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VARGONININKO 

PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Vargonininką priima ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą parapijos 

klebonas. 

2. Vargonininkas yra pavaldus parapijos klebonui. 

3. Vargonininkas privalo turėti bent minimalų muzikinį išsilavinimą, mokėti valdyti vargonus, 

išmanyti liturgiją, mokėti dirbti su choru. 

4. Vargonininkas privalo savo darbe laikytis Katalikų Bažnyčios Magisteriumo, liturgijos 

reikalavimų, parapijos klebono nurodymų, parapijos misijos tikslų, bendrų parapijos veiklos 

reikalavimų ir šių pareiginių nuostatų. 

5. Vargonininkas turi turėti komunikacinių, organizacinių, pedagoginių, kūrybiškumo, 

vadybinių gebėjimų. 

6. Vargonininkas privalo būti praktikuojantis katalikas. 

7. Vargonininkas derama laikysena privalo būti choristams ir bendruomenei tinkamo 

dalyvavimo liturgijoje pavyzdžiu. 

8. Nesant vargonininkui darbe dėl pateisinamų priežasčių jo pareigas gali atlikti pavaduojantis 

vargonininkas, gavus parapijos klebono sutikimą. 

 

II. VARGONININKO PAREIGOS 

 

9. Rūpintis kokybišku muzikinės dalies atlikimu šv. Mišių, pamaldų, apeigų metu. 

10. Rūpintis tinkamo pagal liturginį laiką, Dievo Žodį, sielovadinę situaciją, giedančiųjų 

galimybes ir kitas aplinkybes repertuaro paieška. 

11. Organizuoti choro repeticijas ir joms vadovauti. 

12. Gausinti choro bendruomenę kviečiant naujus narius. 

13. Kviečiant į kitas organizacijas, savanorystes, renginius, bendraujant neformalioje aplinkoje 

rūpintis, kad choro nariai suprastų savo atliekamos tarnystės svarbą, parapijos misiją ir 

norėtų bei padėtų tinkamai ją įgyvendinti. 

14. Metų pradžioje pateikti šv. Cecilijos draugijai informaciją apie parapijoje organizuojamas 

šventes, koncertus, kursus ir pan. 

15. Tobulintis asmeninėmis repeticijomis, dalyvaujant vargonininkų, chorvedžių, grigališkojo 

choralo giedotojų kursuose, seminaruose, paskaitose, taip pat išvykstant į rekolekcijas, 

dalyvaujant kituose dvasinio ugdymosi renginiuose ar grupėse. 

16. Rūpintis parapijos bendruomeniniu giedojimu parenkant tam tinkamą repertuarą ir 

paruošiant jį pateikimui bendruomenei giesmynuose ar PPT formatu. 

17. Tinkamai prižiūrėti bazilikos vargonus ir sintezatorių laikant juos tinkamomis sąlygomis, 

atsakingai naudojantis, kviečiant meistrus profilaktinei priežiūrai ar/ir remontui. 

18. Išvykimo atveju rūpintis pavaduojančio vargonininko suradimu. 

19. Kviesti chorus Žolinės atlaidams ir kitoms progoms. 

20. Choristų dvasiniam ugdymui bent kartą metuose suderinus su klebonu organizuoti 

mokymus, rekolekcijas, išvykas. 
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21. Rūpintis choristų giesmynų sudarymu. 

22. Rūpintis vargonininko ir choro inventoriumi jį tinkamai prižiūrint ir tvarkingai laikant. 

23. Įsigyti reikalingas priemones darbui išlaidas suderinant su klebonu. 

24. Organizuoti savanorystes, susijusias su choro veikla. 

 

 

III. VARGONININKO TEISĖS 
 

25. Teikti pasiūlymus parapijos klebonui muzikinės dalies liturgijoje, choristų sielovados, 

bendruomeninio giedojimo klausimais. 

26. Esant reikalui gauti iš parapijos finansavimą renginių organizavimui, inventoriaus 

įsigijimui. 

27. Turėti choro piniginį fondą, surinktą choristų, skirtą choro bendrosioms reikmėms. 

28. Nesant Mišių ar kitų apeigų organizuoti savo darbo laiką pagal veiklos poreikius. 

 

 

IV. VARGONININKO ATSAKOMYBĖ 

 

29. Už kokybišką muzikinės dalies atlikimą liturgijoje; 

30. Už muzikos instrumentų ir kito darbo inventoriaus tinkamą priežiūrą ir naudojimą; 

31. Už sąžiningą darbo laiko ir kitų materialių išteklių panaudojimą parapijos klebono nustatyto 

veiklos fondo ribose; 

32. Už padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos Darbo bei Civilinį 

kodeksus. 

 

V. VARGONININKO DARBO GRAFIKAS 

 

33. Vargonininko darbas, atsižvelgiant į darbo specifiką, negali būti griežtai normuojamas 

darbo laiko pradžia ir pabaiga. 

34. Vargonininko darbo laiko pradžia ir pabaiga derinama su parapijos klebonu. 

35. Vargonininko darbo laiko savaitinė trukmė ne daugiau 40 val., suteikiant 2 poilsio dienas 

per savaitę. 

36. Vargonininkui suteikiamos kasmetinės 28 kalendorinių dienų atostogos. Atostogų laikas 

gali būti skaidomas į dalis, atsižvelgiant į parapijos, klebono ir asmeninius poreikius. 

 

 

SU VARGONININKO PAREIGINIAIS NUOSTATAIS SUSIPAŽINAU: 

___________________________________________________________________________ 

(pareigybės pavadinimas)  (parašas)  (vardas, pavardė) 

 


