PATVIRTINTA
Lietuvos kultūros tarybos
pirmininko 2022 m. kovo 1 d.
įsakymu Nr. PĮ-61(2.1)
(2022 m. balandžio 26 d. įsakymo
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PROJEKTO „PASKATOS PARDEDANTIESIEMS DIAINO KŪRĖJAMS KURTI IR
DIEGTI NAUJUS DIZAINO SPRENDIMUS“
MENTORIUS (-Ė)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
1. Pareigybės pavadinimas: Projekto „Paskatos pradedantiesiems dizaino kūrėjams kurti
ir diegti naujus dizaino sprendimus“ (toliau – Projektas) mentorius (-ė) (toliau – mentorius (-ė)).
2. Pareigybės grupė: specialistai.
3. Pareigybės lygis: A2.
4. Mentorius (-ė) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Mentoriaus (-ės) darbo
užmokestis nustatomas ir apskaičiuojamas Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba)
pirmininko nustatyta tvarka.
5. Mentorius (-ė) yra tiesiogiai pavaldus (-i) projekto „Paskatos pradedantiesiems dizaino
kūrėjams kurti ir diegti naujus dizaino sprendimus“ projekto vadovui (-ei).
6. Specialūs reikalavimai, keliami mentoriui (-ei):
6.1. turėti aukštąjį specialybės universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su
bakalauro arba magistro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. per pastaruosius 2 metus turi būti įgijęs ar kėlęs kvalifikaciją arba praktiškai dirbęs ar
konsultavęs verslo įmones dizaino sprendimų kūrimo ir diegimo verslo veiklų transformavimui
į skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos principus atitinkančias veiklas srityje ir (arba)
vadybos ir (arba) elektroninio verslo ir (arba) žiedinės ekonomikos principus atitinkančių verslo
procesų skatinimo klausimais;
6.3. turėti žinių ir įgūdžių bei ne mažesnę kaip 2 metų praktinę profesinės veiklos patirtį
pasirinktoje (-ose) dizaino kategorijoje (-ose) (toliau – kompetencija):
6.3.1. produkto, gaminio dizainas (objektai): pramoninis, industrinis dizainas; mados,
drabužių, kostiumo, tekstilės dizainas; baldų ir interjero elementų dizainas;
transporto dizainas; maisto dizainas;
6.3.2. komunikacijų dizainas (vaizdai, žinutės): grafinių komunikacijų dizainas;
vizualiųjų komunikacijų dizainas; grafinis dizainas; pakuočių dizainas; šriftų
dizainas; ženklodaros dizainas; reklamos dizainas; leidybos dizainas;
6.3.3. procesų, paslaugų ir sąsajų dizainas (patirtys): strateginis dizainas; koncepcinis
dizainas; performatyvus dizainas; dizaino tyrimai; socialinis dizainas; paslaugų
dizainas; daugialypės terpės dizainas ir vartotojo patirties (UX) dizainas (angl. User
Experience); vartotojo sąsajų (UI) dizainas (angl. User Interface).
6.4. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatyme.

6.5. gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti
tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų
charakteristikas ir bendravimo tikslą;
6.6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais
kultūros politikos įgyvendinimą ir projektų administravimą;
6.7. būti susipažinusiam su bendraisiais oficialių dokumentų rengimo ir įforminimo
reikalavimais;
6.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS
PowerPoint, Internet Explorer, teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis.
7. Mentoriaus (-ės) funkcijos:
7.1. pradedančiųjų dizainerių atrankos vykdymas (planuojama atrinkti 15 pradedančiųjų
dizainerių) ir priskyrimas atrinktoms MVĮ (mažos ir vidutinės įmonės, toliau – MVĮ)
(planuojama atrinkti 30 MVĮ);
7.2. MVĮ pateiktų paraiškų vertinimas;
7.3. dalijimasis patirtimi, konsultacijų ir pagalbos pradedantiesiems dizaineriams
teikimas, pastariesiems siekiant atskleisti kūrybinį potencialą kuriant ir diegiant naujus dizaino
sprendimus MVĮ, orientuotus į skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos principų
įgyvendinimą, taip didinant MVĮ gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų pridėtinę vertę,
pasiūlą ir konkurencinį pranašumą bei prisidedant prie MVĮ veiklos transformavimo į
skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos principus įgyvendinančias veiklas;
7.4. MVĮ konsultavimas jose pradedantiesiems dizaineriams kuriant ir diegiant naujus
dizaino sprendimus;
7.5. projekte dirbančių dizainerių ir MVĮ pateiktų ataskaitų tikrinimas ir tvirtinimas;
7.6. dalyvavimas Tarybos įgyvendinamo Projekto lėšomis finansuojamuose
mokymuose, gilinant žinias ir jų taikymo metodus konsultuojant naujus dizaino sprendimus
kursiančius ir diegsiančius pradedančiuosius dizainerius bei MVĮ;
7.7. dalyvauti Projekto atrankos komisijoje teikiant rekomendacijas dėl stipendijos
dizaineriams skyrimo;
7.8. dalyvauti Projekto atrankos komisijoje teikiant rekomendacijas dėl nefinansinės
paramos skyrimo;
7.9. teikti konsultacijas Projekto komandai ir dalyviams;
7.10. bendradarbiauti su Tarybos personalu su projekto vykdymu susijusiais klausimais;
7.11. prisidėti prie galutinės Projekto veiklos ataskaitos parengimo;
7.12. tiesioginio vadovo pavedimu dalyvauti komisijų ar darbo grupių darbe;
7.13. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius tiesioginio vadovo
paskirtus ar su Tarybos administracijos direktoriumi (-e) suderintus pavedimus.
Susipažinau:
__________________________
(darbuotojo pareigos)
(parašas)
(vardas ir pavardė)
(data)

