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GALERIJOS APŠVIETIMO TECHNIKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 1 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1.1 Šiaulių  miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ Galerijos apšvietimo technikas yra darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis atlyginimą iš savivaldybės biudžeto.

 1.2 Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas.

 1.3 Pareigybės lygis C.

 1.4 Pareigybės kodas 343302.

 2 PAREIGYBĖS PASKIRTIS

 2.1 Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ Galerijos apšvietimo techniko pareigybė reikalinga
įstaigoje  vykstančių  renginių  (parodų,  koncertų  ir  kt.)  apšvietimo  aptarnavimui ir  kitiems
pagalbiniams ūkio darbams renginių organizavimo metu atlikti.

 3 VEIKLOS SRITIS

 3.1 Salės paruošimas renginiams, renginių  apšvietimo aptarnavimas.

 4 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 4.1 Būti pilnamečiu.

 4.2 Žinoti darbų saugos, elektrosaugos, priešgaisrinio saugumo taisykles.

 4.3 Būti pareigingu, sąžiningu, sumaniu, tvarkingu, drausmingu, kultūringu.

 4.4 Gebėti:

 4.4.1 savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 4.4.2 priimti sprendimus;
 4.4.3 dirbti komandoje;

 4.5 Mokėti:

 4.5.1 dirbti su apšvietimo aparatūra.

 5 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 5.1 Vykdyti  techninį parodų, koncertų ir kitų renginių aptarnavimą.

 5.2 Prižiūrėti ir tvarkyti  šviesos įrengimus.

 5.3 Garantuoti patalpų ir įstaigos inventoriaus saugumą.

 5.4 Informuoti ūkvedį arba administracijos darbuotojus apie pastebėtą sugadintą inventorių, vagystes,
pastebėtus darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos taisyklių pažeidimus.

 5.5 Vykdyti  kitus  įstaigos  direktoriaus  įsakymais  nustatytus  pavedimus,  kad  būtų  pasiekti  įstaigos
tinkamos veiklos tikslai.

 6 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 6.1 Galerijos apšvietimo technikas tiesiogiai pavaldus Direktoriui, vykdo jo įpareigojimus ir atsiskaito



apie atliktą darbą.

 7 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

 7.1 Darbuotojas atsako už :

 7.1.1 administracijos įsakymų, pavedimų vykdymą;
 7.1.2 jam patikėtų materialinių vertybių ir patalpų saugumą;
 7.1.3 tinkamą salių, lauko koncertų ir kitų renginių aptarnavimą;
 7.1.4 tinkamą inventoriaus naudojimą, eksplotavimą, jų naudojimą pagal paskirtį, saugumą;
 7.1.5 tinkamą darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų taisyklių vykdymą.

 7.2 Už šių reikalavimų ir norminių aktų pažeidimus, dėl kurių įvyko arba galėjo įvykti nelaimingas
atsitikimas, darbuotojas susirgo profesine liga, sutriko įstaigos arba atskiro jos padalinio darbas,
įvyko arba galėjo įvykti avarija, įvyko gaisras dėl darbuotojų, kurie savo veiksmu arba neveiksmu
pažeidė minėtus dokumentus arba žinodami, kad pažeidžia darbų saugos reikalavimus, bet dirba
tokiomis salygomis, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė arba
baudžiamoji atsakomybė.

 7.3 Šias pareigas einantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka:

 7.3.1 už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą;

 7.3.2 už racionalų darbo laiko panaudojimą.


