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                                                                  I SKYRIUS 

                                          BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Proveržio sričių departamento (toliau – Departamentas) Sumanios specializacijos skyriaus 

(toliau – Skyrius) renginių vadybininko pareigybės tikslas – įgyvendinti projekte „Gyvybės mokslų 

industrijos plėtros skatinimas“ (toliau – Projektas) numatytas funkcijas, susijusias su Projekto veiklų 

įgyvendinimu, organizuojant renginius. Pareigybė finansuojama Projekto lėšomis. 

2. Renginių vadybininkas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Projekto vadovui. 

3. Renginių vadybininkas turi vadovautis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymais, LR 

Vyriausybės nutarimais, tarptautiniais susitarimais bei sutartimis ir kitais su jo atliekamu darbu susijusiais 

teisės aktais, viešosios įstaigos Inovacijų agentūros (toliau – IA) įstatais ir IA direktoriaus įsakymais, 

Departamento ir Skyriaus nuostatais, IA vidaus procedūromis, tvarkomis, taisyklėmis ir kitais vidaus teisės 

aktais, darbo sutarties nuostatomis bei šiais pareigybės nuostatais. 

4. Privalomi kvalifikaciniai reikalavimai renginių vadybininko pareigybei užimti: 

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygstantį 

vienpakopį aukštąjį išsilavinimą; 

4.2. išmanyti LR Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, būti susipažinus su 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiklą reglamentuojančiais LR įstatymais ir Vyriausybės 

nutarimais, kitais teisės aktais; 

4.3. turėti ne mažesnę nei 2 metų patirtį renginių organizavimo srityje; 

4.4. būti gerai susipažinusiu su Lietuvos bei užsienio inovacijų ekosistema, gyvybės mokslų 

industrijos sritimi; 

4.5. mokėti užsienio kalbą (anglų k.) ne žemesniu nei B2 lygiu; 

4.6. puikiai gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu; 

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, 

MS Access, MS Outlook, Internet Explorer; 

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai 

orientuotis įvairiose situacijose; 

4.9. gebėti inovatyviai ir kūrybiškai mąstyti, turėti žinių ir gebėjimų sėkmingai organizuoti 

renginius, gebėti greitai priimti tinkamiausius sprendimus; 

4.10. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai 

dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 

4.11. kitokie kvalifikaciniai reikalavimai gali būti nustatomi atskiru IA direktoriaus įsakymu. 

 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS  

 

5. Renginių vadybininkas atlieka šias funkcijas: 

5.1. atlieka Projekto renginių plano sudarymą ir įgyvendinimą pagal Sumanios specializacijos 

strategiją; 

5.2. naudodamasis vidiniais ir išoriniais duomenų šaltiniais analizuoja ir vertina verslo rinkos 

situaciją ir perspektyvas, teikia pasiūlymus renginių, konferencijų, hakatonų turiniui; 
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5.3. atsakingas už renginių organizavimą nuo idėjos iki įgyvendinimo (renginių koncepcijos 

parengimas, programos formavimas, pranešėjų, moderatorių paieška, jų dalyvavimo detalių derinimas ir kt.); 

5.4. komunikuoja su paslaugų teikėjais, partneriais, koordinuoja renginių eigą; 

5.5. laiku teikia ataskaitas, kaupia informaciją ir ją apdoroja; 

5.6. vykdo Projekto renginių viešinimą ir dalyvių pritraukimą, taikant šiuolaikines informacines 

ir komunikacines technologijas; 

5.7. organizuoja ir įgyvendina paskaitų ciklo apie gyvybės mokslus įgyvendinimą, atvirų durų 

dienas; 

5.8. vykdo komunikaciją su potencialiais renginio dalyviais, atsako į klausimus; 

5.9. rūpinasi reikiamomis renginio priemonėmis; 

5.10. vykdo Projekto bei Projekto įgyvendinamų veiklų viešinimą; 

5.11. rengia visus reikalingus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus, juos archyvuoja;   

5.12. vykdo kitas Skyriaus vadovo ir Projekto vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose 

nuostatuose išvardintomis funkcijomis; 

5.13. pareigas vykdo ir darbus atlieka tinkamai bei kokybiškai, t. y. nustatyta apimtimi, laiku, 

efektyviai naudojant skirtus išteklius, vadovaujantis IA veiklos procedūromis bei siekiant iškeltų procesų 

kokybės ir IA tikslų; vadovaujantis IA vertybėmis, IA etikos kodekso nuostatomis, IA kokybės politika ir 

kitų IA tvarkų bei taisyklių nuostatomis; 

5.14. kitos renginių vadybininko pareigos nustatomos IA darbo tvarkos taisyklėse, tvarkose, 

procedūrose, kituose IA vidaus teisės aktuose bei LR darbo kodekse ir kituose teisės aktuose, 

reglamentuojančiose darbo santykius. 

 

III SKYRIUS 

TEISĖS  

 

 6. Renginių vadybininko teisės yra nurodytos IA darbo tvarkos taisyklėse, tvarkose, procedūrose, 

kituose IA vidaus teisės aktuose bei LR darbo kodekse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose darbo 

santykius. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖS 

 

7. Renginių vadybininkas atsako už: 

7.1. tinkamą ir kokybišką pareigų vykdymą ir darbų atlikimą; 

7.2. IA darbo tvarkos taisyklių, tvarkų, procedūrų, kitų IA vidaus teisės aktų bei šių pareigybės 

nuostatų reikalavimų laikymąsi, LR darbo kodekso bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius, 

laikymąsi. 

8. Renginių vadybininkas už pareigų ir (arba) darbų neatlikimą, atlikimą ne laiku, netinkamą ir (arba) 

nekokybišką atlikimą atsako LR darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų LR teisės aktų nustatyta 

tvarka, IA darbo tvarkos taisyklių, kitų tvarkų, taisyklių, procedūrų ir kitų IA teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

_________________________________ 

 

Su pareigybės nuostatais susipažinau, įsipareigoju jį vykdyti: 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, Pavardė Parašas Data 

    

    

    

 


