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DAILININKO - EDUKATORIAUS 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1.Dailininkas - edukatorius yra specialistas, priskiriamas teisės, socialinės srities ir kultūros 

specialistų grupei (kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 265115).  

2. Pareigybės paskirtis: Kintų Vydūno kultūros centro (toliau - Centro) veiklos vykdymas ir 

paslaugų teikimas emalio meno galerijoje. 

3. Pareigybės lygis – A2  

4. Dailininkas tiesiogiai pavaldus įstaigos vadovui.  

5. Darbo vieta: Kintų Vydūno kultūros centro emalio meno galerijoje. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

6.1. Turėti meno srities (dailė, metalo dizainas), bet ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį 

išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį 

koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą 

bei praėjęs minimalų pedagoginių ir psichologijos žinių kursą;  

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldos 

įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu,  raštvedybos taisyklių reikalavimais, Kultūros 

ministerijos įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius bei kultūrinės 

veiklos organizavimą,  

6.3. mokėti bendrauti, aiškiai pateikti informaciją žodžiu, raštu, valdyti  pagrindines kompiuterinės 

grafikos ir raštingumo programas bei mokėti užsienio kalbą. 

6.4. Turėti praktinių įgūdžių meninio metalo apdirbimo srityje, kūrybinių gebėjimų įgyvendinti 

idėjas, pageidautina turėti gerą iškalbą, puikią vaizduotę. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Rengia metalo ir emalio meno edukacines programas ir jas veda įvairaus amžiaus lankytojų 

grupėms: 

7.1. rengia edukacinės programos teorinę dalį – įvadą apie metalo ir emalio technologijos istoriją; 

7. 2. atsako už reikalingų medžiagų edukacinei programai užsakymą, įrankių bei įrangos paruošimą; 

7.3. supažindina edukacinių programų dalyvius su darbo įrankiais ir medžiagomis bei pagrindiniais 

saugumo reikalavimais; 

8. Prižiūri, kad edukacinių programų metu būtų tinkamai (pagal eksploatacinius reikalavimus) 

naudojamas dirbtuvių inventorius ir įranga; 

9. Rengia naujas edukacines programas, jų aprašymus ir užsiima jų reklamine sklaida. Reklamuoja 

emalio meno galerijos ir menininkų rezidencijos  paslaugų paketus bei informaciją platina 



informacinėmis priemonėmis turizmo paslaugų vartotojams, ieško efektyvesnių būdų paslaugų 

reklamai; 

10. Atlieka naujų emalio meno suvenyrų kūrimą ir gamybą. 

11. Įinicijuoja naujas mokamas paslaugas menininkų rezidencijos užimtumui ir veiklai aktyvinti; 

12. Dalyvauja įstaigos rengiamuose renginiuose; 

13.  Dalyvauja organizuojant kultūrinių renginių grafiką bei kuriant naujus paslaugų paketus; 

14.  Užsiima emalio meno galerijos „Pamario ženklai“ kolekcijos priežiūra, kūrinių registru, 

ekspozicijos ir meno dirbinių eksponavimu, pristatinėja edukacinių programų lankytojams; 

15. Dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, darbo grupėse, komisijose, sprendžiant savo srities 

klausimus; 

16.  Pagal susitarimą vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus, kurie neprieštarauja įstatymams; 

 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

17. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:  

17.1. už darbo tvarkos taisyklių, priešgaisrinės saugos, darbo saugos ir civilinės saugos instrukcijų 

vykdymą; 

17.2. už įstatymų, poįstatyminių aktų ir šio pareiginio aprašo vykdymą; 

17.3. už direktoriaus įsakymų vykdymą; 

17.5. už rengiamų dokumentų kokybę ir tinkamą planų įgyvendinimą ir darbo laiko naudojimą; 

17.6. už patikėtos informacijos saugojimą; 

17.7. už žalą, padarytą centrui dėl savo kaltės ar neatsargumo yra taikoma Lietuvos Respublikos 

įstatymų, Darbo kodekso ir kitais teisės aktais nustatyta atsakomybė. 

 

 

Susipažinau ir sutinku: ______________________________________ 

(Vardas, pavardė, parašas) 

 

Data ______________________ 

 


