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JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  

VARTOTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) Vartotojų 

aptarnavimo skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja skyriaus tikslą, uždavinius ir 

funkcijas, pareigas ir teises, darbo organizavimo tvarką, struktūrą ir turtą. 

2. Skyrius yra struktūrinis Bibliotekos padalinys, veikiantis pagal Bibliotekos direktoriaus 

patvirtintus nuostatus.  

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos bibliotekų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

vyriausybės, Kultūros ministerijos teisės aktais, Bibliotekos direktoriaus įsakymais, Bibliotekos 

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

4. Skyriuje organizuojama ir įgyvendinama veikla - teikti pilnavertes skaitymo, 

informacijos, edukacijos ir kitas paslaugas įvairaus amžiaus vartotojams. 

5. Skyrius sudaro lygias ir palankias sąlygas visiems savivaldybės teritorijos gyventojams 

lygiomis teisėmis naudotis Bibliotekos ištekliais, garantuoja visiems vartotojams vienodą 

aptarnavimo kokybę, teikia nemokamas ir papildomas mokamas paslaugas, patvirtintas Jonavos 

rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Nr. 1. TS – 259. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

6. Skyriaus veiklos tikslas – vykdyti bibliotekinį įvairaus amžiaus bibliotekos vartotojų 

aptarnavimą, tenkinti ir ugdyti jų skaitymo, informacinius, edukacinius, komunikacinius poreikius, 

kaupti, tvarkyti ir saugoti informacijos išteklius. 

7. Skyriaus veiklos uždaviniai yra: 

7.1. kaupti, tvarkyti, saugoti, aktualizuoti informacijos išteklius, atitinkančius savivaldybės 

strateginę, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją bei bendruomenės pokyčius; 

7.2. aptarnauti bei konsultuoti Bibliotekos vartotojus skaitymo skatinimo klausimais, 

atsakyti į vartotojų užklausas; 

7.3. skleisti dokumentuose užfiksuotas žinias, idėjas, kūrybą, skatinti nuolatinį mokymąsi, 

dalyvauti neformaliojo suaugusių švietimo programose; 

7.4. sudaryti sąlygas vartotojų prieigai prie informacijos išteklių, užtikrinti savarankišką 

paiešką Bibliotekos elektroniniame kataloge; 

7.5. dalyvauti Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) diegime, dirbti 

Skaitytojų aptarnavimo posistemyje (SAP), skatinti naujų technologijų diegimą Skyriuje; 

7.6. prisidėti prie regiono kultūrinio tapatumo saugojimo ir puoselėjimo, skatinti jo 

tęstinumą, organizuoti renginius; 

7.7. populiarinti Biblioteką, jos paslaugas; 

7.8. dalyvauti metodinėse išvykose, teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą Bibliotekos 

filialams; 

7.9. teikti siūlymus Bibliotekos administracijai dėl Bibliotekos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo, Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, profesinės veiklos tobulinimo, skatinimo; 
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7.10. įgyvendinant Bibliotekos strategiją bendradarbiauti su kultūros ir švietimo įstaigomis, 

šalies bibliotekomis, kūrybinėmis bei nevyriausybinėmis institucijomis, kt. 

8. Skyrius atlieka šias funkcijas: 

8.1. formuoja Skyriaus dokumentų išteklius laikantis kokybės, pilnumo, aktualumo principų, 

vadovaujantis „Lietuvos bibliotekų fondo nuostatais“ ir IFLA (Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir 

institucijų federacijos) rekomendacijose pateiktomis normomis; 

8.2. aptarnauja bei konsultuoja vartotojus Skyriuje saugomų informacijos išteklių 

klausimais, pristato naujus leidinius, kitus aktualius dokumentus, atsako į vartotojų užklausas; 

8.3. analizuoja vartotojų poreikius, registruoja neigiamus atsakymus, apibendrina ir teikia 

pasiūlymus Metodikos ir informacinių išteklių skyriui dėl informacijos išteklių papildymo; 

8.4. tvarko Skyriaus informacijos išteklius vadovaujantis Universalios dešimtainės 

klasifikacijos (UDK) lentelėmis, apskaito ir saugo, vadovaujantis „Bibliotekos fondo apsaugos 

nuostatais“; 

8.5. nurašo iš informacijos išteklių skaitytojų prarastus, savo vertę praradusius ar dėl kitų 

priežasčių netinkamus naudojimui dokumentus; 

8.6. dirba Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) Skaitytojų aptarnavimo 

posistemyje (SAP), nuolat pritaiko programinius atnaujinimus; 

8.7. aptarnauja vartotojus Skyriuje, skolinant dokumentus panaudai į namus; 

8.8. apskaito vartotojus, lankytojus, dokumentų išduotį, užklausas, renginius, pildo 

dienoraštį; 

8.9. panaudoja vieningą Bibliotekos sistemos fondą, aprūpinant vartotojus reikalingais 

dokumentais;  

8.10. registruoja prenumeruojamus periodinius leidinius LIBIS periodikos registravimo 

posistemyje; 

8.11. moko vartotojus naudotis informacijos paieškos sistema, vykdo dokumentų paiešką 

Bibliotekos elektroniniame kataloge, LIBIS suvestiniame kataloge, Skyriaus fonde; 

8.12. konsultuoja ir moko vartotojus rezervuoti ar užsakyti reikalingus dokumentus internetu 

(per LIBIS sistemą); 

8.13.vykdo išankstinius spaudinių užsakymus gautus internetu; 

8.14. tarpininkauja teikiant mokamą paslaugą vartotojams per tarpbibliotekinį abonementą 

(TBA) iš Lietuvos ir užsienio bibliotekų, veda apskaitą, rūpinasi savalaikiu grąžinimu bibliotekai – 

skolintojai; 

8.15. skaitytojui pageidaujant pratęsia spaudinių grąžinimo terminą, vykdo spaudinių 

rezervavimą; 

8.16. teikia skaitymo paslaugas senyvo amžiaus ir judėjimo sutrikimų turintiems 

skaitytojams, pristatant spaudinius į namus pagal individualius poreikius; 

8.17. organizuoja darbą su jaunimo grupės vartotojais, jį koordinuoja bendradarbiaujant su 

mokymo įstaigomis, jaunimo organizacijomis; 

8.18. rengia renginius, atsižvelgiant į įvairaus amžiaus grupių vaikų interesus, įtraukiant juos 

į lavinamąjį kūrybos procesą, siekiant sudominti knyga, skatinti jų skaitymo motyvaciją ir aktyvumą, 

padėti atskleisti vaikų kūrybinius sugebėjimus; 

8.19. organizuoja dokumentų parodas ir kultūros renginius, dalyvauja Bibliotekos 

vykdomuose projektuose; 

8.20. seka knygų naujienas, kultūrinius reiškinius, ieškant idėjų kultūrinei veiklai tobulinti; 

8.21. rengia ir teikia informaciją Bibliotekos svetainei; 

8.22. tvarko DGĮ apskaitą, registruoja grąžintas knygas; 

8.23. pagal kompetenciją teikia konsultacinę ir praktinę pagalbą Bibliotekos filialams; 

8.24. planuoja, prognozuoja, tobulina Skyriaus veiklą, rengia Skyriaus metinius veiklos 

planus, statistines ir tekstines ataskaitas; 

8.25. teikia siūlymus Bibliotekos administracijai dėl Bibliotekos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo, Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, profesinės veiklos tobulinimo, skatinimo. 
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III SKYRIUS  

PAREIGOS IR TEISĖS 

 

9. Skyriaus privalo: 

9.1. vykdyti šiuose nuostatuose numatytą veiklą, laikytis Darbo vidaus tvarkos taisyklių bei 

kitų reikalavimų, tvarkų, privalomų Bibliotekos skyriams; 

9.2. teikti Bibliotekos administracijai savo veiklos programas ir ataskaitas, garantuoti 

statistinių ir rašytinių ataskaitų teisingumą; 

9.3. dalyvauti Bibliotekos organizuojamuose susirinkimuose, pasitarimuose, vykdyti juose 

priimtus sprendimus, vykdyti administracijos nurodymus; 

9.4. sudaryti sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją; 

9.5. atsakingai naudoti ir saugoti pavestą turtą. 

10. Skyrius turi teisę: 

10.1. turėti tinkamas darbo sąlygas funkcijoms ir uždaviniams atlikti; 

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

medžiagomis, komunikacinėmis priemonėmis, reikalingomis Skyriaus darbui; 

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

administracijos, kitų Bibliotekos struktūrinių padalinių; 

10.4. teikti informaciją ir pasiūlymus Bibliotekos administracijai dėl Skyriaus darbo 

tobulinimo, veiklos problemų sprendimo; 

10.5. reikalauti iš Bibliotekos direktoriaus užtikrinti vartotojams saugią aplinką ir saugias 

darbo sąlygas Skyriaus darbuotojoms; 

10.6. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, reikalauti iš 

vartotojų, kad būtų atlyginama Skyriui padaryta žala; 

10.7. informuoti Bibliotekos administraciją apie netinkamas Skyriaus funkcijoms vykdyti 

darbo sąlygas.  

 

IV SKYRIUS  

DARBO ORGANIZAVIMAS IR STRUKTŪRA 

 

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

darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir sudaro su jais darbuotojais darbo sutartis Bibliotekos 

direktorius. 

12. Skyrių sudaro: Aptarnavimo skyrius, Skaitykla, Vaikų ir jaunimo erdvė. Skyriaus 

struktūra yra: Skyriaus vadovas, Vyriausiasis bibliotekininkas, Vyresnysis bibliotekininkas (4). 

13. Skyriaus veiklos organizavimo pagrindas – Bibliotekos ir Skyriaus nuostatai, Skyriaus 

darbuotojų pareigybių aprašymai, veiklos planai. 

14. Skyrius planuoja darbą ir už jį atsiskaito Bibliotekos administracijai nurodytais 

terminais. 

15. Skyriui vadovauja Skyriaus vadovas, kuris tiesiogiai pavaldus ir už Skyriaus veiklą 

atsiskaito Bibliotekos direktoriaus pavaduotojui.  

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

reglamentuoja pareigybių aprašymai, Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs skyriaus vadovui. 

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. 

20. 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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V SKYRIUS 

SKYRIAUS TURTAS 

 

21. 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, naujai gauti informacijos ištekliai. 

 

VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

tvarka. 

 

 __________________________________________ 


