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LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS
MUZIKOS INOVACIJŲ STUDIJŲ CENTRO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – Akademija, LMTA) Muzikos inovacijų studijų
centras (toliau – Centras) yra Akademijos padalinys. Šie nuostatai reglamentuoja Centro tikslus,
uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir veiklos organizavimą.
2. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos Statutu, Akademijos Senato nutarimais, Tarybos sprendimais, Rektoriaus įsakymais,
šiais nuostatais ir kitais studijų, mokslo ir meno procesus bei Akademijos veiklą reglamentuojančiais
dokumentais.
3. Centras savo darbą organizuoja glaudžiai bendradarbiaudamas su kitais Akademijos padaliniais.
II. CENTRO TIKSLAI, UŽDAVINAI IR FUNKCIJOS
4. Centro tikslas – kryptinga muzikos inovacijų integracija į Akademijos studijų, mokslinių ir meninių
tyrimų bei meno veiklas.
5. Centro uždaviniai:
5.1. sudaryti sąlygas ir galimybes Akademijos studentams, dėstytojams, mokslo ir meno
darbuotojams gilinti teorines ir praktines žinias apie mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą,
inovacijas ir jų sklaidą muzikos, garso ir kultūrinių bei kūrybinių industrijų srityse;
5.2. suteikti kvalifikuotą pagalbą bei užtikrinti aukštos klasės specializuotą muzikos technologijų
infrastruktūrą studijų, tyrimų bei kūrybinėms veikloms LMTA plėtoti;
5.3. užtikrinti šiuolaikišką terpę Akademijos studentams, dėstytojams, mokslo ir meno darbuotojams
studijų, meno bei mokslo tyrimų veiklose;
5.4. inicijuoti ir/ar dalyvauti projektus muzikos inovacijų ir jų taikymo srityse bendradarbiaujant su
kitais Akademijos padaliniais.
6. Centras, vykdydamas jam nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
6.1. organizuoja ir koordinuoja su muzikos inovacijomis susijusias studijų, mokslinių ir
meninių tyrimų bei meno veiklas;
6.2. sudaro sąlygas ir vykdo su Centro uždavinių įgyvendinimu susijusius projektus;
6.3. užtikrina atvirą inovacijoms terpę ir atitinkamą Centro infrastruktūros priežiūrą;
6.4. teikia metodinę ir technologinę paramą Akademijos studentams, dėstytojams, mokslo ir
meno bei kitiems darbuotojams muzikos inovacijų srityje, sudaro sąlygas Akademijos darbuotojų
kvalifikacijos kėlimui;
6.5. Akademijos vadovybės pavedimu vykdo kitas su Akademijos poreikiais susijusias
muzikos ir garso technologijų, kultūrinių ir kūrybinių industrijų, inovacijų diegimo ir plėtros
užduotis.
III. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS
9. Centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
9.1. gauti iš Akademijos vadovybės ir padalinių su Centro veikla susijusią informaciją;
9.2. susipažinti su Akademijos vadovybės sprendimais, susijusiais su Centro veikla;
9.3. atsižvelgiant į Centro veiklos uždavinius ir funkcijas vadovaujantis nustatyta tvarka inicijuoti ir
įgyvendinti projektus;
9.4. siųsti Centro darbuotojus į kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus, seminarus ir kitus
profesinius renginius;
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9.5. bendradarbiaujant su kitais Akademijos padaliniais viešinti informaciją apie Centre vykdomas
veiklas ir jų rezultatus;
9.6. vadovaujantis galiojančia tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti Centro funkcijoms vykdyti
reikalingų priemonių;
9.7. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.
10. Centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, privalo:
10.1.
vadovaujantis nustatyta tvarka informuoti Akademijos vadovybę apie visus su Centro
veikla susijusius klausimus;
10.2.
bendradarbiauti su atitinkamais Akademijos padaliniais įgyvendinant visas Centro
funkcijas ir veiklas;
10.3.
sklandžiai organizuoti darbą Centro patalpose, derinant užimtumo planus su atitinkamas
veiklas koordinuojančiais Akademijos padaliniais;
10.4.
vadovaujantis nustatyta tvarka rengti metinius veiklos planus ir metines veiklos ataskaitas,
padalinio strategiją ir kitus Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus;
10.5.
kaupti ir sisteminti informaciją apie Centro veiklą;
10.6.
užtikrinti, kad įgyvendinant jam priskirtas funkcijas bei viešinant Centre sukurtus kūrinius,
metodikas ir kitus intelektualinius produktus, būtų vadovaujamasi LR Autorių teisių ir gretutinių
teisių įstatymo nuostatomis bei visais atvejais nurodyti tinkamą autoriaus teisių turėtoją.
10.7.
privalo vykdyti kitas įstatymuose, teisės aktuose ir Akademijos vidaus tvarkose numatytas
pareigas.
11. Centro darbuotojai privalo:
11.1.
tinkamai vykdyti savo pareigas;
11.2.
nuolat kelti kvalifikaciją;
11.3.
tinkamai vykdyti Akademijos vadovybės nurodymus;
11.4.
laikytis darbo drausmės, profesinės ir visuomenės etikos normų;
11.5.
rūpintis tinkamu Centro ir Akademijos įvaizdžiu.
IV. CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS
12. Centro darbuotojų pareigybes ir jų skaičių nustato Akademijos Rektorius.
13. Centrui vadovauja vedėjas, kuris skiriamas ir atleidžiamas Akademijos Rektoriaus įsakymu.
14. Centro vedėjas savo veiklą planuoja vadovaudamasis Akademijos strateginiais bei metiniais planais,
Centro nuostatais ir pareigybės aprašymu.
15. Centro vedėjas:
15.1.
tiesiogiai pavaldus Meno prorektoriui.
15.2.
atsako už Centrui pavestų uždavinių įgyvendinimą, funkcijų vykdymą bei kontrolę;
15.3.
nustato Centro veiklos plėtojimo kryptis ir organizuoja Centro darbą;
15.4.
sprendžia Centro kompetencijai priskirtus klausimus;
15.5.
rengia Centro darbuotojų pareigybių aprašymus, nustato darbuotojų pareigines funkcijas ir
paskirsto darbo užduotis, tvirtina darbuotojų darbo ir Centro veiklų planus ir grafikus;
15.6.
teikia Akademijos vadovybei pasiūlymus pagal kompetenciją;
15.7.
dalyvauja su Centro veikla susijusiuose Akademijos posėdžiuose ir pasitarimuose;
15.8.
teikia duomenis metiniams ir strateginiams LMTA planams, rengia Centro veiklos planus
ir ataskaitas.
16. Centro darbuotojai:
16.1.
atlieka pareigybių aprašymuose numatytas veiklas;
16.2.
atsiskaito Centro vedėjui pareigybių aprašymuose nustatyta tvarka;
16.3.
atsako už paskirtų funkcijų vykdymą.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Centras steigiamas, pertvarkomas ir likviduojamas pagal galiojančius teisės aktus.

