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MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRO REŽISIERIAUS PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ                                                              

 

            1. Marijampolės dramos teatro  režisieriaus pareigybė priskiriama specialistų grupei. 

            2. Pareigybės lygis – A1. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI REŽSIERIUI  

 

            3. Režisierius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

            3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;  

3.2. gebėti režisuoti spektaklius, išmanyti darbo su aktorių trupe specifiką;  

3.3. išmanyti vadovavimo meno kolektyvui pedagoginius bei psichologinius ypatumus;  

3.4. gebėti suburti aktorių trupę, mokėti savarankiškai organizuoti jos darbą ir jai vadovauti; 

            3.5. mokėti parengti projektų finansavimo paraiškas įvairiems teatrinę veiklą 

finansuojantiems fondams;  

            3.6. mokėti dirbti kompiuteriu;  

            3.7. gerai mokėti lietuvių kalbą, būti komunikabilus, kūrybiškas, iniciatyvus ir pareigingas; 

            3.8. išmanyti kalbos kultūros normas: 

            3.9. mokėti bent vieną užsienio kalbą: 

            3.10. elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių; 

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

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

susijusiais su jo atliekamu darbu, teatro nuostatais, direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos 

taisyklėmis,  

                                                                                                                                                                      

III SKYRIUS 

REŽISIERIAUS FUNKCIJOS 

 

             4. Režisierius vykdo šias funkcijas: 

             4.1. su teatro aktorių trupe kuria (režisuoja) spektaklius; 

             4.2. rūpinasi reguliariu pastatytų spektaklių rodymu stacionare, gastrolėse, konkursuose, 

festivaliuose; 

4.3. atrenka ir priima į aktorių trupę naujus narius;  

4.4. planuoja ir organizuoja  trupės kūrybinę veiklą;  
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            4.5. diegia trupės nariams teatro meno, vaidybos technikos pagrindus, formuoja aiškios, 

taisyklingos tarties bei artikuliacijos įgūdžius, kūno plastinės raiškos įgūdžius, ugdo  kūrybiškumą;  

            4.6. organizuoja visos trupės ar atskirų jos narių dalyvavimą įvairiuose miesto kultūriniuose 

bei pramoginiuose renginiuose;  

4.7. ugdo trupės narių sceninę kultūrą;  

4.8. formuoja teatro repertuarą ir nuolat jį atnaujina;  

4.9. bendradarbiauja su režisuojamo spektaklio dailininku, kompozitoriumi; 

            4.10. parengia ir teikia kūrybinių projektų finansavimo paraiškas įvairiems teatrinę veiklą 

finansuojantiems fondams;  

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

veikla. 

                                  ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


