
 

 

 
 

LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS 

GENERALINIS DIREKTORIUS  
 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS 

GENERALINIO DIREKTORIAUS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO NR. B-291 „DĖL 

LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS KONKURSŲ 

PAREIGOMS, ĮTRAUKTOMS Į KONKURSINIŲ PAREIGŲ SĄRAŠĄ, ORGANIZAVIMO 

IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2019 m. kovo 4 d.  Nr. B-65 

Vilnius 
 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 

1162 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“: 

1. P a k e i č i u  Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – Nacionalinė 

biblioteka) konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašą, patvirtintą Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus 2018 m. rugsėjo 27 d. 

įsakymu Nr. B-291 „Dėl Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos konkursų pareigoms, 

įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1.1. pakeičiu  3 punktą iš jį išdėstau taip: 

„3. Aprašas taikomas šioms pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų, sąrašą, užimti: 

3.1. Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotojas; 

3.2. Nacionalinės bibliotekos struktūrinio padalinio vadovas (departamento direktorius, 

skyriaus vadovas); 

3.3. Nacionalinės bibliotekos vyriausiasis buhalteris; 

3.4. Nacionalinės bibliotekos darbuotojai, kurių pareigybei būtinas ne žemesnis kaip 

aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu: 

3.4.1. vykdantys finansų valdymą ir / ar tvarkantys buhalterinę apskaitą; 

3.4.2. organizuojantys ir / ar vykdantys viešuosius pirkimus; 

3.4.3. Bendrojo skyriaus specialistai vykdantys turto priežiūrą ir / ar valdymą; 

3.4.4. Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus specialistai atsakingi už personalo 

administravimą; 

3.4.5. teisininkai; 



3.5. kitos Nacionalinės bibliotekos pareigybės, Nacionalinės bibliotekos generalinio 

direktoriaus sprendimu. 

3.6. Konkursas į Aprašo 3.2 – 3.4 papunkčiuose nurodytas pareigas gali būti nerengiamas, 

jei: 

3.6.1. reorganizavimo ar kitokių struktūrinių pertvarkymų metu į jas perkeliamas 

Nacionalinės bibliotekos darbuotojas, atitinkantis tai pareigybei keliamus kvalifikacinius 

reikalavimus, iš kitų pareigų; 

3.6.2. į jas perkeliamas Nacionalinės bibliotekos darbuotojas iš Aprašo 3.2–

3.4 papunkčiuose nurodytų pareigų, atitinkantis tai pareigybei keliamus kvalifikacinius 

reikalavimus; 

3.6.3. projekte, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos 

Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės paramos lėšų, numatyta, kad darbą atliks Nacionalinės 

bibliotekos darbuotojas.“. 

2. P a v e d  u : 

2.1. Renatai Surovec, Komunikacijos ir rinkodaros departamento Ryšių su visuomene 

skyriaus vadovei, paskelbti Nacionalinės bibliotekos konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių 

pareigų sąrašą, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimus Nacionalinės bibliotekos 

interneto svetainėje www.lnb.lt ir intranete; 

2.2. Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriui su šiuo įsakymu supažindinti administraciją, 

struktūrinių padalinių vadovus. 

 

 

Generalinis direktorius            Renaldas Gudauskas 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Šadienė 

http://www.lnb.lt/

