
 

 

  

  

  

 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 VĖŽAIČIŲ KULTŪROS CENTRO 

 

I.PAREIGYBĖ 

1.Koncertų (spektaklių) organizatorius yra _specialistas_ 
(pareigybės pavadinimas)                                                                   

2. Pareigybės lygis – _A2, kodas 265411. 

 

3. Pareigybės paskirtis (jei yra)organizuoti kultūrinius renginius,rengti ir  vykdyti kultūrinės veiklos 

projektus. 

4. Pareigybės pavaldumas (jei yra)direktoriui. 

  

 

 II.SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį humanitarinių mokslų arba meno srities  

išsilavinimą ir  praktinių įgūdžių šioje srityje;  

5.2. mokėti savarankiškai organizuoti savo darbą; 

5.3. išmanyti  renginių organizavimo, režisavimo, meno kolektyvo darbo specifiką, ypatumus ir 

kūrybiškumo pritaikymo scenoje galimybes; 

5.4. atitikti bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus; 

5.5. gebėti rengti scenarijų teatriniams pasirodymams ir renginiams; 

5.6. gebėti vadovauti teatriniam kolektyvui, repetuoti; 

5.7. gebėti kurti saviveiklinio teatro spektaklius ir juos pristatyti; 

5.8. gebėti kurti teatrui kostiumus ir scenografiją; 

5.9. gebėti bendrauti su visais centro kūrybiniais darbuotojais; 

5.10.gerai mokėti valstybinę kalbą; 

5.11. dirbti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo 

ministerijos, Savivaldybių teisės norminiais aktais, steigėjo įsakymais ir vidaus tvarką nustatančiais 

dokumentais.  

  

 

III.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

  

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. organizuoja kultūros centro renginius, koncertus, spektaklius, šventes; 

6.2. rengia ir vykdo projektus; 

6.3. rūpinasi kultūros centro ir skyrių renginių režisavimu ir vedimu; 

6.4. sudaro kultūros centro ir skyrių mėnesio ir metų veiklos planą; 
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6.5.organizuoja, atrenka, priima į vadovaujamą kolektyvą naujus narius; 

6.6. planuoja ir organizuoja meno kolektyvo darbą, kūrybinę veiklą ; 

6.7. parenka  repertuarą ir jį kasmet atnaujina; 

6.8. sudaro kolektyvo metų veiklos planą; 

6.9. parengia kolektyvą premjeroms, konkursams, festivaliams; 

6.10. organizuoja premjeras, išvykas į konkursus ir festivalius; 

6.11. ugdo kolektyvo narių tarpusavio bendravimo ir sceninę kultūrą; 

6.12. rūpinasi kolektyvo reklama; 

6.13. rūpinasi dekoracijų, kostiumų, butaforijos kūrimu, jų priežiūra bei atnaujinimu; 

6.14. tvarko ir saugo  veiklos dokumentaciją. 

6.15. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kitais kolektyvais, kultūros ir švietimo įstaigomis, 

kūrybinėmis organizacijomis seniūnijoje, rajone, respublikoje; 

6.16. palaiko ryšius su centro rėmėjais, plėtoja bendradarbiavimą su vietos bendruomene; 

6.17. teikia administracijai siūlymus dėl kultūrinių renginių planavimo; internetinės svetainės 

administravimo, pildo svetainę nauja medžiaga; 

6.18. užtikrina, kad darbui skirtos patalpos, aparatūra, kompiuteris, telefonas būtų tinkamai 

eksploatuojami , prižiūrimi ir saugomi; 

6.19. kelia kvalifikaciją kursuose, seminaruose; 

6.20. rengia ataskaitas ir informacinę medžiagą pagal darbdavio nurodymą; 

6.21. vykdo kultūros centro direktoriaus kitus pavedimus ir darbus; 

6.22. nustatyta tvarka (prašymas raštu) teikia centro direktoriui siūlymus: dėl renginių organizavimo, 

vedimo, vadovaujamo kolektyvo veiklos, reikalingo darbui inventoriaus įsigijimo; 

 

________________________________________________________________________________ 
(nurodomos darbuotojo pareigybei priskirtos funkcijos) 

  
 

IV.ATSAKOMYBĖ 

  

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

7.1. darbo sutarties ir šiame pareigybės apraše apibrėžtų funkcijų vykdymą; 

7.2. darbo saugos ir vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi. 

7.3. už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, už padarytą materialinę žalą įstaigai – darbuotojas 

atsako pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekse esančius 

straipsnius.__________________________________________________________________________ 
(gali būti nurodoma darbuotojo atsakomybė) 

  

  

Susipažinau 

(Parašas) 

Vardas ir pavardė) 

Data 


