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MENO SKYRIAUS  

DAILININKO–SCENOGRAFO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Dailininko–scenografo pareigybė yra priskiriama specialistų grupei (pareigybės kodas – 

265115). 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Dailininkas–scenografas pavaldus skyriaus vadovui. 

4. Dailininkas–scenografas darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Kultūros 

centro nuostatais, Kultūros centro vidaus tvarkos taisyklėmis, darbo sutartimi, šiais nuostatais, 

Kultūros centro direktoriaus įsakymais, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 

prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu 

laispniu ar jam prilygintu išsilavinimu: humanitarinių mokslų studijų srities, dailės ar dizaino 

krypties;  

5.2. gebėti rūpintis, modeliuoti, maketuoti scenos ir patalpų paruošimą kultūros renginiams, 

šventėms; 

5.3. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;  

5.4. gebėti savarankiškai kurti renginių scenografiją ir ją įgyvendinti; 

5.5. išmanyti meno pagrindus bei kūrybiško pritaikymo galimybes; 

5.6. gebėti organizuoti įvairių dailės žanrų, kūrybos darbų parodas, rengti jų atidarymus;  

5.7. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, atsakingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti ir 

bendradarbiauti; 

5.8. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti;  

5.9. mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, piešimo 

programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa; 

5.10. žinoti įstaigos valdymo struktūrą, vidaus darbo taisykles, pagrindines profesines etikos 

normas bei subtilybes.  

 

III. DAILININKO–SCENOGRAFO  FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo vykdyti šias funkcijas: 

6.1. vykdyti Kultūros centro direktoriaus pavedimus, siekiant užtikrinti suplanuotų veiklos 

rezultatų pasiekimą; 



6.2. organizuoti, vesti kūrybines studijas, edukacinius užsiėmimus vaikams ir suaugusiems; 

6.3. kurti festivalių, koncertų, spektaklių, valstybinių švenčių minėjimų, atmintinų dienų 

paminėjimų, miesto švenčių ir kitų renginių scenografijos projektus ir juos įgyvendinti; 

6.4. organizuoti įvairių dailės žanrų, kūrybos darbų parodas, rengti jų pristatymus/ 

atidarymus; 

6.5. rengti ir pildyti reikiamus dokumentus, susijusius su savo veikla; 

6.6. prisidėti prie Kultūros centro renginių, edukacinių programų iniciavimo, rengimo ir 

įgyvendinimo; 

6.7. dalyvauti Kultūros centro organizuojamuose renginiuose; 

6.8. nuolat sekti esamą kultūros ir visuomeninę aplinką, bendradarbiauti ir palaikyti ryšius su 

kitomis institucijomis; 

6.9. dalyvauti Kultūros centro, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros 

ir sporto skyriaus rengiamuose pasitarimuose, seminaruose; 

6.10. kaupti ir saugoti scenografijai bei parodų organizavimui skirtą atributiką, inventorių;  

6.11. inicijuoti Kultūros centro įvaizdžio gerinimo programas; 

6.12. nuolat atnaujinti Kultūros centro fotostendus ir tvarkyti Kultūros centro metraštį; 

6.13. užtikrinti visų Kultūros centro organizuojamų renginių skelbimų, kvietimų ir kitos 

reklaminės informacijos rengimą ir spaudą; 

6.14. rengti pranešimus (straipsnius) apie Kultūros centre organizuojamas parodas ir kitą 

veiklą, teikti juos spaudai; 

6.15. vykdyti kitus Kultūros centro direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir 

nurodymus, nenumatytus šiame aprašyme. 

 

IV. BAIGIAMOJI DALIS 

 

7. Vykdydamas šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, dailininkas–scenografas turi 

teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Vidaus tvarkos taisyklėse, 

kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose darbo santykius. 

8. Dailininkui–scenografui taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta atsakomybė. 

 

 

 


