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I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybė priskiriama specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Pareigybės paskirtis – organizuoti bibliotekos darbą taip, kad savo veikla ir ištekliais 

teiktų informacinę pagalbą Mokyklai. 

4. Bibliotekininkas savo darbe vadovaujasi 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 

bei pareigybės aprašymu. 

5. Bibliotekininkas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Mokyklos direktoriui. 

6. Bibliotekininką į darbą skiria ir iš jo atleidžia Mokyklos direktorius Lietuvos 

Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

7.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį 

vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; 

7.2. atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų LR Vyriausybės 2003 m. 

gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus; 

7.3. gebėti bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu taisyklinga  

lietuvių kalba;  

7.4. gebėti vykdyti bibliotekininko pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas: 

8.1. planuoja, analizuoja, apibendrina Mokyklos bibliotekos darbą, rengia metinę 

Mokyklos bibliotekos ataskaitą, teikia ją Mokyklos direktoriui ir steigėjui;  

8.2. pildo, tvarko ir saugo mokyklos bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentus; 

8.3. kaupia, sistemina, kataloguoja, skaitmenina, komplektuoja prižiūri Mokyklos 

bibliotekoje ugdymo procesui reikalingą programinę, informacinę, metodinę literatūrą (toliau – 

bibliotekos fondas); 

8.4. tvarko Mokyklos bibliotekos fondą pagal nustatytas klasifikacijos lenteles;  

8.5. tvarko bibliotekos informacinių laikmenų fondą; 

8.6. suderinęs su Mokyklos direktoriumi organizuoja Mokyklos bibliotekos fondo 

patikrinimą;  

8.7. užsako, registruoja, tvarko ir sudaro metinius periodinės spaudos komplektus; 

8.8. dalyvauja ugdant Mokinių informacinius gebėjimus; 

8.9. organizuoja ir vykdo Mokyklos bendruomenės (toliau – vartotojų) aptarnavimą; 

8.10. supažindina su bibliotekos teikiamomis galimybėmis ir naudojimosi biblioteka 

taisyklėmis; 

 



8.11. moko naudotis atviru bibliotekos fondu; 

8.12. atsako į vartotojų bibliografines užklausas; 

8.13. padeda Mokyklos bendruomenės nariams rasti informaciją švietimo klausimais; 

8.14. mokytojų prašymu daugina metodinę medžiagą, dokumentus; 

8.15. tvarko mokinių asmens bylas; 

8.16. tvarko Mokyklos baigimo pažymėjimų apskaitą; 

8.17. periodiškai inventorizuoja Mokyklos bibliotekos fondą; 

8.18. Mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka apskaičiuoja ir priima iš vartotojų atlygį už 

Mokyklos bibliotekos fondui padarytą žalą;  

8.19. užtikrina darbo bibliotekoje drausmę ir rūpinasi fondo apsauga; 

8.20. rengia teminius informacinius aplankus (kartotekas) aktualiomis temomis; 

8.21. organizuoja Mokyklos bibliotekos aprūpinimą bibliotekine technika (inventorinės 

knygos, bendrosios apskaitos knygos, dienoraščiai, kataloginės kortelės, skirtukai, formuliarai ir 

kt.);  

8.22. nustato Mokyklos bendruomenės poreikius dėl bibliotekos veiklos, fondų pildymo; 

8.23. vieną dieną per mėnesį skiria sanitarinei dienai: fondų valymui, dezinfekavimui, 

kitiems darbams; 

8.24. dalyvauja Mokyklos bendruomenės gyvenime; 

8.25. kelia kvalifikaciją, gerina bibliotekos darbo kokybę; 

8.26. pasiruošia darbuotojų metinės veiklos vertinimui, laiku parengia dokumentus; 

8.27. vykdo kitus direktoriaus įsakymus; 

8.28. užtikrina smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos aprašo įgyvendinimą 

mokykloje; 

8.29. atsitikus nelaimingam atsitikimui mokykloje, suteikia nukentėjusiajam pirmąją 

pagalbą, informuoja vadovybę, t. p. pastebėjus smurto, patyčių atvejį nedelsiant informuoja 

mokyklos vadovybę, imasi atitinkamų priemonių, esant būtinybei suteikia pirmą pagalbą; 

8.30.  kartą per metus privaloma tvarka pasitikrina sveikatą ir pristato asmens medicininę 

knygelę; 

8.31. nepriekaištingai atlieka pareigybės apraše nurodytas funkcijas. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

9. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

9.1. už Mokyklos bibliotekos veiklos vykdymą pagal teisės aktų reikalavimus; 

9.2. už vartotojams teikiamų duomenų tikslumą, išsamumą ir patikimumą;  

9.3. už bibliotekos fondo komplektavimo kokybę ir atnaujinimą; 

9.4. Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse, darbo sutartyje ir pareigybės aprašyme apibrėžtų 

pareigų vykdymą; 

9.5. darbuotojo atsakomybė yra reglamentuota Mokyklos darbo tvarkos taisyklių apraše. 
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Susipažinau  

________________ 
         (parašas) 

________________________________________ 
        (vardas, pavardė) 

______________________ 
                    (data) 

 

 
 
 

 

 


