
AIVARAS JONYKA 
 KULTŪRINIŲ VEIKLŲ KOORDINTORIUS IR ORGANIZATORIUS 

(iš pareigybės aprašymo)

FUNKCIJOS
17. Šias pareigas einantis darbuotojas  atlieka šias funkcijas:
17.1. organizuoja ir koordinuoja kultūrinę veiklą Žiežmarių sinagogoje; 
17.2.   užtikrina  sinagogos  pastato,  patalpų,  terminalo,  ir  kito  turto  efektyvų  įveiklinimą,
priežiūrą;
17.3.  inicijuoja  ir  vykdo  Kultūros  centro projektų,  finansavimo paraiškų,  rengimą  kultūrinę
veiklą finansuojamoms  kultūros rėmimo programoms, fondams; atsako už paraiškų parengimo
kokybę  ir vykdo jų įgyvendinimą; 
17.4.  dalyvauja  rengiant  ir  organizuoja  valstybinių,  regioninių  kultūros  plėtros  programų
įgyvendinimą;
17.5. Atsako už Žiežmarių sinagogos atvirumą lankytojams: priima, sutinka Žiežmarių sinagogos
lankytojus,  turistus,  teikia  jiems  informaciją,  derina  grupių  priėmimo,  lankymo  grafikus.
Bendradarbiaujant  su  Kaišiadorių  turizmo ir  verslo centru,  organizuoja  ekskursijas,  užtikrina
informacijos viešinimą ir sklaidą. 
17.6. atlieka kultūros centro renginių bei repeticijų apšvietimą ir įgarsinimą;
17.7. rūpinasi patikėtos garso ir šviesos aparatūros saugumu, techninę būklę, pagal  išgales šalina
neesminius gedimus;
17.8. kilnojamąja garso bei šviesos aparatūra aptarnauja Centro organizuojamus renginius mieste
bei kitose vietos;
17.9. bendradarbiaujant su Kultūros centro specialistais rengia kalendorines šventes, valstybinių
švenčių, atmintinų datų minėjimus, tradicinius ir masinius renginius, koncertus, kitas kultūrines
veiklas;
17.10. rengia žydų kultūros paveldo, genocido dienų atminimo, kitus su vietos kultūros paveldu,
tautinių  mažumų  paveldu,  tradicijomis  susijusius  renginius,  edukacines  programas,  ruošia  jų
įgyvendinimui projektus  Kultūros paveldo departamentui, kitoms institucijoms ir užtikrina jų
įgyvendinimą;
17.11. vykdo kultūrines veiklas, iniciatyvas, skirtas vaikams ir jaunimui;
17.12.  rūpinasi  Žiežmarių  sinagogos  ekspozicijos  įrengimu,  medžiagos  ekspozicijai  paieška,
kaupimu;
17.13.  ieško  rėmėjų  kultūrinei  veiklai,  renginiams,  rūpinasi  lėšų  pritraukimu  Žiežmarių
sinagogos remontui;
17.14. rengia finansines sąmatas ir ataskaitas;
17.15. sudaro ir vykdo kultūrinės, finansinės veiklos planus bei programas, teikia ataskaitas apie
jų įvykdymą,  iki kiekvieno mėn. 26, 26 d. teikia informaciją sekančio mėn. veiklos planui ir
informaciniam biuleteniui. 
17.16.  visas  renginių,   kultūrinės  veiklos  programas,  scenarijus  derina  su  Kultūros  centro
direktoriumi;
17.17. bendradarbiauja su kultūros, švietimo ugdymo įstaigomis;
17.18.  rūpinasi biudžetinių lėšų taupymu ir tikslingu jų panaudojimu;
17.19.  rūpinasi nebiudžetinių lėšų taupymu ir tikslingu jų panaudojimu;
17.20. kelia kvalifikaciją Lietuvos nacionalinio kultūros centro, Kaišiadorių rajono savivaldybės
Kultūros ir paveldosaugos skyriaus rengiamuose kursuose ir seminaruose ir kitose įstaigose;



17.21. laikosi darbo saugos, gaisrinės saugos, darbo tvarkos taisyklių reikalavimų;  
17.22. bendradarbiauja su vietos bendruomene, seniūnija ir kitomis įstaigomis;
17.23.  kaupia ir skleidžia kultūrinę informaciją;
17.24.  sudaro sąlygas etninės kultūros, paveldo sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas,
paveldą, papročius, laiduoja etninės kultūros perimamumą;
17.25.   vykdo  kitus   kultūros  centro  direktoriaus  nurodymus,  nenumatytus  pareiginiuose
nuostatuose, tačiau susijusius su kultūros centro vykdoma veikla;
17.26. dalyvauti kultūros centro darbuotojų susirinkimuose, pasitarimuose;
17.27.  rūpintis organizuojamų renginių reklama;
17.28. dalyvauti kultūros centro edukaciniuose, profesionalaus meno sklaidos projektuose,
renginiuose, apie juos teikia informaciją  vietos bendruomenei;
17.29. dalyvauti civilinės saugos, gaisrinės saugos, darbo saugos  mokymuose ir priemonėse;
17.30.  nesant  kultūrinių  renginių  organizatoriaus,  pavaduoja   Žiežmarių  KC  direktorių  jo
komandiruotės, atostogų ar ligos laikotarpiu.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
8.  Turėti  humanitarinių,  socialinių  mokslų  arba  meno  srities,   aukštesnįjį  išsilavinimą  ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; 
9. Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir
žodžiu.
10. Turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook
Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius;
11. Mokėti užsienio kalbą (anglų, rusų).
Išmanyti  kultūrinių  veiklų  –  etninės,  kultūros  paveldo,  edukacijos  vadybos  ir  organizavimo
pagrindus. 
12. Gebėti savarankiškai organizuoti kultūrines veiklas ir renginius.
13. Mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų.
14. Laikytis tarnybinės etikos, Kultūros darbuotojų etikos kodekso taisyklių.
15. Gebėti betarpiškai bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus verslo atstovais.
16. Būti pareigingas, objektyvus.


