
EDUKACINIŲ PROGRAMŲ IR ETNINĖS KULTŪROS SPECIALISTAS 

 

Pareigybės charakteristika: 

Pareigybės grupė – specialistas.  

Pareigybės lygis – A. 

Pareigybės paskirtis – užtikrinti Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų 

centro (toliau – EKTAC) nuostatuose numatytų funkcijų, susijusių su edukacinėmis programomis 

ir etnine kultūra vykdymą, siekiant įgyvendinti įstaigos tikslus ir uždavinius. 

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui: 

 

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities 

išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;   

2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį etninės kultūros  srityje: edukacinių programų, 

etnokultūrinių renginių, bendruomeninių ryšių, projektinėje, leidybinėje ir kt. veikloje; 

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos etninės 

kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu bei su kitais 

vaikų neformalųjį ugdymą, suaugusiųjų švietimą, kultūros politiką reglamentuojančiais teisės aktais 

ir sugebėti juos taikyti praktikoje; 

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, reikalingą, nematerialaus 

kultūros vertybių sąvado pildymui, edukacinių programų ir etninės kultūros projektų įgyvendinimui; 

5.  gebėti vertinti esamą etnokultūros ir EKTAC veiklos aplinką; 

6. gebėti vesti bent vieno tradicinio amato edukacijas; 

6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Excel arba analoginiu programiniu paketu; 

8. mokėti valstybinę ir užsienio kalbą; 

9. būti kūrybiškas, komunikabilus, iniciatyvus, pareigingas, gebėti dirbti komandoje, bendrauti su 

žmonėmis. 

 

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: 

1. organizuoja, koordinuoja EKTAC etnokultūrinę ir edukacinę veiklą; 

2. organizuoja tautodailės parodas, muges, etnokultūros renginius, inicijuoja etninės kultūros 

sklaidą; 

3. rengia Kultūros paso ir kitų edukacinių užsiėmimų programas, vadovauja jų įgyvendinimui, 

organizuoja suaugusiųjų švietimą; 

4. koordinuoja tradicinių amatų veiklų organizatorių darbą; 

5. rengia Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado bylas; 

6. rengia ir vadovauja įgyvendinant etninės kultūros projektus; 

7. aktyviai dalyvauja visų EKTAC organizuojamų renginių, vykdomų kultūrinių projektų 

pasiruošime ir jų įgyvendinime; 

8. rūpinasi EKTAC etnokultūrinės ir edukacinės veiklų viešinimu;  

9. pagal poreikį veda edukacinius užsiėmimus. 

 

 

Darbo užmokestis nuo 1100,00 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis 

siūlomas atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį ir kompetenciją. 
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Dokumentų pateikimas ir priėmimas: 

Pretendentai pateikia:  

1. gyvenimo aprašymą; 

2. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas). 

 

Dokumentai pateikiami iki liepos 7 d. imtinai el. paštu: ilonamot@gmail.com   

pavadinimu Edukacinių programų ir etninės kultūros specialistas. 

 

Išsamesnė informacija teikiama telefonu: 8 698 08 217 

Konfidencialumą garantuojame. Kandidatus, atrinktus į pokalbį, informuosime asmeniškai. 

    

 

 

 

 

 


