
DIREKTORIAUS ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR KELIAMI REIKALAVIMAI 

DIREKTORIAUS FUNKCIJOS 

1. Direktorius, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas: 

1.1. organizuoja bibliotekos darbą, kad būtų įgyvendinami bibliotekos tikslai ir būtų 

atliekamos funkcijos; 

1.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir bibliotekos nuostatų; 

1.3. planuoja bibliotekos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius; 

1.4. dalyvauja įvairiose bibliotekų programose, veiklos organizavimo ir plėtojimo srityse; 

1.5. teikia metų veiklos ataskaitas Jonavos rajono savivaldybės tarybai ir Kultūros 

ministerijai; 

1.6. teikia Jonavos rajono savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl bibliotekos nuostatų 

papildymo ir pakeitimo; 

1.7. įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia bibliotekos darbuotojus, skatina 

juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas, organizuoja bibliotekos darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, mokymą; 

1.8. tvirtina vidaus darbo ir tvarkos taisykles, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės 

saugos, elektrosaugos instrukcijas, darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo apmokėjimo tvarką, 

pareigybių ir etatų sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus; 

1.9. tvirtina bibliotekos struktūrą, skyrių ir filialų nuostatus; 

1.10. vadovauja įstaigos strateginio plano ir metinės veiklos programos rengimui bei jų 

įgyvendinimui; 

1.11. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja bibliotekai teisme, kitose valstybės ar 

savivaldybės institucijose, įstaigose bei santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis arba 

tam įgalioja kitus bibliotekos darbuotojus; 

1.12. tvirtina pajamų, gautų iš bibliotekos teikiamų paslaugų ir specialiųjų programų išlaidų 

sąmatas; 

1.13. sudaro komisijas bibliotekos veiklos problemoms spręsti; 

1.14. atlieka kitas funkcijas, numatytas bibliotekos nuostatuose, Lietuvos Respublikos 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose. 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DIREKTORIUI 

2. Direktorius privalo atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų 

krypties išsilavinimą; 

2.2. turėti ne mažesnį kaip 2 metų vadovaujamo darbo stažą; 

2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos bibliotekų sistema, bibliotekų veikla; 

2.4. turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo 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 analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją 

bei priimti optimalius sprendimus; 

2.5. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar 

vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruose Europos kalbų metmenyse 

nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą); 

2.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles; 

2.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu; 

2.8. būti atsakingam, kūrybiškam, iniciatyviam ir pareigingam. 


