
 

KULTŪROS PROJEKTŲ VADOVO ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR KELIAMI 

REIKALAVIMAI  

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

1. Kultūrinių veiklų organizatorius vykdo šias funkcijas: 

1.1. organizuoja ir koordinuoja Viešosios bibliotekos kultūrinę ir projektinę veiklą;  

1.2. ieško naujų idėjų ir teikia pasiūlymus įgyvendinti novatoriškas edukacinės, kultūrinės 

veiklos iniciatyvas; 

1.3. pagal konkursų, projektų iniciatorių pateiktą informaciją rengia ateinančių metų 

kultūrinės ir projektinės veiklos planą ir teikia direktoriaus pavaduotojui; 

1.4. rengia ir teikia bibliotekos projektų paraiškas finansinei paramai gauti, ieško partnerių, 

rėmėjų tokiems projektams įgyvendinti, rengia laimėtų konkursų, projektų ataskaitas;  

1.5. inicijuoja ir koordinuoja literatūrinių, edukacinių ir bendrakultūrinių renginių 

organizavimą ir juos moderuoja; 

1.6. rūpinasi informacijos, reklaminės medžiagos apie renginius rengimu ir sklaida 

bibliotekos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, spaudoje, kuria patrauklų Viešosios 

bibliotekos įvaizdį; 

1.7. organizuoja renginių, konkursų, projektų veiklų ir rezultatų sklaidą bendruomenėje, 

profesiniuose leidiniuose bei kitose informacijos priemonėse; 

1.8. analizuoja kultūrinę veiklą ir teikia pasiūlymus Bibliotekos direktoriui dėl jos gerinimo, 

dalyvauja rengiant reklaminius ir kitus Viešosios bibliotekos leidinius;  

1.9. ieško kontaktų ir užmezga ryšius su Lietuvos ir užsienio bibliotekomis; 

1.10. bendrauja su žiniasklaida, rengia pranešimus apie Bibliotekos renginius ir projektinę 

veiklą; 

1.11. teikia metodinę ir konsultacinę pagalbą Viešosios bibliotekos skyrių ir filialų 

darbuotojams renginių ir projektinės veiklos klausimais; 

1.12. dalyvauja Viešosios bibliotekos administracijos organizuojamuose posėdžiuose, 

pasitarimuose, dirba Viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose, kitose darbo 

grupėse; 

              1.13. vykdo einamąją ir išankstinę finansų kontrolę, priimant sprendimus dėl projektų 

įgyvendinimo; 

1.14. vykdo kitus Viešosios bibliotekos administracijos nurodymus bei pavedimus; 

1.15. kultūrinių veiklų organizatorius už savo darbą atsiskaito Bibliotekos direktoriui arba 

direktoriaus pavaduotojui. 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

2. Kultūrinių veiklų organizatorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintinu išsilavinimu;  

2.2. turėti 1 metų darbo patirtį su pareigomis susijusioje srityje; 

2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šalies viešųjų bibliotekų veiklą; 

2.4. gebėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, taikyti 

sudėtingas taisykles ir procedūras, savarankiškai atlikti sudėtingas užduotis ir funkcijas, susijusias su 

planavimu, atlikimo metodų ir technologijų tobulinimu, įvertinimu bei kontrole; 

2.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti dokumentų rengimo 

principus gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;  

2.6.  žinoti profesinės etikos, saugos darbe, gaisrinės saugos reikalavimus. 


