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RENGINIU ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
VEDEJO PAVADUOTOJO

PAREIGYBES APRASYM.q.S

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Siauliq kulturos centro (toliau - Centras) Renginiq organizavimo skyriaus (toliau -
Skyrius) vedejo pavaduotojas (toliau - Pavaduotojas) yra Centro kulturos ir meno darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutarti ir gaunantis atlyginim4 i5 savivaldybes biudZeto.

2. Pavaduotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos kult[ros centry istatymu,
Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos autoriniq teisiq istatymu,
kitais istatymais ir poistatyminiais aktais, norminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Siauliq miesto savivaldybes tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Centro nuostatais,
Centro vidaus darbo taisyklemis, direktoriaus isakymais, darbq saugos instrukcijomis, Sia pareigine
instrukcija.

3. Pavaduotojas skiriamas, perkeliamas ir atleid1iamas i3 pareigq vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodekso nuostatomis.

4. Pavaduotojo tamybini atlyginimq nustato bei skiria drausmines nuobaudas Centro
direktorius.

-x.5. Sis pareigybes apra5ymas gali buti keidiamas, papildomas, keidiantis istatymams ir
keidiant Centro darbo orgarizavimo tvark4.

II SKYRIUS
PAREIGYBE

6. Pavaduotojo pareigybes kodas pagal Lietuvos profesijq klasifikatorit+- l2l9l2.
7. Pareigybes lygis - A2,
8. Pavaduotojo pareigybes paskirtis - Skyriaus funkcijoms, uZdaviniams ir pareigoms

vykdyti, planuoti, organizuoti, derinti ir kontroliuoti Skyriaus kulturini ir projektini darb4.
9. Pavaduotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedejui.

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

10. Tureti humanitariniq, socialiniq mokslq arba meno srities, bet ne Zemesni kaip auk5t4ji
universitetini i5silavinim4 su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygint4 i5silavinim1 arba
auk5tqii kolegini i5silavinimq su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygint4
iSsilavinim4.

11. Tureti vieneriq metq darbo patirtikultflrinio darbo vadybos ar jam prilygintoje srityje.
12.ISmanyti ra5tvedybos taisykles, sklandZiai, taisyklinga valstybine kalba, destyti mintis

ra5tu ir LodZiu.
13. Tureti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point,

Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) igfdZius.
14. Moketi uZsienio kalb4 (anglq, rusq).
15. I5manyti renginio vadybos ir reZisiiros pagrindus, oratorinio meno ypatumus bei

kurybi5ko pritaikymo scenoje galimybes.



16. Gebeti savarankiSkai organizuoti renginius.
17. Moketi ie5koti problemq sprendimo b[dq.
18. Gebeti analizuoti ir apibendrinti pateikt4 medliag1.
19. Gebeti bendradarbiauti su kitq istaigq darbuotojais bttinais funkcijoms atlikti

klausimais.
20. Gebeti betarpiSkai bendrauti su interesantais, vieSojo ir privataus verslo atstovais.
21. Gebeti dirbti komandoje, b[ti k@bi5kam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam,

pareigingam.
22. Tureti igfldZiq strateginio planavimo, kulturos politikos srityse.
23. Moketi prognozuoti kulttrines rinkos raidos perspektryas.
24. Larkytis etikos principq ir taisykliq.

IV SKYRIUS
F'UNKCIJOS

25. Pavaduotojo pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
25.1. pavaduoja Skyriaus vedej4jo atostogq, komandiruodiq, nedarbingumo laikotarpiu;
25.2.bendradarbiauja su valstybinemis institucijomis, kitomis kulttros, Svietimo, sporto

veikl4 kuruojandiomis institucijomis, k[rybinemis sqjungomis, organizacijomis, atlikejais,
tautodailininkais, menininkais ivairiais kultflrines veiklos organizavimo klausimais;

25.3. organizuojair vykdo Centro remejq paiesk4;
25.4. organizuoja ir koordinuoja Centro vidinius ir jo skyriq masinius renginius (festivaliai,

koncertai, spektakliai, valstybiniq Svendiq minejimai, atmintinq dienq paminejimai, miesto Sventes
ir kiti renginiai) bei jq aptarnavim4;

25.5. prisideda prie Centro renginiq, edukaciniq programq iniciavimo, rengimo ir
igyvendinimo;

25.6. inicijuoja ir igyvendina ivairiq dailes Zanrq, korybos darbq parodas, rengia jq
pristatymus / atidarymus;

25.7. ruo5ia renginiq scenarinius planus, rengia jq programas, sudaro sqmatas;
25.8. organizuojant renginius tampriai bendradarbiauja su Centro Komunikacijos skyriumi,

meno kolektyvtl vadovais, techniniu personalu;
25.9. generuoja ir realizuoja idejas, dalyvauja ktirybiniamo procese;
25.10. vykdo atlikejo funkcijas: veda renginius, jq metu skaito prozos ar poezijos ktirinius

arbajq i5traukas;
25.11. rengia ir Skyriaus vedejui pateikia parodq / renginiq / projektq koncepcijq metinius i

strateginius planus;
25.12. koordinuoja Centro patalpq nuom4, jq uZimtum4, Centro teikiamq paslaugq

uZsakymus;
25.13. analizuoja Centro kultiiring veiklq, apibendrina medliag4, teikia Skyriaus vedejui

i5vadas ir si[lymus Centro kultfrrines veiklos gerinimo klausimais;
25.14. atlieka vidaus kontroles organizavim4, vykdymq, prieZiirq ir kt. Centro direktoriaus

nurodytose, paskirtose Centro veiklos srityse;
25.15. rengia ir Skyriaus vedejui teikia ketvirdio, pusmedio, meting darbo ataskait4 ir metini

darbo plan4 bei trijq metq strateginiplan4;
25.16. inicijuoja ir vykdo Skyriaus projektq rengim4 ir igyvendinim4, atsako uZ parai5kq

parengimo kokybg;
25.17. rengia projektrl finansavimo parai5kas ivairiems kult0ring veikl4 finansuojantiems

fondams;
25.18. dalyvauja rengiant ir organizuoja valstybiniq, regioniniq kult[ros pletros programq

igyvendinim4;
25.19. rengia ir tvarko su tiesioginemis funkcijomis susijusi4 dokumentacij4;
25 .20. dalyvauj a specialiose Centro komisij ose;



25.21. kaupia dalyking ir metoding mediliagq;
25.22. rfrpinasi darbuotojq kvalifikacijos kelimu;
25.23. laikosi darbo drausmds, darbq ir priesgaisrines saugos reikalavimq;
25.24. atlieka kitas istatymais bei kitais teises aktais nustat5rtas funkcijas kulturos srityje;
25.25. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus ar Skyriaus vedejo ipareigojimus,

nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tadiau susijusius su Centro ir Skyriaus vykdoma veikla.

V SKYRIUS
TEISES

26. P av aduotoj o pareigas einantis darbuotoj as turi teisg :

26.1. laiku gauti materialines vertybes, reikalingas jo funkcijoms vykdyti ir jam skirtoms
uZduotims ivykdyti;

26.2. i5 Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo kultflrinei veiklai, Skyriaus vedejo ir
Centro skynq gauti informacij4, kuri bfltina jo funkcijoms vykdyti bei jam skirtoms uZduotims
igyvendinti;

26.3. kelti savo kvalifikacijq;
26.4. pagal. poreiki dalyvauti Siauliq miesto savivaldybes administracijos Zmoniq geroves

ir ugdymo departamento Kultiiros skyriaus pasitarimuose, kuriuose aptariami Centro
organizuoj ami masiniai renginiai;

26.5. teiki informacij4 apie Centro veikl4, tik gavus Centro direktoriaus sutikim4;
26.6. siulyti, inicijuoti ir organizuoti ivairias Sventes, renginius ar kitokius projektus;
26.7. teil<ti pasiiilymus Skyriaus vedejui del Skyriaus darbo gerinimo;
26.8. teikti pasi[lymus, inicijuoti ivairirl klausimq sprendim4;
26.9. itinkamas darbo s4lygas, atostogas ir kitas teises aktais numatytas garantijas;
26.l0.gauti istatymq ir kitq teises aktq nustatyt4 darbo uZmokesti;
26.11. gavus Centro direktoriaus ar Skyriaus vedejo nurodym4 atlikti Lietuvos Respublikos

teises aktq reikalavimams prie5taraujandius veiksmus, atsisakyti juos vykdyti, ra5tu paai5kindamas
atsisakymo motyvus;

26.12. tureti ir kitq teisiq, kurios nepriestarauja Lietuvos Respublikos istatymams ir kitiems
teises aktams;

26.13. gauti bfitin4 informacij4 savo pareigq vykdymui.

VI SKYRIUS
AT SAKOMYBE, ATSISKAITYMAS U i, RBZaLTATUS,

DARBO REZULTATU KONTROLE

27. Sias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedejui, vykdo jo
ipareigojimus, susijusius su Centro veikla.

28. Sias pareigas einantis darbuotojas atsako teises aktq nustatyta tvarka:
28.1. uZ Siuose nuostatuose numatytq pareigq vykdym4, savalaiki pavedamq vienkartiniq

uZduodiq ivykdyma;
28.2. uZ Skyriaus uZdaviniq igyvendinim4, flrnkcijq atlikimq ir veiklos rezultatus;
28.3. rti, Skyriaus organizuojamus vidinius ir viesuosius renginius, patalpq nuomQ,

uZimtum4;
28.4. uitZal4de;,L jo kaltes padarytqCentro turtui;
28.5. uZ racionalq darbo laiko panaudojim4;
28.6. uZ darbo drausmes paZeidimus;
28.7. uZ savo darbo rezultatus asmeni5kai atsiskaito Skyriaus vedejui raitu pateikdamas

ketvirdio, pusmedio ir metq darbo ataskaitas, uZ vienkartiniq uZduodiq ivykdym4 - ra5tu arba
ilodZiu ivykdgs uZduoti;



28.8. vL, savo veiksmus, profesines etikos klaidas, aplaidum4, padarylq Zal1 ir
kompetencij os vir3ij im 4 pagal Lietuvos Respublikos istatymus.

Su pareigybes apraSymu susipaZinau:

(vardas, pavarde) (paraSas)

(data)


