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                                 SENŲJŲ KAIMO TRADICIJŲ KULTŪROS CENTRO                

ETNOGRAFO – VADYBININKO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

    I SKYRIUS  

PAREIGYBĖ  
 

1. Etnografas- vadybininkas yra biudžetinės įstaigos – Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro 

(toliau- centro)- kultūros ir meno darbuotojas. Pareigybės grupė – 3. Etnografo – vadybininko 

pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 2431.  

2. Pareigybės lygis – B. 

3.  Pareigybės paskirtis. Rūpintis krašto etnonės kultūros išsaugojimu, liaudies apeigų ir 

papročių gaivinimu, jų praktiniu įprasminimu ir išsaugojimu būsimoms kartoms.  

4. Pareigybės pavaldumas. Etnografas- vadybininkas tiesiogiai pavaldus centro direktoriui.  

 

II SKYRIUS  

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 

5. Etnografas- vadybininkas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

5.1. turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities aukštesnįjį išsilavinimą susijusį 

su  etnine raiška; 

5.2. turėti darbo patirties kultūrinio darbo ar jam prilygintoje srityje; 

5.3. etnografas- vadybininkas savo darbe vadovausis Lietuvos Respublikos kultūros centrų 

įstatymu, Lietuvos Respublikos autorinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos etninės 

kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų; 

5.4.  turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, 

Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius. 

5.5. išmanyti tradicijas ir gebėti jas taikyti; 

5.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 

5.7. mokėti atsakingai, savarankiškai, kūrybiškai organizuoti savo darbą, priimti sprendimus, 

efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis, būti taktišku, mandagiu ir sąžiningu; 

5.8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 

5.9. būti kūrybingu, pareigingu, darbščiu, komunikabiliu; 

5.10. būti iniciatyviu, gebėti dirbti kolektyve; 

5.11. mokėti kurti, analizuoti kultūrinės veiklos programas (projektus). 

5.12. geba dirbti komandoje, bendrauja su žmonėmis, vadovaujasi pagarbos žmogui, padorumo 

ir pavyzdingojo principais.        

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

      6.          Etnografas- vadybininkas vykdo šias funkcijas: 

      6.1        kuruoja etninę kultūrą; 

      6.2.       bendradarbiauja su seniūnijų bendruomenėmis, dėl etninės kultūros pritaikymo jų krašte; 

      6.3.       gaivina įvairias etnine kultūra pagrįstas veikos formas (šventes, žaidimus, ir kt.), 

organizuoja jų perteikimą kaimo tradicijas populiarinančiuose renginiuose; 

      6.4.       organizuoja ir dalyvauja su kitais rajono folkloro kolektyvais rajoniniuose,   

respublikiniuose, tarptautiniuose festivaliuose, šventėse; 

      6.5.       rūpinasi savo krašto papročių, apeigų ir naujovių propagavimu, jų pritaikymu šventėse; 



      6.6.       rūpinasi etninės kultūros sklaida, senųjų kultūros tradicijų, papročių, amatų 

populiarinimu; 

      6.7.       kelia kvalifikaciją, domisi darbo naujovėmis, kaupia metodinę medžiagą, rengia veiklos 

planą, ataskaitas; 

6.8.       rengia ir įgyvendina etninės veiklos projektus, dalyvauja centro organizuojamuose 

renginiuose; 

6.9.       fiksuoja senąsias kaimo tradicijas, pildo anketas, vykdo ekspedicijas, renka medžiagą apie 

krašto tautodailininkus, liaudies meistrus, amatininkus, bendradarbiauja su jais, ruošia medžiagą 

žiniasklaidai; 

6.10.   surinktos ar esamos etninės medžiagos pagrindu vadovauja folkloro ansambliui, ruošia jo 

programą ir ją įgyvendina; 

6.11.    konsultuoja ir teikia informaciją etninės kultūros klausimais, inicijuoja bendradarbiavimą su 

kaimo turizmo verslininkais, tiria etninių renginių paklausą, planuoja jų populiarinimą turistams 

pritraukti; 

6.12.    steigia ir kaupia etninės kultūros duomenų archyvą, pildo tradicinių kultūros vertybių registrą, 

teikia informaciją Kultūros skyriui apie vykdomą etninę veiklą; 

6.13.    kasmet atlieka etninės kultūros situacijos analizę: vertina, teikia išvadas ir siūlymus įstaigos 

vadovui dėl veiklos gerinimo, dalyvauja susitikimuose su Vainuto ir Katyčių bendruomenėmis;  

6.14.     rengia etnokultūros srities informaciją centro internetiniam bei facebooko puslapiams; 

6.15.     savo laiku sudaro ir teikia įstaigos vadovui savo veiklos planus, programas, ataskaitas, už 

juos atsiskaito; 

6.16      pateikia  direktoriui poreikį  dėl tobulinimosi, kvalifikacijos kėlimo. Dalyvavus seminaruose, 

kvalifikacijos kėlimo kursuose, atsiskaito įstaigos nustatytu tvarkos aprašu; 

6.17.     dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, darbo grupėse, komisijose, sprendžiant savo srities 

klausimus ir grįžus tai aptaria centro kolektyve; 

6.18      sudaro  savo veiklos metinius  planus, aptaria  su Centro direktoriumi. Juos įgyvendina, 

rengia ataskaitas ir laiku už jas atsiskaito Centro direktoriui; 

6.19      laikosi darbo drausmės, darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų; 
6.20.      vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus,  neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos 

įstatymams bei teisės aktams.  

 

IV SKYRIUS  

TEISĖS  

 

 

7.          Kultūrinės veiklos vadybininko  pareigas einantis darbuotojas turi teisę: 

7.1       siūlyti, inicijuoti ir organizuoti įvairias šventes, renginius ar kitokius projektus; 

7.2.      teikti Centro direktoriui pasiūlymus dėl kultūrinės veiklos gerinimo; 

7.3.     teikti pasiūlymus Centro direktoriui dėl darbuotojų materialinio skatinimo ir administracinių 

nuobaudų; 

7.4.       teikti pasiūlymus, inicijuoti įvairių klausimų sprendimą; 

7.5.       į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktais numatytas garantijas; 

7.6.       gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį; 

7.7.     gavus Centro direktoriaus nurodymą atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams 

prieštaraujančius veiksmus, atsisakyti juos vykdyti, raštu paaiškindamas atsisakymo motyvus; 

7.8.     turėti ir kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės 

aktams; 

7.9.       gauti būtiną informaciją savo pareigų vykdymui. 

 

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

8.     Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus direktoriui, vykdo jo įpareigojimus, 

susijusius su Centro veikla. 

9.         Šias pareigas einantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka: 



9.1.     už Centro kultūrinio darbo organizavimą, uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą ir veiklos 

rezultatus; 

9.2.  vadovaudamasis Centro strateginiu veiklos planu, Centro metų veiklos programa, – už 

kultūrinės meninės veiklos priemonių įgyvendinimą; 

9.3.   už Centro kultūros projektų rengimą ir įgyvendinimą, už mėgėjų meno kolektyvų paraiškų 

parengimo kokybę; 

9.4.   už Centro  mėgėjų meno kolektyvų metų veiklos programų rengimą ir pateikimą Centro 

direktoriui; 

9.5.     už Centro direktoriaus įsakymų, reglamentuojančių kultūros veiklą, įgyvendinimą Centre; 

9.6.     už žalą dėl jo kaltės padarytą Centro turtui; 

197.    už racionalų darbo laiko panaudojimą; 

9.8.     už darbo drausmės pažeidimus; 

9.9.   už savo darbo rezultatus asmeniškai atsiskaito Centro direktoriui raštu pateikdamas darbo 

ataskaitas, už vienkartinių užduočių įvykdymą – raštu arba žodžiu įvykdęs užduotį; 

9.10. už savo veiksmus, profesinės etikos klaidas, aplaidumą, padarytą žalą ir kompetencijos 

viršijimą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

 

 

 

                                            Parengė   _____________________________________________ 
                                                                                              (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

                      Susipažinau ir sutinku  ______________________________________________  
                                                                                                   (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


