
PATVIRTINTA  

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) 

kultūros centro-muziejaus direktoriaus  

2019 m.  sausio 31 d. įsakymu Nr. V(1.3)-7 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SUVALKIJOS (SŪDUVOS)  

KULTŪROS CENTRO-MUZIEJAUS 

EKSPOZICIJŲ PRIŽIŪRĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
1. Ekspozicijų prižiūrėtojo yra ______________III grupė__________________________________ 

(pareigybės pavadinimas)  (nurodoma pareigybės grupė) 
2. Pareigybės lygis – _______________________C______________________________________ 

(nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė) 

3. Pareigybės paskirtis (jei yra): ekspozicijų prižiūrėtojo pareigybė reikalinga šiame pareigybės 

apraše numatytai veiklai organizuoti ir vykdyti. Šis pareigybės aprašymas reglamentuoja 

ekspozicijų prižiūrėtojo kvalifikacinius reikalavimus, funkcijas, teises, atsakomybę, pavaldumą, 

darbo užmokesčio nustatymą. Ekspozicijų prižiūrėtojas darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

teisės aktais, Kultūros centro-muziejaus nuostatais, darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, 

Įstaigos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis, jei jie neprieštarauja Lietuvos 

Respublikos teisės aktams. 

4. Pareigybės  pavaldumas (jei yra): Ekspozicijų prižiūrėtoją priima į darbą ir iš jo atleidžia, nustato 

tarnybinį atlyginimą, skiria drausmines nuobaudas Įstaigos direktorius. Ekspozicijų prižiūrėtojas 

pavaldus ir atskaitingas Įstaigos vyr. Fondų saugotojui.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. Ekspozicijų prižiūrėtojas turi turėti ne mažesnį kaip vidurinį arba jam prilygintą išsilavinimą 

arba įgytą profesinę kvalifikaciją.  

5.2. Gebėti savarankiškai organizuoti bilietų kasos darbą. 

5.3. Taisyklinga valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

5.4. Laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens duomenimis, 

su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas.  

5.5. Būti sąžiningas, pareigingas, komunikabilus, elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir 

taisyklių. 

5.6. Išmanyti Suvalkijos regiono kultūros savitumus. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. Atrakinti, užrakinti ekspozicines sales, įjungti ir išjungti ekspozicijų įrangą. 

6.2. Lydėti Įstaigos lankytojus į ekspozicines sales, supažindinti su eksponuojama medžiaga. 

6.3. Reklamuoti Kultūros centro-muziejaus renginius, teikti informaciją apie renginių laiką, jų 

dalyvius, bilietų kainas. 

6.4. Užtikrinti, kad piniginės lėšos ir bilietai būtų priimami ar išduodami tik tinkamai įforminant 

tokias operacijas. 

6.5. Pardavinėti bilietus Įstaigos darbo metu, 

6.6. Užtikrinti bilietų likučio ir piniginių lėšų saugumą, 

6.7. Užpildyti bilietų ataskaitą ir pateikti ją vyr. finansininkui, 



6.8. Įstaigos direktoriui teikti informaciją apie aptarnaujamų asmenų nusiskundimus. 

6.9. Laikytis darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimų tausoti įstaigos 

nuosavybę. 

6.10.Vykdyti kitus vienkartinius Įstaigos direktoriaus, vyr. Fondų saugotojo įpareigojimus, 

nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su Įstaigos vykdoma veikla, vykdyti kitus 

Įstaigos direktoriaus pavedimus.  

 

__________________________ 

 


