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ETNINĖS KULTŪROS SPECIALISTO  

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Etninės kultūros specialisto (etnologo) pareigybė yra _________III grupės_____ 

2. Pareigybės lygis – ________________A________________________________ 

3. Pareigybės paskirtis (jei yra): etninės kultūros specialisto (toliau – darbuotojas), 

pareigybė reikalinga gyventojų bendrosios kultūros ugdymui ir etnokultūros puoselėjimui 

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje. Darbuotojas darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

teisės aktais, Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro muziejaus (toliau- Įstaiga) 

nuostatais, darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, Įstaigos direktoriaus įsakymais, vidaus 

tvarkos taisyklėmis, priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimais, 

jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.  

4. Pareigybės pavaldumas (jei yra): darbuotoją į darbą priima ir iš darbo atleidžia 

Įstaigos direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. būti susipažinęs ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, 

administracijos direktoriaus įsakymais, Įstaigos direktoriaus įsakymais; 

5.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą 

muzikos, etnologijos, humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities; 

5.3. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisykles, gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti 

pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų 

charakteristikas ir bendravimo tikslą; 

5.4. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir 

pasiūlymus; 

5.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 

5.6. mokėti bent vieną užsienio kalbą;  

5.7. laikytis tarnybinės etikos, nepriekaištingai ir kultūringai atlikti savo pareigas, būti 

mandagus, tvarkingas, taktiškas tiek su kolegomis, tiek su interesantais. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. inicijuoja, rengia ir skatina kitus organizuoti tradicines kalendorines šventes ir 

kitas etninės kultūros veiklas (festivalius, koncertus, vakarones, vakarus, parodas ir pan., taip pat 

mokomojo pobūdžio – seminarus, konferencijas stovyklas, ekspedicijas, kursus ir kt.) Vilkaviškio 

rajono savivaldybėje;  

6.2. koordinuoja ir analizuoja etninės kultūros veiklas Vilkaviškio rajono savivaldybės 

teritorijoje. 

6.3. bendradarbiauja ir palaiko ryšius su rajono savivaldybės ugdymo įstaigomis, 

visuomeninėmis organizacijomis, tautodailininkais, tradicinių produktų gamintojais; inicijuoja ir 

įgyvendina tautodailės darbų parodas, rengia jų pristatymus, prisideda prie kitų dailės žanrų, 



kūrybos darbų parodų organizavimo; benradarbiauja su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru ir 

kitomis etninės kultūros veiklą kuruojančiomis institucijomis; 

6.4. koordinuoja folkloro ansamblių, tautodailės, amatų, kraštotyros būrelių, pavienių 

liaudies atlikėjų, meistrų, kitų etninės kultūros sričių puoselėtojų veiklą Vilkaviškio rajono 

savivaldybėje; 

6.5. inicijuoja ir rūpinasi rajone esančios etninės kultūros medžiagos (pasakojamosios, 

dainuojamosios, instrumentinio folkloro, kalendorinių, šeimos, bendruomenės, darbo papročių, 

tradicinių amatų, tautodailės, liaudies meteorologijos, astronomijos, medicinos bei kitų žinijos 

sričių) fiksavimu, kaupimu, tvarkymu; laiduoja tos medžiagos prieinamumą.  

6.6. rengia ir veda etnokultūrinio pobūdžio edukacinius užsiėmimus; prisideda prie 

kitų Įstaigos ir Svivaldybės neformaliojo švietimo programų, edukacinių užsiėmimų iniciavimo, 

rengimo ir įgyvendinimo; 

6.7. kaupia, sistemina mokslinę informaciją ir medžiagą, foto, video archyvą, 

tautosakinės medžiagos rinkimą, fiksuoja gyvąsias tradicijas. 

6.8.  rūpinasi papročių, tradicijų ir apeigų, ypač būdingų etnografiniam regionui, 

kuriame dirbama, atgaivinimu; 

6.9. konsultuoja, teikia siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą savivaldybės kultūros 

įstaigoms ir organizacijoms, kitiems savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir 

kitiems interesantams etnokultūros puoselėjimo, saugojimo ir veiklos klausimais, dalyvauja folkloro 

kolektyvų atrankų, apžiūrų, konkursų vertinimo komisijose;  

6.10. dalyvauja rengiant nematerialaus kultūros paveldo sąvadą; 

6.11. rašo straipsnius, pagal savo kompetenciją teikia informaciją visuomenei; 

6.12. nuolat kelia savo kvalifikaciją: domisi su darbo tema susijusia naujausia 

literatūra, kaupia informaciją savo žinių gilinimui, dalyvauja kitų kultūrinių įstaigų, muziejų, 

universitetų, organizacijų rengiamuose seminaruose ir konferencijose; 

6.13. rengia projektų finansavimo paraiškas ir vykdo programas / projektus finansinei 

paramai iš įvairių Lietuvos Respublikos bei užsienio fondų gauti, dalyvauja rengiant ir organizuoja 

valstybinių, regioninių kultūros plėtros programų įgyvendinimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje; 

6.14. laikosi Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių; 

6.15. rūpinasi Įstaigos materialiniais ir informaciniais ištekliais;  

6.16. vykdo kitus Įstaigos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus 

susijusius su Įstaigos funkcijomis. 

 

 
_____________________ 


