SPECIALIEJI REIKALAVIMAI KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS
CENTRO
SUBAČIAUS PADALINIO MĖGĖJŲ MENO VADOVUI IR JO FUNKCIJOS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Mėgėjų meno vadovas privalo atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį meno srities išsilavinimą ir darbo su mėgėjų meno
kolektyvais patirtį;
1.2. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu);
1.4. groti bent vienu muzikos instrumentu;
1.5. išmanyti darbo su meno kolektyvais specifiką, gebėti vadovauti meno kolektyvams;
1.6. gebėti dirbti komandoje;
1.7. žinoti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus ir jų laikytis;
1.8. žinoti profesinės etikos ir elgesio kultūros reikalavimus, būti pareigingas, kūrybingas,
iniciatyvus, komunikabilus.

DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
2.1. planuoja ir koordinuoja Subačiaus padalinio meninę veiklą, derindamas su Subačiaus
padalinio kultūrinės veiklos vadybininku, Subačiaus seniūnija, mokykla, biblioteka, religine
bendruomene bei kitomis su kultūrine veikla susijusiomis institucijomis;
2.2. nustatytu laiku Kupiškio kultūros centrui pristato su Subačiaus padalinio kultūrinės
veiklos vadybininku suderintas veiklos programas bei ataskaitas;
2.3. rūpinasi Subačiaus padalinio mėgėjų meno kolektyvų veiklos reklama;
2.4. sudaro repeticijų grafikus;
2.5. kaupia metodinę literatūrą (natos, pjesės, šokių aprašai ir kt.);
2.6. padeda kultūrinės veiklos vadybininkui rengti valstybinių švenčių ir atmintinų datų
minėjimus, kalendorines šventes, kaimų sueigas, vakarones, parodas ir kt.;
2.7. prireikus budi renginiuose ir šokių vakaruose;
2.8. vykdo atlikėjo funkcijas (pagal turimą specialybę – dainuoja, groja, šoka, režisuoja);
2.9. suburia mėgėjų meno kolektyvus, jiems vadovauja, savarankiškai organizuoja jų darbą,
parenka repertuarą, rūpinasi meniniu lygiu ir sceniniu įvaizdžiu;

2.10.

su mėgėjų meno kolektyvais organizuoja koncertus ir koncertines išvykas (dėl

finansinių galimybių suderinęs su Kupiškio kultūros centro administracija), dalyvauja Subačiaus
padalinio, Subačiaus seniūnijos, Kupiškio kultūros centro renginiuose, rajono, regiono ir
respublikinėse žanrinėse apžiūrose, siekia aukštesnės kategorijos;
2.11.

rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų koncertinių drabužių, instrumentų, dekoracijų ir

butaforijos priežiūra bei jų atnaujinimu;
2.12.

darbo sezono pradžioje pateikia Kultūros centro direktoriui tvirtinti kolektyvo veiklos

programą, repeticijų grafikus;
2.13.

pildo kolektyvo darbo apskaitos žurnalą;

2.14.

pateikia darbo ataskaitas ir informacinę medžiagą;

2.15.

rengia ir įgyvendina sociokultūrinius, etnokultūros bei edukacinius projektus;

2.16.

kelia kvalifikaciją;

2.17.

tausoja priskirtą materialinį turtą;

2.18.

dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimais bei Kupiškio kultūros centro direktoriaus įsakymais, vidaus
tvarką nustatančiais dokumentais, Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio nuostatais ir šiuo
pareigybės aprašymu;
2.19.

vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenumatytus nenuolatinius Kupiškio kultūros

centro direktoriaus pavedimus.

