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I SKYRIUS  

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybė priskiriama specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – A2, B. 

3. Pareigybės paskirtis. Ši pareigybė reikalinga Mokyklos bendruomenės, mokytojų,  

mokinių ugdymo proceso, kūrybiniams, meniniams poreikiams tenkinti.  

4. Koncertmeisteris savo darbe vadovaujasi, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko  

teisių konvencija, Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero 

potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Mokyklos nuostatais, vidaus 

tvarkos taisyklėmis, Mokyklos saugos ir sveikatos instruktavimo tvarkos aprašu, nustatytomis 

mokinių darbo ir saugaus elgesio pamokose taisyklėmis, mokyklos direktoriaus įsakymais ir šiuo 

pareigybės aprašymu. 

5. Koncertmeisteris pavaldus ir atskaitingas Mokyklos direktoriui, jį pavaduojančiam  

direktoriaus pavaduotojui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

6.1. A2 lygio pareigybės darbuotojui būtina turėti ne žemesnį  kaip aukštąjį universitetinį 

muzikinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu muzikiniu išsilavinimu 

arba aukštąjį koleginį muzikinį išsilavinimą su profesiniu bakalauro laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu; 

6.2. B lygio pareigybės darbuotojui būtina turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, 

įgytą iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų; 

6.3. puikiai gebėti groti instrumentu (fortepijonu ar pianinu, pageidautina vargonais) ir skaityti 

chorines, fortepijonines partitūras; 

6.4. išmanyti ansamblio su muzikiniu kolektyvu darbo specifiką akompanavimo ypatumus bei 

kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes; 

6.5. mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu; 

6.6. išmanyti natų fondo tvarkymą; 

6.7. gebėti savarankiškai planuoti, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas,  

sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis; 

6.8. gebėti vykdyti koncertmeisterio pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. visapusiškai dalyvauja Mokyklos gyvenime; 

7.2. išmano muzikinį repertuarą, laiku išmoksta ir puikiai atlieka programinius kūrinius; 

7.3. akompanuoja užsiėmimų, repeticijų, įskaitų, akademinių atsiskaitymų, keliamųjų ir 

baigiamųjų egzaminų, apžiūrų, koncertų, kitų viešų pasirodymų metu;  

7.4. laiku ir kokybiškai atlieka choro vadovo ir dalyko mokytojo nurodymu skirtus darbus 

(palaiko drausmę ugdymo metu, daugina natas, išskirsto balsų partijas ir kt.); 

7.5. patvirtinta tvarka lydi mokinius koncertinių išvykų metu; 

7.6. laikosi saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, reikalavimų;  

 



7.7. užtikrina, kad darbui skirtas instrumentas, koncertinė apranga ar kitas turtas būtų tinkamai 

eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas, saugo ir prižiūri Mokyklos turtą, apie pastebėtus 

pažeidimus ir niokojimus nedelsiant informuoja Mokyklos vadovybę; 
 

7.8. kaupia dalykinę, repertuaro bei metodinę literatūrą; 

7.9. tobulina kvalifikaciją; 

7.10. užtikrina smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos aprašo įgyvendinimą  

Mokykloje; 

7.11. atsitikus nelaimingam atsitikimui Mokykloje, suteikia nukentėjusiajam pirmąją  

pagalbą, informuoja vadovybę, t. p. pastebėjus smurto, patyčių atvejį nedelsiant informuoja 

Mokyklos vadovybę, imasi atitinkamų priemonių, esant būtinybei suteikia pirmą pagalbą; 

7.12. kartą per metus privaloma tvarka pasitikrina sveikatą ir pristato asmens medicininę  

knygelę;  

7.13. teikia Mokyklos direktoriui ir bendruomenei pagal jų kompetenciją informaciją apie  

mokyklą; 

7.14. Mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka derina išvykas į tarnybines komandiruotes,  

kvalifikacijos tobulinimo renginius, pavadavimo klausimus; 

7.15. nepriekaištingai ir laiku atlieka šiame pareigybės aprašyme išvardintas funkcijas; 

7.16. vadovaujasi mokytojo pareigybės aprašu; 

7.17. vykdo direktoriaus įsakymus, susijusius su koncertmeisterio veikla; 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ  

 

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

8.1. už funkcijų ir pareigų, išvardintų šiame aprašyme, atlikimą; 

8.2. už įstatymų, Vyriausybės nutarimų, norminių aktų, direktoriaus nurodymų 

įgyvendinimą; 

8.3. darbuotojo atsakomybė yra reglamentuota Mokyklos darbo tvarkos taisyklių apraše.  

 

_________________ 

 

 

 

Susipažinome ir sutinkame:   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


