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MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRO RENGINIŲ APTARNAVIMO 

KOORDINATORIAUS IR ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ                                                              

 

            1. Marijampolės dramos teatro renginių aptarnavimo koordinatoriaus ir organizatoriaus 

pareigybė priskiriama specialistų grupei. 

            2. Pareigybės lygis – B. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI RENGINIŲ APTARNAVIMO KOORDINATORIUI IR 

ORGANIZATORIUI 

 

            3. Renginių aptarnavimo koordinatorius ir organizatorius turi atitikti šiuos specialius 

reikalavimus: 

            3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba specialųjį vidurinį 

išsilavinimą,įgytus iki 1995 metų; 

            3.2. išmanyti  raštvedybos taisykles ir kalbos kultūros normas; 

            3.3. mokėti naudotis šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis, dirbti kompiuterinėmis 

programomis “MS World”, “MS Exsel”, “MS Outlook”, Internet Explorer”; 

            3.4. mokėti bent vieną užsienio kalbą: 

            3.5. išmanyti organizacinės tvarkomosios dokumentacijos sistemą;  

            3.6. elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių; 

            3.7. būti susipažinęs su saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimais; 

            3.8. darbe privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, 

susijusiais su jo atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, Teatro nuostatais, direktoriaus 

įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis.                                                                                                                                                                       

 

III SKYRIUS 

RENGINIŲ APTARNAVIMO KOORDINATORIAUS IR ORGANIZATORIAUS 

FUNKCIJOS 

 

             4. Renginių aptarnavimo koordinatorius ir organizatorius vykdo šias funkcijas: 

             4.1. bendradarbiauja su Lietuvos teatrų bei koncertinių organizacijų administratoriais, 

vadybininkais gastrolių organizavimo klausimais; 

            4.2. parengia teatro repertuarinius planus ir kiekvieną mėnesį  juos pateikia Marijampolės 

savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriui;  

            4.3. administruoja teatro salių užimtumą, rengia patalpų nuomos viešiesiems renginiams 

sutartis, išrašo sąskaitas-faktūras; 
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            4.4. tvirtina parduotų bilietų ataskaitas, veda parduotų bilietų į mūsų Teatro spektaklius 

apskaitą; 

            4.5. organizuoja teatro salių bei kitų patalpų paruošimą viešiesiems renginiams, užtikrina 

tinkamą bei kultūringą žiūrovų aptarnavimą; 

            4.6.  organizuoja ir kontroliuoja bilietų kontrolieriaus bei rūbininkių darbą; 

            4.7.  rengia,  įformina ir spausdina dokumentus pagal dokumentų rengimo ir įforminimo bei 

raštvedybos taisykles; 

            4.8. registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus, sistemina gaunamus dokumentus ir 

informaciją; 

            4.9. rengia teatro bylų nomenklatūrą ir sudaro bylas pagal nustatytus bylų nomenklatūros 

indeksus; 

            4.10. saugoja dokumentus bei laiku ir tinkamai juos archyvuoja; 

            4.11. pildo darbo laiko žiniaraštį; 

            4.12. jeigu spektaklį stato teatro direktorius, tai, vadovaudamasis teatro nuostatų 12.9. 

punktu, vykdo vieną iš direktoriaus kompetencijai priskiriamų funkcijų ir pasirašo autorinę sutartį 

su teatro direktoriumi kaip su statomo spektaklio režisieriumi. 

            4.13. teatro direktoriaus įpareigotas vykdo ir kitas  vienkartines užduotis, susijusias su teatro 

veikla. 
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