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PAKRUOJO KULTŪROS CENTRO ŽVIRBLONIŲ SKYRIAUS RENGINIŲ
ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1.Pakruojo kultūros centro Žvirblonių skyriaus kultūrinių renginių organizatorius yra specialistas,
dirbantis pagal darbo sutartį, pareigybės kodas–242210.
2. Pareigybės lygis – B (specialistai), pareigybių grupė–3.
3. Žvirblonių skyriaus renginių organizatorius tiesiogiai pavaldus Kultūros centro direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Kultūrinių renginių organizatorius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį
išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
3.2 Gerai mokėti valstybinę kalbą.
3.3. Mokėti savarankiškai organizuoti darbą.
3.4. Būti iniciatyviam ir gebėti vadovauti kolektyvams, laikytis bendravimo etikos
3.5. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kultūros centrų

įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo
kodeksą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos
Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymą bei kitus su kultūros centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir
sugebėti juos pritaikyti praktikoje.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Kultūrinių renginių organizatorius vykdo šias funkcijas:
4.1 Organizuoja Žvirblonių skyriaus veiklą;
4.2.Vadovauja mėgėjų meno kolektyvams (-ui);
4.3. Rengia mėnesio ir metinius darbo planus;
4.4. Ruošia ir teikia veiklos ataskaitas, veda darbo apskaitos žurnalą, darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
4.5 Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus mėgėjų meno kolektyvų(-o) veiklą;
4.6. Nuolat tobulina profesines žinias, dalyvauja seminaruose, kursuose, apžiūrose, rūpinasi
kvalifikacijos kėlimu;
4.7. Organizuoja mėgėjų meno kolektyvų koncertines išvykas į renginius;
4.8. Rengia projektus Kultūros tarybai, nevalstybinių organizacijų fondams;
4.9. Dalyvauja kraštotyros ekspedicijose, renka autentišką krašto medžiagą, esant galimybėms
pritaiko ją mėgėjų meno kolektyvų(-o) veikloje;
4.10. Viešina informaciją apie Žvirblonių skyriaus kultūros renginius, mėgėjų meno kolektyvų veiklą
bei kaupia Žvirblonių skyriaus istoriją.
4.11.Atsako už patalpų eksploatavimą, priešgaisrinę apsaugą ir sanitarinį stovį.
4.12.Atsako už skyriaus inventoriaus apsaugą, apskaitą, teikia pasiūlymus dėl inventoriaus įsigijimo.
4.13. Sudaro ir vykdo kolektyvų(-o) repeticijų grafikus, repeticijas organizuoja 2 kartus per savaitę;
esant būtinybei, vykdo individualias repeticijas.
4.14 Organizuoja renginius, atitinkančius bendruomenės poreikius.
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