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,,SALTINELIO.. FILIALO VEDEJO PAREIGYBES APRASYITIS
I. PAREIGYBE

l. ,,Saltinelio" filialo vedejas yra struktlrinio padalinio vadovas,
2. Pareigybes lygis - A2.
II. SPECIALUS REIKALAVIMAI

STAS PAREIGAS

EINANdIAM DARBUOTOJUI

3. Filialo vedejas turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
3.1. tureti ne Zemesni nei aukSt4ji universitetini iSsilavinim4 su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu, ar jam prilygintu i5silavinimu (komunikacijos, informacijos mokslq, humanitariniq ar
socialiniq mokslq studijq kryptis), ir I metq bibliotekinio darbo patirti.
3.2. Linotr Lietuvos Respublikos bibliotekq istatym4, kitus Lietuvos Respublikos istatymus,
Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimus bei norminius aktus, reglamentuojandius bibliotekq
veikl4, Kultlros ministerijos teises aktus, bibliotekininkystes ir bibliograhjos standartus; Siauliq
miesto savivaldybes administracijos isakymus bei kitus teises aktus; i5manyti dokumentq rengimo,
apskaitos ir tvarkymo taisykles, gebeti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informacij4, rengti
iSvadas, savarankiSkai planuoti ir organizuoti veikl4, dirbti komandoie,
3.3. iSmanyti bibliotekininkystes teorijos pagrindus, norminiq dokumentq, reglamentuojandiq
bibliotekos veikl4 reikalavimus, bibliotekos ir filialo tikslus ir strateginius uZdavinius, filialo
spaudiniq ir kitq dokumentq fondo sudeti, dokumentq rengimo ir tvarkymo taisykles, bibliotekos
darbo tvarkos taisykles;
3.4. iSmanyti planq ir ataskaitq rengimo principus,
3.5. moketi vadybos, psichologijos, tarnybines etikos, raStvedybos taisykles;
3.6. Linoti filialo tikslus, uZdavinius ir juos vykdyti;
3.7. gebeti taikyti fondo organizavimo principus ir technologrj4, jo tyrimo metodik4, Zinoti
fondo apsaugos reikalavimus, fondo populiarinimo bDdus, informacijos paieSkos sistemos
organizavimo principus, katalogq ir kartotekq sudarymo bei tvarkymo metodik4, bibliografines
paieSkos bldus, darbo su skaitytojais vaikais principus, skaitytojq poreikiq tyrimo metodik4, renginiq
organizavimo ir edukacines veiklos metodik4;
3,8. moketi planuoti, organizuoti, analizuoti ir apibendrinti frlialo veikl4, bendrauti su
bibliotekos lankytojais, bibliotekinio ir informacinio darbo technologij4, dirbti kompiuterine
bibliotekine programa LIBIS, dirbti kopijavimo ir kasos aparatais;
3.9. moketi dirbti su Microsoft Office programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Power
Point,) ir kita organrzacrne technika,
3,10. gerai moketi valstybing kalb4;
3.1L bUti susipaZings su bibliotekos vidaus tvarkos taisyklemis, civilines saugos, darbuotojq
saugos ir sveikatos, prieSgaisrines saugos reikalavimais ir jq laikyis.

III. SIAS PAREIGAS EINANCIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
4.1 . organizuoja filialo veikl4;
4.2. numato filialo veiklos strategij4 ir igyvendinimo bfldus;
4.3. planuoj a, analizuoja, apibendrina filialo veikl4 ir nustatl'ta tvarka atsiskaito SVB
administracijai;
4.4. koordinuoja filialo kultUring veikl4 su SVB ir mikrorajono Svietimo istaigomis;
4.5. rlpinasi Ukiniais reikalais, uZtikrina filialo materialiniq verlybiq apskait4 ir apsaug4;
4. 6. organi zuoj a mikroraj ono gyventoj q b i bl i otekini aptarnavim4;
4.7. atliekamikrorajono gyventojq ir filialo skaitytojq skaitybos poreikiq tyrimus;
4.8. organizuoja, tvarko ir saugo filialo spaudiniq ir kitq dokumentq fond4;
4.9. uZsako periodik4;
4.10. priima ir tvarko knygas, gautas i5 skaitytojq pamestq vietoje;
4.I l. organizuoja filialo informacing paieSkos sistem4;
4.12. renka ir tvarko kraStotyros fond4, kraStotyros medliagq;
4. I 3. organizuola vaizdinius, Zodinius ir kompleksinius renginius;
4.1 4 . or ganizuoj a edukacines pro gramas miesto vai kams ir paau gli ams ;
4.15, dirba LIBIS P{ Skaitytojq aptarnavimo ir komplektavimo posistememis;
4.16. aptarnauja, konsultuoja ir moko vieSosios interneto prieigos (VIP) vartotojus;
4.17. telkia kompiuterines ir kopijavimo paslaugas, dirba kasos aparatu;
4.18. rrJpinasi filialo ivaizdLiu, atstovauja Filialo interesams kitose organizacijose;
4.19. pavaduoja kitus filialo darbuotojus jq atostogq, komandiruodiq, iSeiginiq dienq ir ligos
laikotarpiu;
4.20. dalyvauja, ieskant remejq, inicijuoja ir vykdo projektus ir prisideda prie savivaldybes
vieSosios bibliotekos bendrq projektq;
4.21. vykdo bibliotekos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir metodininkq pavedimus;
4.22. rengia skyriaus darbuotojq pareigybes;
4.23. keha kvalifikacij4, dalyvauja staZuotdse, seminaruose ir kituose kvalifikacijos kelimo
renginiuose.
5. Filialo vedejas pavaldus Bibliotekos direktoriui.
6. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako uZ:
6.l. filialo veiklos tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4;
6.2. filtalo veikl os planavim4, organizavim4 ir rezultatus ;
6,1bibliotekos direktoriaus isakymq, vyriausiojo metodininko bibliotekinei veiklai pavedimq
vykdym4;
6.4. bibliotekoje galiojandiq tvarkq, bibliotekos darbo tvarkos taisykliq ir Sios pareigybes
apraSymo vykdym4;
6.5^ vartotojq asmens duomenq saugojim4 ir konfidencialum4;
6.6.darbo drausmes ir darbo reZimo, profesines etikos, darbo saugos irprie5gaisrines saugos
reikalavimq laikym4si ;
6.7. legalios programines irangos naudojim4;
6.8. bibliotekos pastatq prieZiDr4;
6.9.teising4 kasos aparalo operacijq atlikim4 ir surinktq pinigq perdavim4 i bibliotekos kas4;
6.l0.materialiai atsako uZ fondq ir inventoriaus apsaug4;
6. 1 1-einam4j 4 finansq kontrolE.
6.12. ui. darbq atsiskaito bibliotekos direktoriui;
6.13. uL savo pareigq netinkam4 vykdymq Filialo vedejas atsako Bibliotekos vidaus darbo
tvarkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos istatymq, darbo kodekso nustatyta tvarka.
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