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MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO MENO VADOVAS („SALDUVĖ“)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ mėgėjų meno kolektyvo meno vadovas („Salduvė“) –
darbuotojas (toliau – specialistas), dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis atlyginimą iš savivaldybės
biudžeto.

2. Mėgėjų  meno  kolektyvo  meno  vadovas  („Salduvė“)  savo  darbe  vadovaujasi  LR  kultūros  centrų
įstatymu,  LR biudžetinių  įstaigų  įstatymu ir  kitais  įstatymais  ir  poįstatyminiais  aktais,  norminiais
aktais, LR vyriausybės nutarimais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais,
Šiaulių  miesto  kultūros  centro  „Laiptų  galerija“  vidaus  darbo taisyklėmis,  direktoriaus  įsakymais,
darbų saugos instrukcijomis, šia pareigine instrukcija.

3. Mėgėjų  meno  kolektyvo  meno  vadovas  („Salduvė“)  perkeliamas  ir  atleidžiamas   iš  pareigų,
vadovaujantis LR darbo kodekso nuostatomis.

4. Mėgėjų meno kolektyvo meno vadovo („Salduvė“) tarnybinį atlyginimą nustato bei skiria drausmines
nuobaudas Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ direktorius.

5. Šis pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, papildomas, keičiantis įstatymams ir keičiant Šiaulių
miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ darbo organizavimo tvarką.

II  PAREIGYBĖ

6. Mėgėjų  meno  kolektyvo  meno  vadovo  („Salduvė“)  pareigybės  kodas  pagal  Lietuvos  profesijų
klasifikatorių – 143122.

7. Pareigybės lygis A2.

8. Mėgėjų meno kolektyvo meno vadovo („Salduvė“) paskirtis - vadovauti folkloro ansamblio kolektyvo
veiklai.

9. Mėgėjų meno kolektyvo meno vadovas („Salduvė“) tiesiogiai pavaldus renginių organizatoriui.

III SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

10. Turėti aukštąjį universitetinį ar aukštesnįjį muzikinės krypties išsilavinimą.
11. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų, Lietuvos 
Respublikos Kultūros centrų, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais ir kitais teisės aktais, 
reglamentuojančiais valstybės tarnybą.

12. Turėti patirties vadovauti kolektyvui.
13. Turėti organizacinių ir meninių gabumų.
14. Būti susipažinęs ir naudotis  darbe reikalinga metodine literatūra, žanro istorine raida, laimėjimais, 

tradicijomis, Etninės kultūros valstybinės  globos pagrindų įstatymu, tarptautinio folkloro festivalio 
Baltica, Griežynė tradicija, UNESCO pripažintų dainų švenčių tradicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
kultūrine, istorine raida ir Lietuvoje veikiančių kultūros projektų rėmimo fondų teikiamomis 
galimybėmis.

15. Gebėti analizuoti kolektyvo veiklą, nuolat ją tobulinti, atsižvelgti į kolegų, savivaldos institucijų 



pateiktus pasiūlymus ar pastabas, siekti tobulumo.
16. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą. 
17. Gebėti priimti sprendimus.
18. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.
19. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

IV  FUNKCIJOS

20. Mėgėjų meno kolektyvo meno vadovo („Salduvė“)  pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 20.1 vadovauja  folkloro  ansamblio  veiklai,  ruošti  repertuarą,  dirbti  pagal  iš  anksto  sudarytą

kolektyvo darbo grafiką;

 20.2 teikia   projektus  miesto,  Respublikiniams  ir  užsienio  fondams,  ieškoti  rėmėjų   kolektyvo
veiklai;

 20.3 dalyvauja Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ ir miesto renginiuose;

 20.4 atstovauja   kultūros  centrui  „Laiptų  galerija“,  miestui  ir  šaliai  konkursuose,  peržiūrose,
festivaliuose;

 20.5 atsako už kolektyvo formavimą, repeticijų lankomumą, programų meninį lygį;

 20.6 atsako už muzikos instrumentų, koncertinių drabužių ir kito inventoriaus paėmimą iš sandėlio,
priežiūrą ir grąžinimą laiku;

 20.7 telkia  folkloro  ansamblio  „Salduvė“  veiklai  žmones,  rūpinasi  kolektyvo  koncertine  veikla,
parengtų programų šiuolaikiškumu, repertuaro aktualumu;

 20.8 renka  medžiagą  kolektyvo  meninėms  programoms,  per  metus  parengia  4  –  5  menines
programas, rengti programų pristatymus Šiauliuose, Lietuvos miestuose ir rajonuose, užsienyje;

 20.9 vykdo darbo tvarkos  taisyklių  reikalavimus,  direktoriaus  ar  jo  įgaliotų  asmenų nurodymus,
laikosi įstaigos nuostatų;

 20.10 bendrauja  su  kitų  kultūros  įstaigų  darbuotojais,  abipusiu  susitarimu  stebi  vieni  kitų
organizuojamą veiklą;

 20.11 tvarko  kolektyvo veiklos dokumentus, teikia juos patvirtinti direktoriui;

 20.12 laikosi darbo drausmės, darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;

 20.13 vykdo  kitus  vienkartinius  įstaigos  direktoriaus  įpareigojimus,  nenumatytus  pareiginiuose
nuostatuose, tačiau susijusius su įstaigos veikla.

V   TEISĖS

21. Mėgėjų meno kolektyvo meno vadovo („Salduvė“)   pareigas einantis darbuotojas turi teisę:

 21.1 kelti savo kvalifikaciją;

 21.2 teikti informaciją apie įstaigos veiklą, tik gavus direktoriaus sutikimą;

 21.3 teikti pasiūlymus, inicijuoti įvairių klausimų sprendimą;

 21.4 į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktais numatytas garantijas;

 21.5 gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;

 21.6 gauti būtiną informaciją savo pareigų vykdymui.

VI  ATSKAITOMYBĖ, ATSISKAITYMAS UŽ REZULTATUS,

 DARBO REZULTATŲ KONTROLĖ



22. Mėgėjų meno kolektyvo meno vadovas („Salduvė“)   tiesiogiai pavaldus renginių organizatoriui.

23. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka:

 23.1 už uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą ir veiklos rezultatus;

 23.2 už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą;

 23.3 už racionalų darbo laiko panaudojimą;

 23.4 už žalą dėl jo kaltės padarytą  įstaigai;

 23.5 už darbo drausmės pažeidimus;

 23.6 už konfidencilios medžiagos nepaviešinimą;

 23.7 už savo veiksmus, profesinės etikos klaidas, aplaidumą, padarytą žalą ir kompetencijos 
viršijimą pagal LR įstatymus.

Susipažinau ir sutinku:

_____________________________           _____________           ______________________________
             (darbuotojo pareigos)                              (parašas)                                     (vardas pavardė)

______________________
                 (data)


