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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ
1. Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) direktoriaus
pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų grupei, įstaiga priskiriama III grupei.
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Pareigybės paskirtis: planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Bibliotekos darbą,
atsižvelgiant į Bibliotekai priskirtus uždavinius ir vykdomas funkcijas, siekiant įgyvendinti
Bibliotekai iškeltus tikslus.
4. Bibliotekos direktorius tiesiogiai pavaldus Jurbarko rajono savivaldybės (toliau –
savivaldybė) merui ir atskaitingas savivaldybės tarybai.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI BIBLIOTEKOS DIREKTORIUI
5. Bibliotekos direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialius
reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų
studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
5.2. turėti ne mažesnę trejų metų vadovaujamo darbo patirtį;
5.3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose
Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Bibliotekų įstatymą, Vietos savivaldos
įstatymą, Biudžetinių įstaigų įstatymą, Viešųjų įstaigų įstatymą, Darbo kodeksą, kitus Lietuvos
Respublikos įstatymus, Tarptautinius susitarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius
bibliotekų veiklą ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
5.5. būti susipažinusiam su Lietuvos bibliotekų sistema, bibliotekų veikla;
5.6. turėti projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar įgyvendinamų
pagal kitas finansavimo programas, valdymo įgūdžių, strateginio ir finansinių išteklių planavimo
bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti
organizuoti ir planuoti Bibliotekos darbą, būti orientuotam į tikslus, gebėti sistemiškai analizuoti ir
objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus, savarankiškai planuoti, organizuoti
savo veiklą;
5.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo
taisykles;
5.8. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu.
III. BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS
6. Bibliotekos direktorius vykdo šias funkcijas:
6.1. planuoja ir organizuoja Bibliotekos darbą, kad būtų įgyvendinami Bibliotekos veiklos
tikslas ir uždaviniai, atliekamos nustatytos funkcijos;
6.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Bibliotekos nuostatų
reikalavimų;
6.3. tvirtina bibliotekos struktūrą, pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio
leistino pareigybių skaičiaus, struktūrinių padalinių (skyrių ir filialų) nuostatus, darbuotojų
pareigybių aprašymus, darbo tvarkos taisykles ir kitus įstaigos vidaus dokumentus;

6.4. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, skatina juos ir skiria
drausmines nuobaudas;
6.5. teisės aktų nustatyta tvarka nustato darbo apmokėjimo sistemą, nustato darbuotojų
pareiginių atlyginimų koeficientus, priedus, priemokas, vienkartines išmokas, pašalpas neviršijant
darbo užmokesčiui skirtų lėšų teisės aktų nustatyta tvarka;
6.6. vadovaudamasis teisės aktais kasmet nustato Bibliotekos darbuotojų (išskyrus
darbininkus) metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus bei jų vertinimo rodiklius ir atlieka
kasmetinį veiklos vertinimą;
6.7. organizuoja darbuotojų mokymą ir atestavimą Lietuvos Respublikos kultūros ministro
nustatyta tvarka;
6.8. užtikrina saugias darbuotojų darbo sąlygas;
6.9. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą
teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
6.10.
užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą
viešosios bibliotekos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
6.11.
teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikia
dokumentus bei duomenis apie šio registro objektus, susijusius su biblioteka;
6.12.
atstovauja bibliotekai kitose institucijose, bibliotekos vardu sudaro
civilinius sandorius;
6.13.
teikia metinę Bibliotekos veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai;
6.14.
teisės aktų nustatyta tvarka valdo ir naudoja Bibliotekai priklausantį
turtą, lėšas ir jais disponuoja;
6.15.
rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais
ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
6.16.
užtikrina efektyvios finansų vidaus kontrolės sistemos sukūrimą ir jos
funkcionavimą;
6.17. organizuoja Bibliotekos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta
tvarka;
6.18. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Bibliotekos nuostatus, Bibliotekos
teikiamų mokamų paslaugų įkainius;
6.19. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotojui ar kitam pavaduojančiam darbuotojui;
6.20. ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose bei Lietuvos
fonduose, programose, teikiančiuose finansinę paramą įvairioms kultūros programoms vykdyti,
rengia (dalyvauja rengiant) projektus, kontroliuoja ir atsako už Bibliotekos vykdomus projektus;
6.21. neviršydamas savo kompetencijos, leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą,
pasirašo sutartis, įgaliojimus ir kitus dokumentus;
6.22. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, imasi priemonių racionaliems,
naudingiems pasiūlymams įgyvendinti;
6.23. atstovauja ar suteikia įgaliojimus darbuotojams atstovauti Bibliotekai valstybės ir
savivaldybės institucijose, įstaigose, santykiuose su juridiniais ar fiziniais asmenimis;
6.24. bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
6.25. dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, darbo grupėse, komisijose, sprendžiant savo
srities klausimus;
6.26. užtikrina savo ir kitų Bibliotekos darbuotojų tarnybinės veiklos skaidrumą;
6.27. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją visuomenei apie įstaigos veiklą;
6.28. vykdo kitas funkcijas, numatytas Bibliotekos nuostatuose, Lietuvos Respublikos
įstatymuose bei kituose teisės aktuose.
IV. DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ
7. Bibliotekos direktorius atsako už:

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Bibliotekos nuostatų ir šio
pareigybės aprašymo nuostatų laikymąsi;
7.2. visos Bibliotekos darbą, strateginių tikslų, veiklos politikos formavimą bei Bibliotekai
keliamų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą;
7.3. Bibliotekos veiklos rezultatus;
7.4. Bibliotekos finansinę veiklą, tinkamą lėšų, skirtų Bibliotekai išlaikyti ir sąmatose
numatytoms priemonėms finansuoti, tikslinį panaudojimą;
7.5. Bibliotekai perduoto patikėjimo teise bei įstaigos įsigyto turto valdymą, patikėtų
materialinių vertybių apsaugą, naudojimą ir disponavimą juo;
7.6. darbuotojų kvalifikacijos atitiktį užimamoms pareigoms;
7.7. saugos darbe, sveikatos priežiūros, elektrosaugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos
organizavimą įstaigoje, darbuotojų atestavimą ir instruktavimą saugos darbe klausimais;
7.8. asmens duomenų teisinę apsaugą;
7.9. pranešimų, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir (ar) šiuos nuostatus turi
būti paskelbti viešai, paskelbimą laiku;
7.10.
tinkamą pareigų vykdymą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka;
7.11. savo priimtų sprendimų teisėtumą, darbuotojų darbo, civilinę ir priešgaisrinę saugą,
vidaus darbo tvarkos reikalavimų laikymąsi, netinkamą pareigų vykdymą bei jų atlikimą ne laiku,
tiesioginę žalą, padarytą dėl jo tyčinių ar neteisėtų sprendimų, pareigų neatlikimo ar šiurkštaus
aplaidumo atliekant pareigas, nustatytos kompetencijos viršijimą;
7.12. informacijos pateikiamą Švietimo, kultūros ir sporto skyriui apie Bibliotekos
direktoriaus nedarbingumą, išvykimą į komandiruotes ir kitą reikšmingą informaciją.
8.
Bibliotekos direktoriui už pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pareigų
netinkamą vykdymą ar nevykdymą, už padarytą materialinę žalą atsakomybė taikoma Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9.
Bibliotekos direktoriaus tarnybinių komandiruočių, atostogų, nedarbingumo metu ir
kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, jo funkcijas vykdo Bibliotekos direktoriaus pavaduotojas
arba savivaldybės mero potvarkiu paskirtas Bibliotekos specialistas.
10. Atleidžiamas iš pareigų Bibliotekos direktorius perduoda reikalus perimančiam
įgaliotam asmeniui, surašant Bibliotekos reikalų perdavimo-priėmimo aktą. Direktorius privalo
perduoti visus dokumentus (ir nebaigtus vykdyti taip pat), nebaigtas spręsti bylas, finansinius
dokumentus, raktus, antspaudus, turtą.
______________________________

