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I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Fotografo yra __________________III grupė__________________________________ 
(pareigybės pavadinimas)  (nurodoma pareigybės grupė) 

2. Pareigybės lygis – ________________B______________________________________ 
(nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė) 

3. Pareigybės paskirtis (jei yra): fotografo pareigybė reikalinga šiame pareigybės apraše numatytai 

veiklai organizuoti ir vykdyti. Darbuotojas 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): Darbuotoją į darbą priima ir iš jo atleidžia, nustato tarnybinį 

atlyginimą, skiria drausmines nuobaudas Įstaigos direktorius.  

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. Darbuotoju gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą arba jam prilygintą meno ar 

technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą 

5.2. Darbuotojo turi žinoti, mokėti ir išmanyti skaitmeninių vaizdų apdorojimo programų operacinių 

sistemų, duomenų bazių, taikomųjų programų veikimo principus. 

5.3. Išmanyti techninius ir kitokius kokybinius reikalavimus skaitmeninei spaudos fotografijai;  

5.4.Turėti informacinių sistemų administravimo, kompiuterinių darbo vietų priežiūros patirties; 

5.5.Gebėti kūrybiškai, meniškai rengti, apdoroti, montuoti, išsaugoti, platinti skirtingų skaitmeninių 

formatų vaizdą, naudojant profesionalią programinę įrangą; 

5.6. Įstatymų, norminių aktų ir kitų privalomų dokumentų, reglamentuojančių informacinių sistemų 

plėtrą, duomenų bazių formavimą. 

5.7. Kaupti, sisteminti, apibendrinti gaunamą informaciją. 

5.8. Saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos ir asmens higienos reikalavimus. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1.Vykdyti vaizdo apsaugos sistemos techninę priežiūrą, vaizdo įrašų administravimą ir saugojimą 

vaizdo įrašymo įrenginyje; 

6.2. Fotografuoti (filmuoti) Įstaigos šventes, renginius bei edukacinio proceso veiklas; 

6.3. Paruošti nuotraukas (filmuotą medžiagą) publikavimui Įstaigos internetiniame puslapyje; 

6.4. Rengti nuotraukų archyvą skaitmeninėje laikmenoje; 

6.5. Skaitmeninti ir fotografuoti muziejinius eksponatus; 



6.6.Vykdyti Įstaigoje sukauptų kultūros paveldo objektų automatizuotą apskaitą naudojantis LIMIS-

M alternatyviu posistemiu – tiesiogiai per internetą prisijungus prie LIMIS sistemos;  

6.7.Užtikrinti nuotraukų archyvo saugumą, neplatinti šios informacijos. 

6.8.Teikti Įstaigos darbuotojams pagalbą informacinių technologijų klausimais. 

6.9. Atlikti kitus Įstaigos direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją. 

 

__________________________ 


