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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖ 

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Direktoriaus pareigybė (profesijos kodas 134903) yra priskiriama įstaigos vadovų grupei. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,4–12,4 (priklausomai nuo profesinio 

darbo stažo trukmės). 

4. Direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti bibliotekai ir jos padaliniams, užtikrinant 

bibliotekos nuostatuose nustatytų tikslų, uždavinių ir funkcijų vykdymą, koordinavimą, 

organizavimą ir kontrolę, įgyvendinti Kelmės savivaldybės kultūros politiką. 

5. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės merui. 

 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  

DARBUOTOJUI 

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų 

srities išsilavinimą. 

7. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros arba informacinės 

veiklos srityje. 

8. Savarankiškai susipažinti su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti. 

9. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti 

sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai 

kalbėti ir rašyti. 

10. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, 

elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa. 

11. Mokėti bent vieną iš trijų Europos sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne 

žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu. 

 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

12. Organizuoja bibliotekos ir jos padalinių darbą, kontroliuoja jų veiklą, užtikrina įstaigos 

ritmingą darbą darbuotojų ligos atveju, atostogų metu. 

13. Skiria ir atleidžia viešosios bibliotekos ir jai priklausančių padalinių darbuotojus, juos 

skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas, vertina jų veiklą. Koordinuoja ir kontroliuoja jų 

darbą, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas. 



14. Teisės aktų nustatyta tvarka nustato darbuotojų pareiginę algą, kitas darbo apmokėjimo 

sąlygas, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų asignavimų. 

15. Tvirtina bibliotekos darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, 

struktūrinių padalinių ir struktūrinių teritorinių padalinių nuostatus, naudojimosi biblioteka 

taisykles, metinį bibliotekos veiklos planą, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas. 

16. Administruoja bibliotekai skirtus asignavimus ir atsako už tikslingą jų panaudojimą, už 

įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą. 

17. Tvirtina bibliotekos organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto 

didžiausio leistino pareigybių skaičiaus. 

18. Pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, pasirašo sutartis, 

įgaliojimus, kitus vidaus administravimo dokumentus. 

19. Pagal kompetenciją atstovauja bibliotekai visose įstaigose ir organizacijose. 

20. Organizuoja įstaigos darbuotojų ugdymą bei tobulinimąsi. 

21. Vadovaudamasis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis, įgyvendina 

darbuotojų saugos ir sveikatos priemones. 

22. Vadovaudamasis Priešgaisrinės saugos įstatymo nuostatomis, įgyvendina Priešgaisrinės 

saugos priemones. 

23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vykdo valstybės, 

savivaldybės ir savo įstaigos turto apskaitą, šio turto priežiūrą bei apsaugą. 

24. Užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, bibliotekos vidaus kontrolės 

sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą. 

25. Teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito už bibliotekos veiklos rezultatus, ataskaitas ir 

pasiūlymus apie įstaigos veiklą rajono savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui, 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui. 

26. Atsako už savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus 

įsakymų vykdymą ir įgyvendinimą, vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas. 

_______________________  

 


