5.3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų 

valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; 

5.4. Mokėti bent vieną Europos Sąjungos kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu 

nei B1 lygiu pagal bendruosius Europos kalbų metmenis;  

5.5. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti  iškilusias problemas 

ir konfliktus;  

5.6. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

6. Konservatorijos bibliotekininkas vykdo bibliotekos veiklą, vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853), Lietuvos Respublikos 

bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo bei kultūros 

ministrų įsakymais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą, mokyklos nuostatais, mokyklos darbo 

tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu bei kitais darbo tvarką reglamentuojančiais 

dokumentais. 

7. Turi išklausyti ir žinoti saugos darbe, priešgaisrinės ir elektrosaugos reikalavimus. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo vykdyti šias funkcijas: 

8.1. Analizuoti turimus išteklius ir mokyklos bendruomenės informacijos poreikius; 
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8.2. Formuoti ir įgyvendinti paslaugų plėtros politiką, rengti bibliotekos metinius planus ir 

ataskaitas;  

8.3. Plėtoti bibliotekos komplektavimo politiką ir sistemas, atitinkant konservatorijos 

profilį;  

8.4. Kataloguoti ir klasifikuoti bibliotekos dokumentus, kontroliuoti visuminę ir 

individualią bibliotekos gautų dokumentų apskaitą; 

8.5. Tvarkyti bibliotekos buhalterinius dokumentus ir pateikti juos buhalterijai;  

8.6. Rengti bei atnaujinti bibliotekos lankytojų aptarnavimo tvarką, vadovaujantis ja 

aptarnauti bibliotekos lankytojus;  

8.7. Mokyti, kaip naudotis biblioteka, padėti moksleiviams ir mokytojams naudotis 

bibliotekos ištekliais ir informacinėmis technologijomis;  

8.8. Konsultuoti informacinių žinių ir įgūdžių klausimais;   

8.9. Atsakyti į informacines užklausas, teikti informaciją Konservatorijos ribose apie 

išleidžiamus leidinius; 

8.10. Rūpintis bibliotekos skiltimi Konservatorijos internetiniame puslapyje, skelbti 

aktualią informaciją;  

8.11. Kontroliuoti fonotekos fondų skaitmeninimo darbus;  

8.12. Skatinti skaitymo programas ir kultūros įvykius;  

8.13. Rengti bibliotekos projektus, organizuoti bibliotekos renginius;  

8.14. Dalyvauti planuojant veiklą, susijusią su mokyklos programos įgyvendinimu; rūpintis 

inventoriaus įsigijimu ir kitais bibliotekos ūkio reikalais;  

8.15. Siekti, kad bibliotekos paslaugos būtų vertinamos įtraukiant į bendrą mokyklos 

vertinimo sistemą;  

8.16. Bendradarbiauti su kitomis organizacijomis; rengti ir įgyvendinti biudžeto planus; 

rengti strateginius planus;  

8.17. Rengti norminius ir metodinius dokumentus bibliotekos darbo klausimais, tvarkyti 

bibliotekos raštvedybą; 

8.18. Analizuoti Lietuvos ir užsienio bibliotekų darbo patirtį ir taikyti ją savo bibliotekos 

darbe; 

8.19. Analizuoti ir rūpintis savo bei kitų bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, 

atsižvelgiant į aktualijas bei poreikius;  

8.20. Vadovauti ir rengti mokymus bibliotekos personalui; 

8.21. Užtikrinti asmenų duomenų apsaugos nuostatų laikymąsi Konservatorijoje, 

kompetentingai konsultuoti Konservatorijos bendruomenę asmenų duomenų apsaugos klausimais;  

8.22. Tausoti bibliotekos nuosavybę, rūpestingai naudotis technikos priemonėmis; 

8.23. Laikytis materialinių vertybių bei dokumentų saugojimo tvarkos; 

8.24. Rūpintis vadovėlių įsigijimu, kontroliuoti gautų vadovėlių apskaitą: 

8.24.1. Suderinti su Konservatorijos mokytojais bei Konservatorijos taryba vadovėlių 

poreikį; 

8.24.2. Organizuoti vadovėlių užsakymą; 

8.24.3. Priimti gaunamus į biblioteką vadovėlius su lydimuoju dokumentu (sąskaita-faktūra, 

aktu); 

8.24.4. Antspauduoti tam tikslui skirtu antspaudu visus gautus vadovėlius iš karto po 

priėmimo, išskyrus įsigytus specialiai mainų fondui; 

8.24.5. Įrašyti duomenis apie spaudinius ir kitus dokumentus į bibliotekos vadovėlių fondo 

visuminės apskaitos knygą bei vadovėlių fondo apskaitos korteles. 
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IV. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

 

9. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę: 

9.1. Reikalauti tinkamų dirbti ir saugoti inventorių darbo sąlygų; 

9.2. Reikalauti, kad patalpos, aplinka, apšvietimas ir triukšmas atitiktų norminius 

reikalavimus; 

9.3. Nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių 

darbo sąlygų; 

9.4. Įspėti bibliotekos lankytojus, netinkamai besielgiančius su bibliotekos turtu; 

9.5. Reikalauti, kad skaitytojai laiku grąžintų bibliotekos leidinius; 

9.6. Reikalauti, kad skaitytojai atlygintų už pamestus bibliotekos leidinius, padarytą žalą 

bibliotekos turtui; 

9.7. Dalyvauti Konservatorijos bendruomenės veikloje, pasitarimuose darbo klausimais, 

teikti pasiūlymus darbų kokybei gerinti. 

10. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

10.1. Už mokyklos fizinę ir skaitmeninę mokymo ir mokymosi erdvę, skaitmeninio ugdymo 

koordinavimą;  

10.2. Už kvalifikuotą lankytojų aptarnavimą; 

10.3. Už laikymąsi saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, 

apsaugos reikalavimų; 

10.4. Už patikėtos informacijos išsaugojimą, duomenų apsaugą; 

10.5. Už tinkamą darbo laiko naudojimą; 

10.6. Už darbo drausmės pažeidimus; 

10.7. Už mokyklos direktoriaus nurodymų, pavedimų įvykdymą kokybiškai ir laiku. 

11. Už savo pareigų netinkamą vykdymą bibliotekos vedėjas atsako darbo tvarkos taisyklių 

ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

_____________________________________ 


