
 

 Panevėžio r. Paįstrio kultūros centras skelbia konkursą Bernatonių padalinio vadovo 

pareigybei užimti (dirbančio pagal darbo sutartį). 

 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,04–8,3 (baziniais dydžiais), 

atsižvelgiant į turimą profesinio darbo ir vadovaujamo darbo patirtį. 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Bernatonių padalinio vadovo pareigybė (struktūrinių padalinių vadovai ir jų 

pavaduotojai) priskiriama A (A1 ar A2) arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms 

pareigoms eiti.  

2. Pareigybės lygis – A2 lygis. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

3.1. turėti 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; 

3.2. privalumas – kultūrinio darbo patirtis; 

3.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei padalinio darbą; 

3.4. gebėti dirbti komandoje; 

3.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu); 

3.6. mokėti taikyti praktikoje dokumentų rengimo taisykles; 

3.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

3.8. žinoti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus ir jų laikytis; 

3.9. žinoti profesinės etikos ir elgesio kultūros reikalavimus, būti kūrybiškas, 

komunikabilus, mandagus, pareigingas. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas:  

4.1. organizuoja ir planuoja Bernatonių padalinio darbą, atsako už jo veiklą; 

4.2. vadovauja padalinio darbuotojams, reikalauja iš darbuotojų saugaus darbo, 

atitinkančio higieninius, priešgaisrinius reikalavimus; 

4.3. nustatytu laiku Paįstrio kultūros centrui pristato veiklos programas, ataskaitas, veda 

repeticijų apskaitos žurnalus; 

4.4. organizuojant kultūrinę veiklą, įgyvendinant veiklos programas bei projektus 

bendradarbiauja su seniūnija, gyventojų bendruomenėmis, švietimo bei kitomis įstaigomis ir 

visuomeninėmis organizacijomis; 

4.5. organizuoja valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimus, kalendorines šventes, 

tradicines kaimo šventes, vakarones, parodas ir kitus renginius; 

4.6. organizuoja mokamus renginius, parduoda pramoginius bilietus ir už gautas 

pajamas atsiskaito Paįstrio kultūros centro administracijai; 

4.7. rengia ir įgyvendina sociokultūrinius, etnokultūros bei edukacinius projektus; 

4.8. organizuoja profesionalių ir mėgėjų meno kolektyvų koncertus, spektaklius ir kt. 

renginius; 

4.9. suburia ir vadovauja bent vienam mėgėjų meno kolektyvui; 

4.10. organizuoja kultūrinį švietimą; 

4.11. kontroliuoja mėgėjų meno kolektyvų veiklą, jos turinį; 

4.12. nuolat informuoja visuomenę apie Bernatonių padalinyje vykstančius kultūrinius ir 

kt. renginius; 

4.13. pateikia pagal kultūros centro tvarką įvykusios šventės, renginio išlaidų sąmatą; 



4.14. nuolat gilina žinias, kelia profesinę kvalifikaciją kursuose ir seminaruose, užsiima 

savišvieta;  

4.15. užtikrina patalpų bei aplinkos švarą ir tvarką; 

4.16. tausoja priskirtą materialinį turtą; 

4.17. dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Panevėžio rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais bei Paįstrio kultūros centro direktoriaus įsakymais, vidaus tvarką 

nustatančiais dokumentais, Bernatonių kultūros padalinio nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu; 

4.18. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenumatytus nenuolatinius Paįstrio kultūros 

centro direktoriaus pavedimus; 

4.19. už pavestų funkcijų, užduočių nevykdymą arba netinkamą vykdymą, profesinės 

etikos klaidas, aplaidumą, padarytą žalą bei kompetencijos viršijimą atsako Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 
__________________________________ 

 

 
    _________________________________________ 

 

Atrankos metodas – testas žodžiu (pokalbis).  

 

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 

www.vtd.lt privalo pateikti: 

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse; 

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą; 

4. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, 

telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą 

(nurodyti dalykines savybes); 

5. pretendento anketą. 

 

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų  (iki 2020 m. rugsėjo 28 d.) nuo skelbimo Valstybės 

tarnybos departamento svetainėje dienos (konkursas paskelbtas 2020 m. rugsėjo 14 d.).  

   

Informacija apie konkursą teikiama  Panevėžio r. Paįstrio kultūros centre, tel. 8 45 55 43 25, el. p. 

paistriokc@gmail.com  

 

Direktorė              Daiva Kiršgalvienė

   


