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SENŲJŲ KAIMO TRADICIJŲ KULTŪROS CENTRO 

 GARSO OPERATORIAUS  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1.  Garso operatorius  – Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro (toliau- Centras)-  kultūros ir 

meno darbuotojas.  

2. Pareigybės lygis – C  

      3.      Pareigybės paskirtis – garso operatorius – pareigybė skirta radifikuoti, įgarsinti koncertus, 

spektaklius, konferencijas, susitikimus bei kitus renginius kultūros centre, lauko scenose, rūpintis 

reikalingos garso technikos išvežimu į išvežamuosius renginius bei koncertus, užtikrinti jos 

veikimą, teikti pagalbą direkotriui, koncertų (spektaklių) organizatoriams, kuriant ir įgyvendinant 

Centro renginių, įgarsinimo scenarijus.  

     4.       Pareigybės pavaldumas – garso operatorius-  tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1.  garso operatoriaus pareigoms skiriamas asmuo, turintis aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą 

specialųjį vidurinį išsilavinimą; 

5.2. yra susipažinęs  Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos 

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

norminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais, mero potvarkiais, Centro nuostatais, Centro vidaus darbo taisyklėmis, direktoriaus 

įsakymais, darbų saugos instrukcijomis, šia pareigine instrukcija. 

5.3.  moka dirbti kompiuteriu, išmano darbo su garso aparatūra specifiką, ypatumus bei pritaikymo 

scenoje ir lauko scenoje galimybes; 

5.4.  sklandžiai dėsto mintis raštu ir žodžiu; 

5.5.  yra pareigingas, sąžiningas, atsakingas, komunikabilus, moka savarankiškai organizuoti darbą, 

geba greitai orientuotis nenumatytose situacijose; 

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

pavyzdingojo principais.        

III  SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS  EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6.   Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 



6.1.  tinkamai atlieka kultūros centro direktoriaus pavestus darbus, juos planuoja, atlieka laiku ir 

kokybiškai; 

6.2.  teikia pasiūlymus direktoriui dėl kultūros centro ir Šilutės rajono kultūrinių renginių įgarsinimo, 

padeda rinkti reikiamus muzikos įrašus; 

6.3.  užtikrina jam pavestų užduočių įgyvendinimą; 

6.4.  radifikuoti, įgarsinti koncertus, spektaklius, konferencijas, susitikimus bei kitus renginius 

kultūros centre, lauko scenose; 

6.5.  rūpinasi reikalingos garso technikos išvežimu į išvežamuosius renginius bei koncertus, 

užtikrinti jos veikimą; 

6.6.  kaupia fonoteką, aprūpina renginius reikalingais garso įrašais; 

6.7.  įrašo fonogramas; 

6.8.  tiksliai ir racionaliai panaudoja numatytas biudžeto lėšas; 

6.9.  moko ratifikuoti, 5garsinti renginius kultūros centro savanorius; 

6.10. kelia savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, mokymuose, atitinkančiuose įstaigos veiklos 

pobūdį; 

6.11. teikia savo veiklos ataskaitas centro direktoriui; 

6.12. laikosi darbo laiko grafiko, nepriekaištingai atlieka savo pareigas; 

6.13. vykdo kitas pareigybės aprašyme nenurodytas funkcijas, Centro direktoriaus pavedimus.  

 

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. garso operatorius darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tarnybinius 

nusižengimus, darbo drausmės pažeidimus, pareigų neatlikimą ar netinkamą jų atlikimą, taip pat: 

8.1. už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą; 



8.2.  už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos taisyklių, vidaus darbo tvarkos 

taisyklių laikymąsi; 

8.3.  už jam priskirtą inventorių; 

8.4.  už nuostolius, padarytus kultūros centrui dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

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

8.6.  už racionalų darbo laiko panaudojimą; 

8.7.  už darbo drausmės pažeidimus; 

8.8.  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)  

 
 


