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I. PAREIGYBĖ
1. Meno vadovas - instrumentalistas
(pareigybės pavadinimas)

2. Pareigybės lygis –

yra

specialistai

.

(nurodoma pareigybės grupė)

B lygis

.

(nurodoma kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė)

3. Pareigybės paskirtis - meno vadovo - instrumentalisto pareigybė skirta vadovauti mėgėjų meno
kolektyvams, gyventojų laisvalaikio organizavimui, bendrosios kultūros ugdymui.
4. Pareigybės pavaldumas – meno vadovas - instrumentalistas pavaldus ir atskaitingas direktoriaus
pavaduotojui.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. meno vadovo - instrumentalisto pareigoms skiriamas asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį
atitinkamos meno šakos išsilavinimą arba ilgametę darbo patirtį;
5.2. mokėti groti bent vienu muzikos instrumentu, naudotis informacinėmis technologijomis;
5.3. meno vadovas - instrumentalistas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės
nutarimais, kultūros centro direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais
aktais, kultūros centro vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu;
5.4. išmanyti meno šaką, žanrą, jų specifiką;
5.5. gebėti dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis, vadovaujantis pagarbos žmogui, padorumo ir
pavyzdingumo principu.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. vadovauja dviem (0,5 etato) arba keturiems (1 etato) mėgėjų meno kolektyvams;
6.2. organizuoja kolektyvo dalyvių paiešką, buria kolektyvą bendram darbui;
6.3. sudaro repeticijų planus, grafikus bei vykdo suplanuotą veiklą;
6.4. kaupia mėgėjų meno kolektyvams skirtą medžiagą ir metodines priemones kolektyvo veikloms
bei funkcijoms užtikrinti;
6.5. parenka, analizuoja ir parengia repeticijoms kūrinius (suformuoja repertuarą);
6.6. individualiai rengiasi repeticijoms, studijuoja metodinę literatūrą, nuolat mokosi ir tobulina
kvalifikaciją;
6.7. pagal galimybes kelia kolektyvo meninį lygį;
6.8. rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų koncertiniais kostiumais, instrumentais, jų įsigijimu ir
priežiūra;

6.9. tvarko mėgėjų meno kolektyvų repeticijų, kultūrinės, koncertinės veiklos apskaitą;
6.10. teikia pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl kolektyvų veiklos planavimo;
6.11. dirbdamas komandoje pagal galimybes rūpinasi reklama, planuoja, rengia ir organizuoja
kultūrinę veiklą: renginius, šventes, festivalius, koncertines išvykas, konkursus ir kt.;
6.12. pagal galimybes diriguoti koncertų metu;
6.13. užtikrina, kad darbui skirtas inventorius, koncertinė apranga ir kitas turtas būtų tinkamai
naudojami pagal paskirtį;
6.14. vykdo ir kitas pareigybės aprašyme nenurodytas funkcijas, kultūros centro direktoriaus bei
tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio nurodymus pagal kompetenciją.
IV. ATSAKOMYBĖ
7. Meno vadovas - instrumentalistas darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už
tarnybinius nusižengimus, darbo drausmės pažeidimus, pareigų neatlikimą ar netinkamą jų atlikimą,
taip pat:
7.1. už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą;
7.2. už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos taisyklių vidaus darbo tvarkos
taisyklių laikymąsi;
7.3. už mėgėjų meno kolektyvų tinkamą veiklą;
7.4. už nuostolius, padarytus dėl savo kaltės ar neatsargumo;
7.5. už aktyvų, sklandų ir turiningą įsijungimą į komandinį darbą, organizuojant kultūrinę veiklą
kultūros centre ir rajone.
Su pareigybės aprašymu susipažinau ir 1 pareigybės aprašymo kopiją gavau:
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(vardas, pavardė)

(parašas)

(data)

