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MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRO ŠVIESOS OPERATORIAUS 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ                                                              

 

            1. Marijampolės dramos teatro  šviesos operatoriaus pareigybė priskiriama kvalifikuotų 

darbuotojų grupei. 

            2. Pareigybės lygis – C. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠVIESOS OPERATORIUI  

 

            3. Šviesos operatorius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

            3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, ar įgytą profesinę kvalifikaciją; 

3.2. išmanyti teatrinio apšvietimo kūrimo bei valdymo ypatumus; 

3.3. būti komunikabilus, kūrybiškas, iniciatyvus ir pareigingas;  

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu; 

3.5.mokėti dirbti su sceninio apšvietimo valdymo technika; 

3.6. žinoti sceninio apšvietimo technikos techninius parametrus, prietaisų, laidų ir kabelių 

jungimo būdus bei kūrybiško apšvietimo apartatūros pritaikymo galimybes;            

            3.7. elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių; 

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

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

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

taisyklėmis,                                                                                                                                                                       

 

III SKYRIUS 

ŠVIESOS OPERATORIAUS FUNKCIJOS 

 

             4. Šviesos operatorius vykdo šias funkcijas: 

 4.1. šviečia teatro spektaklius jų viešo atlikimo metu; 

             4.2. dalyvauja repeticijose, skirtose spektaklio meninio apšvietimo kūrimui bei 

reguliavimui;  

             4.3. repetuojant ar rodant spektaklį vykdo režisieriaus nurodymus, susijusius su meniniu  

spektaklio apšvietimu; 

4.4. kuria šviesos efektus, reikalingus spektakliui;  

4.5. parengia  spektaklio meninio apšvietimo partitūrą, kuria naudojasi šviečiant spektaklį;   

            4.6. kontroliuoja ir užtikrina teatro stacionarios sceninio apšvietimo aparatūros priežiūrą, 

saugų ir kokybišką   veikimą bei naudojimą; 
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            4.7. parodo gastroliuojančių kolektyvų šviesos operatoriams elektros lizdus salėje ir scenoje 

prožektoriams ir kt. apšvietimo įrenginiams įjungti, kontroliuoja, kad gastrolinių spektaklių ir kitų 

teatre vykstančių viešų renginių metu nebūtų sugadinta apšvietimo aparatūra; 

4.8. pasirūpina  aparatūros remontu; 

            4.9. kartu su ūkvedžiu, butaforu, scenos darbininku ir garso operatoriumi atlieka smulkius 

patalpų vidaus ir išorės remonto darbus; 

            4.10. pasibaigus spektakliui ar kitam renginiui bei išėjus iš teatro žiūrovams, darbuotojams, 

išvykus gastroliuojančiai trupei, patikrina, ar teatro patalpose uždaryti langai, išjungta šviesa, 

vėdinimo ir kiti elektros įrenginiai, ar nėra pavojaus kilti gaisrui, ir išeidamas iš teatro pastato 

įjungia apsaugos signalizaciją (šios funkcijos atliekamos pakaitomis su ūkvedžiu, garso 

operatoriumi, butaforu bei scenos darbininku, apie tai iš anksto tarpusavyje susitarus bei žodžiu 

informavus direktorių);       

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

veikla. 
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