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MEGEJU MENO SKYRIAUS
LrAUDrsKg SOXrg cRUpES MENO VADOVO

PAREIGYBES APRASYMAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Siauliq kult0ros centro (toliau - Centras) Megejq meno skyriaus (toliau - Skyrius)
liaudi5kq Sokiq grupes meno vadovas (toliau - Vadovas) yra Centro kultflros ir meno darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutarti ir gaunantis atlyginim4 i5 savivaldybes biudZeto.

2. Yadovas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos kultUros centry istatymu, Lietuvos
Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos autoriniq teisiq istatymu, Lietuvos
Respublikos etnines kult[ros valstybines globos pagrindq istatymu, Lietuvos Respublikos dainq
Svendiq 

. 

jstatyrnu, 
. 
kitais Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais, Kultiiros

ministerijos, Svietimo ir mokslo ministerijos, Savivaldybiq teises norminiais aktais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimais, Siauliq miesto savivaldybes tarybos sprendimais, mero
potvarkiais, Centro nuostatais, Centro vidaus darbo taisyklemis, Centro direktoriaus isakymais,
darbq saugos instrukcijomis, Sia pareigine instrukcija.

3. Vadovas skiriamas, perkeliamas ir atleidZiamas i5 pareigq vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodekso nuostatomis.

4. Vadovo tarnybini atlyginim4 nustato bei skiria drausmines nuobaudas Centro direktorius.
-x.5. Sis pareigybes apra5ymas gali bfti keidiamas, papildomas, keidiantis istatymams ir

keidiant Centro darbo organizavimo tvark4.

II SKYRIUS
PAREIGYBE

6. Vadovo pareigybes kodas pagal Lietuvos profesijq klasifikator\+- 143122.
7. Pareigybes lygis - A2.
8. Vadovo pareigybes paskirtis - liaudi5kq Sokiq grupes (toliau - Grupe) funkcijoms,

uZdaviniams ir pareigoms vykdyti, organiz.toti, planuoti, derinti ir kontroliuoti Ansamblio darb4,

rengti programas, dalyvauti konkursuose, Sventese, festivaliuose ir pan.

9. Vadovas tiesiogiai pavaldus Centro Skyriaus vedejui, jam nesant - Centro direktoriui.

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

10. Tureti choreografini i5silavinim4, bet ne Zemesni kaip auk5tqii universitetini
i5silavinim4 su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jarn prilygintq i5silavinimq arba auk5tqif
kolegini i5silavinim4 su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygint4 iSsilavinim4.

11. I5manyti darbo su liaudi5kq Sokiq kolektyvo specifik4, liaudi5kos muzikos, Sokio

ypatumus ir krirybi5ko pritaikymo scenoje galimybes.
12. Gebeti vadovauti kolektyvui.
13. I5manyti ra5tvedybos taisykles, sklandZiai, taisyklinga valstybine kalba, destyti mintis

ra5tu ir ZodLiu.
14. Tureti darbo kompiuteriu (MS Offrce: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook

Express; Intemet Explorer, Acrobat Reader) igudZius.
15. Moketi uZsienio kalb4 (anglq, rusq).



16. Moketi ie5koti problemq sprendimo b[dq.
17. Gebeti bendradarbiauti su kitq istaigq darbuotojais btitinais funkcijoms atlikti

klausimais.
18. Gebeti dirbti komandoje, bUti kflrybi5kam, komunikabiliam, iniciatyviam,

organizuotam, pareigingam.
19. Laikytis etikos principq ir taisykliq.

IV SKYRIUS
F'UNKCIJOS

20. Vadovo pareigas einantis darbuotojas turi atlikti Sias funkcijas:
20.1. organizuoja naujq Grupes nariq atrinkim4 ir priemim4;
20.2. planuoja ir organizuoja Grupes darbq, kUrybing veikl4: diegti ansamblio nariams

Sokio, muzikos pradmenis; parinkti repertuarq ir ji nuolat atnaujinti kelti kolektyvo menini lygi;
20.3. rupinasi Grupes nariq pasirengimu ir dalyvavimu Dainq Sventese, vietiniuose,

regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, apZitrose, konkursuose, kolektyvq
koncertine veikla, jq dalyvavimu Centro ir miesto renginiuose;

20.4. teikia informacij4 apie kolektyvo veikl4 reklaminei medliagai, prisideda prie
kolektyvo veiklos garsinimo;

20.5. ugdo Grupes nariq tarpusavio bendravimo ir scening kultflrq;
20.6. rengia ir veda grupines, jungtines, generalines repeticijas, dirba ir moko

individualiai;
20.7. sudaro repeticijq planus, grafikus;
20.8. individualiai rengiasi repeticijoms, studijuoja metoding literat[r4, nuolat mokosi ir

tobulina kvalifikacij 4;
20.9. vadovauja Grupes repeticijoms;
20.10. pagal poreiki reZisuoja koncertines programas;
20.11. inicijuoja ir vykdo Grupes projektq rengim4 ir igyvendinim4, atsako uZ parai5kq

parengimo kokybg;
20.12. organizuojant renginius tampriai bendradarbiauja su Centro Renginiq organizavimo,

Komunikacij os skyriais, techniniu personalu;
20.13. prisideda prie Centro renginiq, edukaciniq programq iniciavimo, rengimo ir

igyvendinimo;
20.14. paskirstyto darbus pavaldiems darbuotojams ir kontroliuoja jq vykdym4;
20.15. bendradarbiauja su valstybinemis institucijomis, kitomis kult[ros, Svietimo, sporto

veikl4 kuruojandiomis institucijomis, kflrybinemis s4jungomis, tautiniq bendrijq ir kitomis
organizacijomis, meno kolektyvais, atlikejais, menininkais ivairiais kult0rines veiklos organizavimo
klausimais;

20.16. teikia sifilymus del kulttiriniq renginiq planavimo;
20.17. uZtikrina, kad darbui skirtos patalpos, muzikos instrumentai, koncertine apranga ar

kitas turtas bttq tinkamai eksploatuojamas, priZi0rimas ir saugomas, rtipinasi kolektyvo rubq,
instrumentq prieZitra bei jq atnaujinimu;

20.18. organizuoja Grupes veiklos remejq paie5kq;
20.19. rengia ketvirdio, pusmedio ir meting darbo ataskait4 ir metini darbo, poreikiq plmq,

kontroliuoja plano vykdym4, teikia Skyriaus vedejui, jam nesant - Centro direktoriui, galuting
medZiagq;

20.20. veda Grupes apskait4, pildo, tvarko Grupes veiklos dokumentus;
20.21. kaupia medZiagq apie Grupes pasiekimus ir perduoda jq atsakingam asmeniui

tvarkandiam Centro vertybiq apskait4;
20.22. dalyvauj a specialiose Centro komisij ose;
20.23. teikia metodinius nurodymus pavaldiems darbuotojams, rengia dalykinius

pasitarimus;



20.24. laikosi darbo drausmds, darbq ir priesgaisrines saugos reikalavimq;
20.25. atlieka kitas istatymais bei kitais teises aktais nustatytas funkcijas kultoros srityje;
20.26. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus, Skyriaus vedejo ipareigojimus,

nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tadiau susijusius su Centro vykdoma veikla.

V SKYRIUS
TEISES

21. Vadovo pareigas einantis darbuotojas turi teisg:
21.1. tureti tinkamas s4lygas savo darbo funkcijoms vykdyti: tinkamai ap5viestas,

Sildomas patalpas ir darbo priemones - muzikos instrumentus, garso ir vaizdo aparutfuq
21.2. kelti kvalifikacij4 kursuose, seminaruose;
21.3. teikti Centro direktoriui, Skyriaus vedejui sifllymus del Grupes veiklos ir apriipinimo

muzikos instrumentais, koncertine apranga, metodine literat0ra ir t.t. gerinimo;
21.4. i5 Centro direktoriaus, Skyriaus vedejo ir Centro skyriq gauti informacijq ir

dokumentus savo tiesioginems pareigoms vykdyti;
21.5. teiki informacij4 apie Centro veikl4 ar dalyvauti kitq institucijq renginiuose tik gaws

Centro direktoriaus sutikim4;
21.6. teikti pasiiilymus, inicijuoti ivairiq klausimq sprendim4;
21.7. i tinkamas darbo s4lygas, atostogas ir kitas teises aktais numatytas garantijas;
21.8. gauti istatymq ir kitq teises aktq nustatyt4 darbo uZmokesti;
21.9. gavus Centro direktoriaus, Skyriaus vedejo nurodym4 atlikti Lietuvos Respublikos

teises aktq reikalavimams priestaraujandius veiksmus, atsisakyti juos vykdyti, ra5tu paai5kindamas
atsisakymo motyvus;

21.10. tureti ir kiq teisiq, kurios nepriestarauja Lietuvos Respublikos istatymams ir kitiems
teises aktams.

VI SKYRIUS
ATSAKOMYBE, ATSISKAITYMAS AL NSZULTATUS,

DARBO REZULTATV KONTROLE

22. Sias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedejui, jam nesant -
Centro direktoriui, vykdo jo ipareigojimus, susijusius su Centro veikla.

23. Sias pareigas einantis darbuotojai atsako teises aktq nustatytatvarka;
24.1. ui, Siuose nuostatuose numatytq pareigq vykdym4, darbo kokybg, savalaiki

pavedamq vienkartiniq uZduodiq ivykdym4;
24.2. uZZalqddl jo kaltes padaryqCentro turtui;
24.3. li,racionalq darbo laiko panaudojim4;
24.4. uZ darbo drausmes paZeidimus;
24.5. uL, savo darbo rezultatus asmeni5kai atsiskaito Skyriaus vedejui, jam nesant - Centro

direktoriui, ra5tu pateikdamas darbo ataskaitas, uZ vienkartiniq uZduodiq ivykdymq - ra5tu arba
Lodliu- ivykdgs uZduoti ;

24.6. ui savo veiksmus, profesines etikos klaidas, aplaidum4, padarytq ilalq ir
kompetencijos virSij im q pagal Lietuvos Respublikos istatymus.

Su pareigybes apra5ymu susipaZinau:

(data)

(vardas, pavarde) (para5as)


