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MENO VADOVO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Choro „Aukuras“ meno vadovas yra įstaigos vadovo pavaduotojas, kolektyvo meno vadovas.
2. Pareigybės lygis – A(A2).
3. Pareigybės paskirtis:
3.1. organizuoti profesionalaus meno kolektyvo darbą;
3.2. planuoti kolektyvo repertuarą;
3.3. užtikrinti aukštą atlikėjų profesinio meistriškumo lygį;
3.4. atsakyti už kolektyvui pavestų tikslų ir funkcijų įgyvendinimą;
3.5. diriguoti koncertų ir repeticijų metu.
4. Meno vadovas pavaldus direktoriui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (meno srities) su bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio
bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
5.2. turėti ne mažiau kaip du metus vadovaujamo darbo patirties;
5.3. turėti įgūdžių kūrybinio planavimo bei kūrybinio personalo valdymo srityse;
5.4. gebėti organizuoti kūrybinę kolektyvo veiklą;
5.5. mokėti valstybinę kalbą ir mokėti bent vieną iš trijų oficialių Europos Sąjungos kalbų (anglų,
prancūzų, vokiečių) (kalbėti ir rašyti), ne žemesniu kaip A2 lygiu;
5.6. išmanyti kūrybinę ir technologinę įstaigos muzikinės veiklos specifiką;
5.7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Klaipėdos
savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais, įstaigos kūrybinės veiklos bei repertuaro
strateginiais planais;
5.8. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir
žodžiu, išmanyti dalykinio bendravimo etiką;
5.9. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja meno kolektyvo veiklą;
6.2. vadovauja kūrybiniam darbui;

6.3. ruošia naują arba atnaujina esamą repertuarą;
6.4. ruošia perspektyvines trejų metų meno kolektyvo kūrybinės veiklos programas, derina ir
teikia tvirtinimui nustatyta tvarka;
6.5. ruošia meno kolektyvo biudžetinių metų sezoninės kūrybinės veiklos programas,
atsižvelgiant į įstaigos repertuarinę strategiją, derina ir teikia tvirtinimui nustatyta tvarka;
6.6. planuoja kolektyvo gastroles šalyje ar užsienyje, pagal steigėjo nustatytą tvarką;
6.7. inicijuoja ir dalyvauja organizuojant konkursus laisvoms atlikėjų vietoms užimti;
6.8. nustatyta tvarka organizuoja atestavimą vadovaujamo meno kolektyvo kūrybiniams
darbuotojam dirbantiems pagal neterminuotas darbo sutartis;
6.9. atlieka kasmetinį kolektyvo narių veiklos vertinimą;
6.10. kontroliuoja atlikėjų profesinio meistriškumo lygį;
6.11. diriguoja koncertų ir repeticijų metu;
6.11. atlieka savo balso partijas esant poreikiui;
6.10. saugo meno kolektyvo turtą.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
7.1. už savo pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą;
7.2. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojantį Lietuvos
Respublikos administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus;
7.3. už padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį
kodeksus.
Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku

______________________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

