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SmUlttT MIESTO SAVIVALDYBES VIESOSIOS BIBLIOTEKOS
VYRIAUSIOJO BIBLIOTEKININKO PROJEKTINEI VEIKLAI
PAREIGY BES APRASYTU,q.S

I. PAREIGYBE

1. Bibliotekininkas projektinei veiklai yra specialistas, rengiantis paraiSkas projektams,
koordinuojantis projektq igyvendinim4, teikiantis ivykdytq projektq ataskaitas'
2. Pareigybes lygis - A2.

II. SPECIALUS REIKALAVIMAT

STNS

PAREIGAS BINANdIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi

atitikti

Siuos specialius reikalavimus:

3.1. tureti ne Zemesni nei auk5t4ji iSsilavinim4 (komunikacijos mokslq, humanitariniq ar
socialiniq mokslq studijq kryptis) su bakalauro laipsniu ar jam prilygintu iSsilavinimu arba auk5t4ji
kolegini iSsilavinim4 su profesinio bakalauro laipsniu ar jam prilygintu;
3.2. moketi dirbti kompiuteriu (MS Word, Excel, Outlook, Power Point ir kt.) bei vykdyti
paieSk4 internete;

3.3. Linoti kultrlros veikl4 reglamentuojandius istatymus, LR Vyriausybes nutarimus, LR
Kultlros ministerijos ir Siauliq miesto savivaldybes administracijos isakymus bei kitus teises aktus;

jq

pasekmes, patarti vadovybei, kaip suderinti
bibliotekos siekius ir visuomenes hlkesdius, sklandZiai ir argumentuotai destl'ti mintis Lodliu ir
3.4. moketi analizuoti iendencijas, numaty.ti

ra5tu;

3.5. i5manyi darbo organizavimo principus. darbo planavim4 ir atskaitomybg, raStvedybos
reikalavimus;
3.6. iSmanyti fbndoie$kos ir Bibliotekos projektines veiklos organizavimo specifik4;
3.7. dirbti turinio valdymo sistema,,Joomla";
3.8. moketi valstybing ir uZsienio kalb4;
3.9. turi i$klausy.ti ir Zinoti saugos darbe, prie5gaisrines ir elektrosaugos reikalavimus.

III. SIAS PAREIGAS EINANEIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
projektq
4.1. organirioja fondoieskos veikl4, rengia parai5kas projektams, koordinuoja
iglvendinim4, pateikia ivykdy'tq projektq ataskaitas;
4.2. or[anrzuojapriemoniq is laimetq projektq leSq vie5uosius pirkimus;
4.3. formuoja projektines veiklos komandas;
4.4. organituiiuLnksdi4 ir atvir4, informavimo apie projektus ir galimybes dalyvauti
konkursuose bei teikti paraiSkas, sistem4 Bibliotekoje;
4.5, bendrauja su Ziniasklaida, pletoja ry5ius sr,r valstybes institucijomis ir nevyriausybinemis
organrzacijomis, atstovauja Bibliotekai ir pristato jos veiklq visuomenei,
bei
4.6. moko Bibliotikos darbuotojus konkrediq paraiSkos rengimo ir projekto igyvendinimo
valdymo igudziq;
4.7. koordinuoja medZiagos Bibliotekos interneto svetainei parengim4 ir patalpinim4;

4.8. dalyvauja bibliotekos
susirinkimuose;
4,9. dalyvauja kvalifikacijos
speciali4j 4 literatDr4;

tiriamojoje veikloje, informaciniuose

pasitarimuose,

kelimo kursuose. seminaruose, savarankiSkai studijuoja

4.10. pavaduoja vyriausi4jl bibliotekinink4 kultrrrinei-edukacinei veiklai ir vyriausiqji
metodinink4 bibliotekinei veiklai ligos, atostogq metu savo kompetencijos ribose, atliekant kitus
pavestus darbus.
5. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
5.1. uZ priskirtos veikos organizavim4 ir Sios veiklos rezultatus;
5.2. fondoie5kos darbo stabilum4 bei projektines, komandines kultflros formavim4

Bibliotekoje;
5,3. profesines etikos taisykliq laikym4si;
5.4. finansuotq projektq le5q panaudojim4;
5.5. bibliotekos ivaizdZio formavim4 bei jo pateikim4 adresatams;
5.6. saugos darbe, priesgaisrines ir elektrosaugos reikalavimq vykdyrn4;
5.7. uL darb4 atsiskaito bibliotekos direktoriui.
6.UZ savo pareigq netinkamq vykdym4 ir darbo drausmds paZeidimus Vyriausiasis
bibliotekininkas projektinei veiklai atsako darbo tvarkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos lstatymq
nustatyta tvarka.
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