
EDUKACINIŲ PROGRAMŲ IR ETNINĖS KULTŪROS SPECIALISTAS 

 

Pareigybės charakteristika: 

Pareigybės pavadinimas – edukacinių programų ir etninės kultūros specialistas. 

Pareigybės grupė – specialistas.  

Pareigybės lygis – A. 

Pareigybės paskirtis – užtikrinti EKTAC nuostatuose numatytų funkcijų, susijusių su edukacinėmis 

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

renginių  organizavimas, veiklos planų ir ataskaitų rengimas, tarptautiniai ryšiai, bendradarbiavimas 

su institucijomis, viešinimas.      

 

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 arba aukštąjį 

koleginį išsilavinimą su profesinio 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. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus 

teisės aktus, reglamentuojančius šalies ir Šiaulių rajono kultūros politiką, Šiaulių rajono 

savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro veiklą ir valdymą, Europos Sąjungos ir kitų 

fondų paramos teikimą bei jos administravimą;  

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

programų ir įvairių fondų projektų paraiškų ir sąmatų, skirtų amatų centro etnokultūrinės veiklos 

plėtrai, analizei, rengimui ir įgyvendinimui; 

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

išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles; 

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

7. mokėti valstybinę ir užsienio kalbą.  

 

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: 

1. organizuoja ir koordinuoja Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro etnokultūrinę ir edukacinę 

veiklą, siekdamas gauti papildomą įvairių fondų  finansavimą: vykdo galimo finansavimo fondų 

paieškas; teikia pasiūlymus ir rengia projektų paraiškas, konsultuoja ir kuruoja teikiamas projektų 

paraiškas, sąmatas, sutartis, administruoja ir įgyvendina projektuose numatytas veiklas ir rengia jų 

ataskaitas; 

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

sklaidą, organizuoja mokymus, skirtus Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro veiklai ir 

galimiems projektiniams pasiūlymams inicijuoti ir įgyvendinti; 

3.bendradarbiauja su kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, siekdamas palaikyti 

abipusiai naudingus partnerystės santykius ar ieškoti partnerių bei rėmėjų, sudarant sutartis;  

4. vertina, analizuoja organizuojamų edukacinių užsiėmimų reikalingumą EKTAC lankytojams 

Rengia veiklos planus ir ataskaitas. 

5. koordinuoja tradicinių amatų veiklų organizatorių darbą. Rūpinasi Etninės kultūros ir tradicinių 

amatų centro viešaisiais ryšiais ir įvaizdžio sklaida.  
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Darbo užmokestis nuo 1100,00 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis 

siūlomas atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį ir kompetenciją. 

Dokumentų pateikimas ir priėmimas: 

Pretendentai pateikia:  

1. gyvenimo aprašymą; 

2. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas). 

 

Dokumentai pateikiami iki birželio 18d. imtinai el. paštu: ilonamot@gmail.com   

pavadinimu Edukacinių programų ir etninės kultūros specialistas. 

 

Išsamesnė informacija teikiama telefonu: 869808217 

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

    

 

 

 

 

 


