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JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  

METODIKOS IR INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – 

Biblioteka) Metodikos ir informacinių išteklių skyriaus (toliau – Skyrius) tikslą, uždavinius ir 

funkcijas, pareigas ir teises, darbo organizavimą ir struktūrą, turtą. 

2. Skyrius yra struktūrinis padalinys, dirbantis pagal Bibliotekos direktoriaus patvirtintus 

nuostatus. 

3. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos bibliotekų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, LR vyriausybės, Kultūros 

ministerijos teisės aktais, Bibliotekos direktoriaus įsakymais, Bibliotekos tvarkomis, Bibliotekos 

vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų pareigybės aprašymais ir šiais nuostatais.  

4. Svarbiausios Skyriaus veiklos kryptys yra šios: analitinė, konsultacinė, kompetencijų 

tobulinimo ir bibliotekos informacinių išteklių formavimo. Skyriaus veiklos turinio klausimai 

sprendžiami vadovaujantis bendravimu su Bibliotekos administracija, skyriais ir filialais. 

5. Naudojimasis Skyriaus paslaugomis yra nemokamas ir vienodomis teisėmis prieinamas 

visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. 

 

II SKYRIUS  

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

6. Skyriaus pagrindinis tikslas – užtikrinti Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) 

funkcionavimą, vykdyti metodinę veiklą bei skatinti diegti inovatyvios veiklos metodus, formuoti 

bibliotekos informacinių išteklius, užtikrinti informacinių išteklių fondo išsaugojimą, organizuoti jo 

prieinamumą ir panaudojimą Viešosios bibliotekos ir filialų funkcijų vykdymui.  

7. Veiklos uždaviniai: 

7.1. analizuoti bibliotekininkystės teoriją ir praktiką, kaupti informaciją apie bibliotekinio 

darbo naujoves ir rūpintis informacijos sklaida; 

7.2. vykdyti Bibliotekos filialų veiklos profesinę priežiūrą, pagal poreikį teikti metodinę 

pagalbą savivaldybės teritorijoje veikiančioms kitų žinybų bibliotekoms; 

7.3. teikti profesinę paramą rajono bibliotekininkams, organizuoti seminarus, praktinius 

mokymus darbuotojų kvalifikacijai kelti; 

7.4. komplektuoti, apskaityti ir saugoti universalų informacijos išteklių fondą, atitinkantį 

savivaldybės strateginę, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją bei bendruomenės 

reikmes; 

7.5. formuoti Jonavos krašto rašytinio paveldo ir kraštotyros dokumentų fondą; 

7.6. prisidėti prie informacinės ir žinių visuomenės raidos, plėsti tradicines ir modernias 

bibliotekos paslaugas, dalyvauti formuojant Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą 

(LIBIS); 

7.7. tvarkyti ir saugoti archyvinius dokumentus. 

8. Veiklos funkcijos: 

8.1. kaupti ir analizuoti Bibliotekos statistinius duomenis, veiklos ataskaitas ir planus; 

8.2. organizuoti ir vykdyti socialinius ir kitus tyrimus Bibliotekos veiklai tobulinti; 
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8.3. ugdyti bibliotekų specialistų kompetencijas, atsižvelgiant į bibliotekų poreikius, 

organizuoti darbuotojų mokymą; 

8.4. organizuoti metodines išvykas į Bibliotekos filialus, tikrinti bei kontroliuoti ten 

dirbančių darbuotojų veiklą, teikti rekomendacijas, metodinę pagalbą veiklos tobulinimo bei darbo 

organizavimo klausimais skyriams ir filialams; 

8.5. analizuoti fondų būklę ir teikti praktinę metodinę pagalbą bibliotekų darbuotojams 

fondų apsaugos ir tvarkymo klausimais, teikti darbo tobulinimo siūlymus administracijai; 

8.6. kaupti, apskaityti, saugoti ir aktualizuoti spaudinių ir kitų dokumentų fondą, atitinkantį 

savivaldybės strateginę, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, besikeičiančius bendruomenės pokyčius; 

8.7. atnaujinti fondus, komplektuoti, apskaityti ir saugoti informacinius išteklius, 

vadovaujantis „Bibliotekos fondo apsaugos nuostatais“ ir IFLA (Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir 

institucijų federacijos) rekomendacijose pateiktomis normomis; 

8.8. Bibliotekos skyriams ir filialams apskaityti Bibliotekoje įsigyjamus dokumentus; 

užtikrinti racionalų Bibliotekos turimų lėšų panaudojimą informaciniams ištekliams papildyti ir 

atnaujinti; 

8.9. priimti paramos būdu gautus dokumentus, juos apskaityti ir perduoti Bibliotekos 

skyriams ir filialams; 

8.10. vadovaujantis „Bibliotekos fondo apsaugos nuostatais“, koordinuoti iš dokumentų 

fondo praradusius informacinę vertę ar dėl kitų priežasčių netinkamus naudoti informacinių išteklių 

nurašymą; 

8.11. derinti su Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiąja 

specialiste naujų informacinių išteklių įsigijimui skiriamų lėšų panaudojimą, teikti Centralizuoto 

biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiajai specialistei informacinių išteklių 

įsigijimo ir nurašymo dokumentus (sąskaitas-faktūras, priėmimo, perdavimo, nurašymo aktus) bei 

apskaitytų ir perduotų Bibliotekai ir filialams paskirstymo aktus; 

8.12. vykdyti Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) plėtros ir 

eksploatavimo darbus Bibliotekoje, užtikrinti sklandų kompiuterinės technikos ir kompiuterių tinklo 

darbą, prižiūrėti informacines sistemas; 

8.13. rengti metinį Skyriaus veiklos planą, kitas ilgalaikes veiklos programas kartu su 

Bibliotekos skyriais ir filialais, juos vykdyti; 

8.14. įgyvendinant Bibliotekos strategiją, bendradarbiauti su rajono kultūros, švietimo 

įstaigomis, šalies ir užsienio bibliotekomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.; 

8.15. organizuoti gaunamų į archyvą dokumentų kaupimą, apskaitą, tvarkymą ir saugojimą; 

 

III SKYRIUS 

 SKYRIAUS PAREIGOS IR TEISĖS  

 

9. Skyrius privalo: 

9.1. vykdyti šiuose nuostatuose numatytą veiklą, laikytis Bibliotekos darbo vidaus tvarkos 

taisyklių bei kitų reikalavimų, tvarkų, privalomų Bibliotekos struktūriniams padaliniams; 

9.2. teikti organizacines ir praktines konsultacijas bibliotekininkystės plėtros, veiklos 

planavimo ir ataskaitybos, bibliotekinių standartų diegimo, statistikos ir analizės, paslaugų teikimo 

vartotojams ir kitais darbo klausimais Bibliotekos ir jos filialų darbuotojams, pagal poreikį 

konsultuoti kitų žinybų bibliotekų darbuotojus; 

9.3. kaupti ir analizuoti statistinius bei kitus duomenis formuojant bibliotekų politiką rajone 

bei priimant strateginius sprendimus, prognozuojant bibliotekų veiklą; 

9.4. formuoti informacijos išteklių fondą, tvarkyti jį vadovaujantis Universalios dešimtainės 

klasifikacijos lentelėmis, Bibliotekos fondų apsaugos nuostatais ir kitais teisės aktais; 

9.5. analizuoti informacijos išteklių fondo būklę, teikti pasiūlymus jos gerinimui, rengti 

kasmetinę informacijos išteklių fondo judėjimo ir jo panaudojimo analizę; 
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9.6. diegti ir prižiūrėti kompiuterinę techniką ir kompiuterių tinklo darbą, informacines 

sistemas; 

9.7. priimti, tvarkyti ir saugoti archyvinius dokumentus; 

9.8. organizuoti ir vykdyti informacinių išteklių įsigijimo viešuosius pirkimus; 

9.9. nustatyta tvarka atsiskaityti už Skyriaus veiklą direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui, 

užtikrinti šių duomenų teisingumą;  

9.10. vykdyti kitą su Skyriaus darbu susijusią veiklą, netrukdančią bibliotekos funkcijų ir 

uždavinių įgyvendinimui; 

9.11. dalyvauti Viešosios bibliotekos organizuojamuose susirinkimuose, pasitarimuose, 

vykdyti juose priimtus sprendimus, vykdyti administracijos nurodymus; 

9.12. atsakingai naudoti ir saugoti pavestą turtą. 

10. Skyrius turi teisę: 

10.1. turėti tinkamas darbo sąlygas skyriaus funkcijoms ir uždaviniams atlikti; 

10.2. naudotis bei įstatymų numatyta tvarka disponuoti patalpomis, inventoriumi, 

medžiagomis, komunikacinėmis priemonėmis, reikalingomis Skyriaus darbui; 

10.3. gauti visą reikalingą informaciją, susijusią su Skyriaus darbu iš Bibliotekos 

administracijos, Bibliotekos skyrių ir filialų; 

10.4. teikti informaciją ir pasiūlymus Bibliotekos administracijai dėl Skyriaus darbo 

tobulinimo, veiklos problemų sprendimo; 

10.5. teikti informaciją žiniasklaidai apie Skyriaus veiklą, atsakant už pateiktos informacijos 

teisingumą; 

10.6. reikalauti iš Bibliotekos administracijos užtikrinti saugias darbo sąlygas Skyriaus 

darbuotojams; 

10.7. kelti kvalifikaciją šalyje ir užsienyje, dalyvauti stažuotėse, seminaruose, atestuotis, 

įgyti/patvirtinti kvalifikaciją; 

10.8. naudotis kasmetinėmis, papildomomis ir kitomis atostogomis, lengvatomis Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

IV SKYRIUS 

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR STRUKTŪRA 

 

11. Skyrius yra struktūrinis Bibliotekos padalinys, kurį steigia, nustato darbuotojų skaičių, 

darbuotojų pareiginius atlyginimus ir sudaro su darbuotojais darbo sutartis Bibliotekos direktorius. 

12. Skyriaus struktūra yra: Skyriaus vadovas, vyriausiasis bibliotekininkas, vyresnysis 

bibliotekininkas, bibliotekininkas, informacinių sistemų inžinierius, archyvaras. 

13. Skyriui vadovauja Skyriaus vadovas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Bibliotekos 

direktorius, sudarydamas su juo darbo sutartį. Skyriaus vadovas tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito 

Direktoriaus pavaduotojui. 

14. Kiekvienas Skyriaus darbuotojas atsako už jam pavestą veiklos sritį, jų veiklą 

reglamentuoja pareigybės aprašymais.  

15. Skyriaus vadovas organizuoja Skyriaus darbą, koordinuoja jo veiklą su Bibliotekos 

skyriais ir filialais.  

16. Skyriaus vadovas atsako už veiklos turinį, darbo planavimą, planų vykdymo kontrolę; 

tvarko Skyriaus dokumentaciją.  

17. Skyriaus vadovas rengia ir pateikia Skyriaus darbo planus ir ataskaitas; rengia ir teikia 

tvirtinti Bibliotekos direktoriui Skyriaus nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus. 

18. Skyriaus darbuotojai savo veiklą iš anksto derina su vadovu (išvykos į komandiruotes, 

dalyvavimas pasitarimuose, seminaruose ir kt.), taip pat operatyviai pateikia informaciją ligos atveju. 
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19. Skyriaus bei darbuotojų pareigybių aprašymai rengiami, peržiūrimi ir koreguojami, 

pasikeitus darbo pobūdžiui, funkcijoms ar uždaviniams, darbuotojų pareigoms, atsiradus naujam 

darbo krūviui ar esant kitoms aplinkybėms.  

 

V SKYRIUS 

SKYRIAUS TURTAS 

 

20. Skyriaus turtas yra patalpos, skirtos funkcijoms ir uždaviniams atlikti, materialusis ir 

nematerialusis turtas, skirtas naudotis pagal visiškos materialinės atsakomybės sutartį, taip pat šiose 

patalpose esančios technologinės ir darbo priemonės, nauji dokumentai. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Skyrius gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

 

  ___________________________________________ 

 


