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KELMĖS KRAŠTO MUZIEJAUS  

EKSPOZICIJOS-PATALPŲ PRIŽIŪRĖTOJO (KELMĖS KRAŠTO MUZIEJAUS 

CENTRINIŲ  PATALPŲ)  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Ekspozicijos-patalpų prižiūrėtojas –  kvalifikuotų darbuotojų  grupės pareigybė. 

2. Pareigybės lygis – C 

3. Ekspozicijos-patalpų prižiūrėtojas yra pavaldus fondų  saugotojui. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

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

3.2. turi žinoti  patalpų valymo ir priežiūros tvarką; 

3.3. išmanyti baldų, kito inventoriaus bei eksponatų  priežiūros reikalavimus, patalpų interjero ir gėlių 

priežiūros ypatumus; 

3.4. mokėti naudotis priemonėmis reikalingomis valymui ir dezinfekavimui; 

3.5. žinoti ir vadovautis  priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos  reikalavimais; 

3.6. žinoti ir vadovautis Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija; 

3.7. žinoti ir vadovautis  Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės  veiklos ir  elgesio bei  Kelmės krašto 

muziejaus  vidaus tvarkos,  Kelmės krašto muziejaus budėjimo muziejuje taisyklėmis. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. valo pagal ūkvedžio sudarytą  grafiką visas Kelmės krašto muziejaus centrinių rūmų su fligeliu  

I ir II aukšto patalpas: 

4.1.1. plauna  grindis;  

4.1.2. valo dulkes nuo ekspozicinių vitrinų, muziejaus baldų ir  radiatorių, palangių, šviestuvų; 

4.1.3. valo sienas ir duris; 

4.1.4. plauna langus, prieš tai įsitikinęs kad jie patikimai uždaryti, ar neįskilę; vėdina muziejaus 

patalpas;   

4.1.5. kabinetuose, tualetuose į šiukšlių dėžes įkloja polietileninius maišelius ir kasdien juos keičia, 

išnešdamas iš patalpų  šiukšles. Renka šiukšles į tam skirtus maišus ir išmeta į specialius konteinerius; 

4.1.6. plauna tualetų  grindis, specialiomis priemonėmis valo praustuvus ir unitazus; 

4.1.7. prižiūri  muziejaus  patalpose  esančias gėles: laisto, tręšia, persodina; 



4.2. Valydamas patalpas laikosi eksponatų saugumo ekspozicijose taisyklių: išvalęs patalpą nepalieka  

neužrakintų ekspozicinės patalpos durų,  vitrinų vidų valo tik  fondų  saugotojo nurodymu. 

4.3. Pastebėjęs baldų, sienų, durų, santechninių ir kitų įrengimų gedimus, nedelsiant informuoja 

ūkvedį; 

4.4. Taupiai ir  saugiai  naudoja  valymo priemones ir įrankius prieš tai susipažinęs su jų naudojimo 

instrukcija ir įsitikinęs, kad  jie tinkami naudoti; 

4.5. Prižiūri muziejaus teritorijoje esančius lauko gėlynus. 

4.6. Budi  Muziejuje lankytojų priėmimo  laiku  pagal  sudarytą grafiką: 

4.6.1. pradėdamas  darbą, atidžiai  peržiūri   visas  ekspozicijas  ir  patalpas. Baigęs budėjimą  peržiūri 

visas muziejaus lankytojams prieinamas patalpas, patikrina duris ir langus, pajungia  Muziejaus 

apsaugos sistemą prie apsaugos signalizacijos sistemos; 

4.6.2. priima muziejaus lankytojus,  palydi juos  į ekspozicines sales, prižiūri muziejaus ekspozicijas 

ir eksponatus  lankytojų buvimo metu; 

4.6.3. iškviečia  budintį  muziejininką, jeigu  yra  užsakoma  gido paslauga. 

4.7. Pavaduoja ekspozicijos-patalpų prižiūrėtoją jo  atostogų metu: pardavinėja  bilietus ir suvenyrus 

lankytojams, tvarko  kioskelio prekybos dokumentus. Yra atsakingas už kioskelyje parduodamas 

prekes. 

4.8. Pavaduoja darbininką jo atostogų metu: atlieka kasdieninius teritorijos priežiūros darbus, 

nušluoja, surenka šiukšles, valo  paradinius laiptus, terasą , pavėsinę ir lauko tualetą. 

4.9. Vykdo direktoriaus  pavedimus muziejaus  organizuojamų renginių ir edukacinių užsiėmimų metu. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

5.  Atsako  budėjimo metu už  muziejuje  esantį turtą ir  muziejines vertybes. 

6. Atsako už šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, už informacijos saugumo 

reikalavimų ir nuostatų laikymąsi, už turimos informacijos konfidencialumą ir tikslinį panaudojimą 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku vykdyti: 

 

 

___________________________________ 
                                         (Parašas) 

 

___________________________________ 
                                    (Vardas ir pavardė) 

  

___________________________________ 
                                            (Data) 
 

 

 

 


