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SENŲJŲ KAIMO TRADICIJŲ KULTŪROS CENTRO 

 KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1.      Kultūrinės veiklos vadybininkas yra biudžetinės įstaigos – Senųjų kaimo tradicijų kultūros 

centro (toliau- Centras)-  kultūros ir meno darbuotojas. Pareigybės grupė- 3. Vadybininko 

pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 2431. 

2.       Pareigybės lygis – A2. 

3.       Pareigybės paskirtis. Kultūrinės veiklos vadybininko  pareigybės paskirtis – Centro 

funkcijoms, uždaviniams vykdyti, planuoti, organizuoti, derinti Centro kultūrinį ir koordinuoti 

mėgėjų meno  darbą. 

4.       Pareigybės pavaldumas. Kultūrinės veiklos vadybininkas  tiesiogiai pavaldus Centro 

direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5.   Turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities, bet ne žemesnį kaip aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą 

5.1.  su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį koleginį 

išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą. 

6.       turėti trijų metų darbo patirties kultūrinio darbo vadybos ar jam prilygintoje srityje. 

7.         vadybininkas  savo darbe vadovaujasi 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 

savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Centro nuostatais, Centro vidaus darbo 

taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, darbų saugos instrukcijomis, šia pareigine instrukcija. 

8.       kultūrinės veiklos vadybininką  priima į darbą  ir iš jo atleidžia, nustato tarnybinį atlyginimą, 

skiria drausmines nuobaudas Centro direktorius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso nuostatomis. 

9.      išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir 

žodžiu. 

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

Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius. 

11     mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų pradedančio  vartotojo lygmens A2  lygiu  

(anglų arba  vokiečių): 



12.   išmanyti mėgėjų meno kolektyvų veiklą. 

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

pavyzdingojo principais.        

  

III  SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS  EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

14. Kultūrinės veiklos vadybininko  pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

14.1. savo darbinę veiklą vykdo konkrečioje, Centro kuruojamoje  seniūnijoje, kurioje  įgyvendina 

metinę kultūrinės veiklos programą, savo inicijuojamus (vykdomus) projektu;. 

14.2. inicijuoja  ir organizuoja  susitikimus (dalyvauja  juose)  su seniūnijos bendruomenėmis,  NVO, 

švietimo darbuotojais. Telkia mokslininkus,  vietovės  ir profesionalius menininkus, nevyriausybines 

organizacijas ir kt. siekiant saugoti ir populiarinti krašto kultūrą. 

14.3. rengia, teikia etnokultūros, kultūrinio turizmo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo ir 

kitoms  (respublikinėms, regioninėms, rajoninėms ir kt.) programoms savo srities kultūrinius 

projektus, juos įgyvendina, atsako už paraiškų parengimo kokybę; 

14.4.  organizuoja Centro mėgėjų meno kolektyvų veiklą, sudaro repeticijų grafikus. Konsultuoja 

kolektyvų vadovus,  padeda  rengti paraiškas, teikia metodinę pagalbą; 

14.5.   organizuoja  rajonines mėgėjų meno kolektyvų apžiūras; 

14.6.   ruošia  kultūros ir meno mėgėjų kolektyvų sutartis, kontroliuoja  šių sutarčių vykdymą (veiklos 

priežiūra, sąmatos, atsiskaitymai); 

14.7.  rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų pasirengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, 

regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, apžiūrose, konkursuose, kolektyvų 

koncertine veikla, jų dalyvavimu Centro ir rajono renginiuose; 

14.8. ne rečiau kaip kas pusmetį viešina  mėgėjų meno kolektyvų repeticijų grafikus, jų naujausias 

menines programas. 

14.9.  ieško  finansavimo šaltinių ir laiku suteikia  informaciją Centro direktoriui, Seniūnijos  

seniūnui, visiems galimiems projektų vadovams, bendruomenių pirmininkams,   apie galimus 

projektų finansavimo šaltinius; 

14.10.  vykdo  Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų strateginių renginių, taip pat 

valstybinių švenčių, atmintinų datų organizavimą, ruošia  scenarijus, juos įgyvendina, iki ir po 

renginio inicijuoja  aptarimą su Centro direktoriumi, seniūnu; 

14.11.  organizuoja pramoginius renginius, koncertus, reklamuoja, organizuoja  renginių aptarnavimą, 

bilietų platinimą,  rengia ir teikia  straipsnius, pranešimus, žinutes į spaudą, radiją, televiziją, 

kokybiškai parengia  informaciją apie  seniūnijos kultūrinę veiklą, šią informaciją talpina 

internetiniuose puslapiuose; 

14.12.    rengia / atnaujina Centro dokumentaciją-apžiūrų, konkursų  nuostatus,   taisykles, 

kainoraščius  ir kt.;   

14.13.  analizuoja  mokamų kultūros paslaugų teikimo galimybes, teikia  siūlymus raštu Centro 

direktoriui dėl mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo (koregavimo);    

14.14.  renka, kaupia ir teikia informaciją apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves; 

14.15.  rengia, leidžia, platina ir parduoda informacinius ir kartografinius leidinius apie kultūrinio 

turizmo paslaugas, objektus ir vietoves; 



14.16.  paruošia  įgyvendintų  projektų veiklos rezultatų analizę, parengia  siūlymus raštu mėgėjų 

meno kolektyvų, kultūros plėtros programos  konkursų nuostatų tobulinimui, juos pateikia  Centro 

direktoriui raštu; 

14.17.  pagal poreikį organizuoja  savo srities  seminarus, konferencijas, paskaitų ciklus ir kt. 

renginius. Vykdo  kitus, su Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo  programos projektų įgyvendinimu  

susietus darbus; 

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

kvalifikacijos kėlimo kursuose, atsiskaito  įstaigos nustatytu tvarkos aprašu; 

14.19.  dalyvauja  planuojant ir įgyvendinant  įstaigos strategines ir metines veiklos programas; 

14.20.   rengia  vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas ir jas įgyvendina; 

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

ataskaitas ir laiku už jas atsiskaito  Centro direktoriui; 

14.22. iki kiekvieno mėnesio 21 dienos teikia (rajono kultūros skyriaus specialistui)  arba atsakingam 

Centro  darbuotojui būsimo mėnesio seniūnijos kultūrinių renginių planą; 

14.23.  dalyvauja  rengiant  Centro veiklos ataskaitą pagal patvirtintą Lietuvos Nacionalinio kultūros 

centro formą ir teikia tvirtinti Centro direktoriui; 

14.24.  prisideda rengiant  visus su vyriausybiniais ir kitais apdovanojimais susijusius dokumentus; 

14.25. vykdo  kitus, neprieštaraujančius įstatymams, Centro direktoriaus nenuolatinio pobūdžio 

pavedimus; 

14.26.  dalyvauja specialiose Centro direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose; 

14.27.  laikosi darbo drausmės, darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų; 

14.28.  atlieka kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas kultūros srityje; 

14.29. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareigybės 

aprašyme, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla. 

 

IV SKYRIUS. 

TEISĖS 

 

15. Kultūrinės veiklos vadybininko  pareigas einantis darbuotojas turi teisę: 

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

15.2. teikti Centro direktoriui pasiūlymus dėl kultūrinės veiklos gerinimo; 

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

nuobaudų; 

15.4. teikti pasiūlymus, inicijuoti įvairių klausimų sprendimą; 

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

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

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

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

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

aktams; 

15.9. gauti būtiną informaciją savo pareigų vykdymui. 

 

 

V SKYRIUS 



ATSAKOMYBĖ 

 

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

susijusius su Centro veikla. 

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

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

rezultatus; 

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

kultūrinės meninės veiklos priemonių įgyvendinimą; 

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

parengimo kokybę; 

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

direktoriui; 

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

17.6. už žalą dėl jo kaltės padarytą Centro turtui; 

17.7. už racionalų darbo laiko panaudojimą; 

17.8. už darbo drausmės pažeidimus; 

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

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

17.10. 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)  

 


