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ŠIAULIŲ DAINŲ MUZIKOS MOKYKLOS 

MUZIKOS INSTRUMENTŲ DERINTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių Dainų muzikos mokyklos (toliau – mokyklos) muzikos instrumentų 

derintojo pareigybės aprašymas reglamentuoja specialius reikalavimus šioms pareigoms eiti, 

funkcijas, atsakomybę. 

2. Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas. 

3. Pareigybės lygis – C. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI MUZIKOSINSTRUMENTŲ DERINTOJUI 

4. Muzikos instrumentų derintojas yra Šiaulių Dainų muzikos mokyklos (toliau – 
mokyklos) darbuotojas, tiesiogiai pavaldus ūkio dalies vedėjui. 

5. Muzikos instrumentų derintoją į darbą priima ir atleidžia mokyklos direktorius LR 
įstatymų nustatyta tvarka. 

6. Muzikos instrumentų derintojo pareigas gali eiti asmuo, įgijęs aukštąjį arba 
aukštesnįjį muzikinį išsilavinimą iki 1995 m. 

7. Muzikos instrumentų derintojas turi žinoti ir savo darbe vadovautis vidaus darbo 
tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu, saugos ir sveikatos instrukcijomis, priešgaisrinės 
saugos instrukcijomis. 

8. Muzikos instrumentų derintojas turi būti išklausęs įvadinį ir darbo vietoje 
instruktažus. 

9. Muzikos instrumentų derintojas dirba pagal sudarytą ir direktoriaus patvirtintą darbo 
grafiką. 

 

III SKYRIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTŲ DERINTOJO FUNKCIJOS 
 

 
10. Prižiūrėti mokyklos pianinus ir fortepijonus. 

11. Muzikos instrumentus derinti prieš pamokas arba po pamokų. 

12. Laiku informuoti mokyklos direktorių apie atsiradusius muzikos instrumentų 

defektus.  

13. Vykdyti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, vidaus darbo tvarkos taisyklių ir  

pareigybės aprašymo reikalavimus. 

14. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio pavedimus. 

15. Vykdo mokyklos direktoriaus nustatytus metinius uždavinius. 

 

III SKYRIUS 

DARBUOTOJO TEISĖS 

 
16. Gauti pareiginę algą įstatymų nustatyta tvarka. 
17. Gauti teisės aktuose nustatytas socialines garantijas. 
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18. Pateikti administracijai pastabas ir pasiūlymus dėl geresnio darbo organizavimo. 

19. Dalyvauti mokyklos savivaldoje, dalyvauti susirinkimuose, reikšti savo nuomonę. 

20. Būti profesinių sąjungų, organizacijų, susivienijimų nariu. 

21. Dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje. 
 

IV SKYRIUS 

 ATSAKOMYBĖ 

 

22. Muzikos instrumentų derintojas atsako už: 

22.1. administracijos įsakymų vykdymą; 

21.2. šio pareigybės aprašymo vykdymą; 

21.3. darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų vykdymą; 

21.4. vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi; 

21.5. instrumentų suderinimo kokybę; 

21.6. tinkamą muzikos instrumentų priežiūrą. 

22. Už darbo drausmės pažeidimus, savo pareigų netinkamą vykdymą muzikos 

instrumentų derintojas atsako mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

 

____________________________ 
 
 
 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

 

________________________________________________________ 
                                         (darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data) 

 

________________________________________________________ 
                                         (darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 


