
ALDONA KAMANTAUSKIENĖ
RINGAILIŲ FOLKLORO ANSAMBLIO VADOVĖ

(iš pareigybės aprašymo) 

FUNKCIJOS
6. šias pareigas einantis  darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja, atrenka ir priima į folkloro kolektyvą naujus narius;
6.2. planuoja ir organizuoja folkloro ansamblio darbą, kūrybinę veiklą;
6.3. parenka repertuarą ir jį nuolat atnaujina, rengia įvairaus pobūdžio programas;
6.4. renka ir  kaupia  liaudies  kūrybos pavyzdžius  iš  tautosakos archyvų ir  publikuotų

leidinių;
6.5. diegia ansamblio dalyviams folkloro supratimo  pradmenis; 
6.6. sudaro metų veikimo planą;
6.7. kelia ansamblio meninį lygį;
6.8. parengia ansamblį koncertams ir konkursams, festivaliams;
6.9. organizuoja koncertus ir koncertines išvykas;
6.10. ugdo ansamblio narių tarpusavio bendravimo ir sceninę kultūrą;
6.11. rūpinasi kolektyvo tautinių kostiumų, instrumentų priežiūra ir jų atnaujinimu;
6.12. tvarko ir saugo ansamblio veiklos dokumentaciją;
6.13. vadovauja visų folkloro ansamblio grupių repeticijoms;
6.14. pagal galimybes vykdo atlikėjo funkcijas;
6.15.  palaiko  ryšius  ir  bendradarbiauja  su  valstybinėmis  ir  visuomeninėmis

organizacijomis, kultūros ir mokslo įstaigomis;
6.16. teikia siūlymus dėl kultūrinių renginių planavimo;
6.17. užtikrina, kad darbui skirtos patalpos, muzikos instrumentai, koncertinė apranga ar

kitas turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas;
6.18. pagal įstaigos vadovo nurodymą rengti ataskaitas ir informacinę medžiagą;
6.19. kelia kvalifikaciją kursuose, seminaruose atitinkančiuose folkloro žanro, kultūros

centro  veiklos pobūdį;
6.20.  teikia  Kultūros  centro  direktoriui  siūlymus  dėl  folkloro  ansamblio  veiklos  ir

aprūpinimo muzikos instrumentais, koncertine apranga, metodine literatūra ir t.t. gerinimo;
6.21. kartu su kolektyvu dalyvauja Kultūros centro renginiuose, meninėse programose;
6.22.  dalyvauja  Kultūros  centro  projektinėje  veikloje  rengiant  projektus,  edukacines

programas;

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 
5.1.  turėti  muzikinį,  etnologinį,  kitos  srities  humanitarinį  išsilavinimą  arba  kitokią

tradicinės kultūros pažinimo patirtį;
5.2. gerai mokėti valstybinę kalbą;
5.3.  išmanyti  darbo su folkloro  kolektyvu  specifiką,  įvairių  folkloro  sričių  ypatumus,

atlikimo stilistiką ir kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes;
           5.4. mokėti savarankiškai organizuoti darbą;

5.5. būti iniciatyvus ir gebėti vadovauti kolektyvui.
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