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KELMĖS KRAŠTO MUZIEJAUS  

EKSPOZICIJOS-PATALPŲ PRIŽIŪRĖTOJO (ŽALPIŲ MUZIEJAUS)   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 

 

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

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

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

4.3. žinoti ir vadovautis   ir Tarptautinės  muziejų  tarybos (ICOM), Muziejų etikos kodeksu, 

Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės  veiklos ir  elgesio, Kelmės krašto muziejaus  vidaus tvarkos 

taisyklėmis; 

4.4. žinoti ir vadovautis  priešgaisrinės saugos reikalavimais.  

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Valo ir tvarko muziejaus  vidaus patalpas, prižiūri  ekspozicinius baldus,  ekspozicijoje esančius 

eksponatus. 

6.Valo ir tvarko  muziejaus aplinką: šienauja žolę, valo teritoriją nuo šiukšlių, prižiūri   gėlynus. 

7. Priima muziejaus lankytojus   pagal direktoriaus patvirtintą Žalpių  kraštotyros muziejaus lankytojų 

priėmimo  laiką. 



8. Pilnai atsako  už eksponatų apsaugą  muziejaus ekspozicijoje. 

9. Renka eksponatus. 

10. Rašo eksponatams  priėmimo aktus 

11. Atlieka eksponatų mokslinę inventorizaciją. 

12. Pildo mokslinės inventorizacijos knygą „Žalpių kraštotyros muziejaus  eksponatai“. 

13. Kaupia  ir tvarko mokslinio archyvo medžiagą. 

14. Ruošia ekspozicijas, parodas. 

15. Darbe laikosi  darbo ir priešgaisrinės  saugos reikalavimų. 

16. Darbuotojas pastebėjęs  eksponatų  grobimą, žalojimą, ekspozicinės įrangos  ar pastato gedimus 

nedelsiant praneša  Kelmės krašto muziejaus direktoriui. 

17. Savo kompetencijos  ribose vykdo  atskirus muziejaus direktoriaus nurodymus bei  pavedimus 

nenumatytus pareigybės aprašyme ir neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

nustatytiems reikalavimams 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

12.  Atsako už  Žalpių kraštotyros muziejuje esantį turtą ir  muziejines vertybes. 

13. 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) 

 

 

 

 


