
    PATVIRTINTA 

    Kretingos rajono Salantų meno mokyklos 

    direktorės 2018 m. rugsėjo 3 d. 

    įsakymu Nr. P1-32 

3 priedas 

 

 

KRETINGOS RAJONO SALANTŲ MENO MOKYKLOS KONCERTMEISTERIO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Formalųjį švietimą papildančio, neformaliojo švietimo ugdymo programų 

Koncertmeisteris.  

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Koncertmeisteris pavaldus tiesiogiai Kretingos rajono Salantų meno mokyklos (toliau – 

Mokyklos) direktoriui. 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM KONCERTMEISTERIUI 

 

  4. Koncertmeisteris, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  

  4.1. turėti ne žemesnį kaip muzikos bakalauro laipsnį ar jam prilygstantį išsilavinimą, 

turėti pedagogo kvalifikaciją; 

  4.2. išmanyti darbo su solistais ir muzikiniu kolektyvu darbo specifiką, akompanavimo 

ypatumus bei kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes. 

  4.3. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso; 

  4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos 

instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir koncertmeisterio darbą; 

  4.5. privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis 

bei elektroniniu paštu);  

  4.6. privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo 

kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų kursą);  

  4.7. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs 

lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą 

Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros 

mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) 

dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, 

sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;   

  4.8. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę; 

  4.9. turėti galiojančius Privalomųjų higienos įgūdžių ir Pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus; 

  4.10. išmanyti akompanavimo ypatumus fortepijonu, gerai ,,skaityti iš lapo", atlikti 

įvairaus sudėtingumo kūrinius, turėti ansambliškumo pojūtį; 



 2 

 4.11. žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, 

Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės 

aktus ir juos taikyti praktiškai; 

 4.12. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines 

situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti 

gerąją pedagoginio darbo patirtį; 

  4.13. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, 

reaguoti į smurtą ir patyčias; 

  4.14. atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 

V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“; 

  4.15. privalumas – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 

Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent 

vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų. 

   

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO KONCERTMEISTERIO FUNKCIJOS 

 

 5. Šias pareigas einantis koncertmeisteris vykdo šias funkcijas: 

5.1. planuoja kūrybinę veiklą: 

5.2. teikia siūlymus dėl renginių planavimo bei organizavimo; 

5.3. akompanuoja pamokose ir koncertuose fortepijonu/pianinu; 

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

eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas; 

5.5. kaupia dalykinę, repertuaro bei metodinę literatūrą; 

5.6. tobulina  kvalifikaciją, užsiima savišvieta; 

5.7. laikosi darbo saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų; 

 5.8. rūpinasi palankiu bendruomenės mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratinius 

Mokyklos bendruomenės santykius; 

 5.9. užtikrina, kad Mokyklos aplinkoje nebūtų vartojamas tabakas ir jo gaminiai, 

alkoholiniai gėrimai, narkotikai ir psichotropinės medžiagos, prekiaujama jomis, platinama šia tema 

literatūra, spaudiniai ir kiti leidiniai; 

 5.10. inicijuoja ir rengia Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos 

aprašus, taisykles ir kt.), organizuoja projektų svarstymą; 

 5.11. užtikrina ugdymo proceso kokybę ir tęstinumą, stebi, analizuoja ir vertina ugdytinių 

veiklą bei ugdymo rezultatus, nustatyta tvarka atsiskaito už darbo rezultatus; 

 5.12. organizuoja ir vykdo kvalifikuotos pagalbos teikimą mokiniams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams) teisės aktų bei Mokyklos veiklos dokumentų nustatyta tvarka; 

 5.13. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo 

taikytos (arba yra pagrįstų įtarimų) smurtas, prievarta, skurdinio arba kitokio pobūdžio išnaudojimas ir 

apie tai informuoja Mokyklos administraciją, vaiko teisių apsaugos skyrių, kitas suinteresuotas 

institucijas; 

 5.14. planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir jas tinkamai organizuoja; 

 5.15. užtikrina mokinių saugumą ugdymo procese; 

 5.16. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, egzaminų 

vertinimo  komisijose; 

 5.17. bendrauja ir bendradarbiauja su klasėje dirbančiais mokytojais, mokinių tėvais 

(įtėviais, globėjais ar rūpintojais) mokinių ugdymo klausimais, kartu su jais sprendžia mokinių ugdymo 

ir ugdimosi problemas; 
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 5.18. sudaro sąlygas švietimo ir mokslo ministerijai, rajono švietimo skyriui, mokyklos 

administracijai stebėti ir įvertinti veiklą; 

 5.19. laikosi bendrųjų ir pedagoginės etikos normų, pedagoginės prevencijos principo; 

 5.20. akomponuoja ugdytiniams rajono, zonos, respublikos konkursuose, olimpiadose, 

festivaliuose ir pan.; 

 5.21. saugo mokyklos materialines vertybes; 

5.22. esant reikalui atlieka kitus darbus, nurodytus mokyklos administracijos, neviršijant 

nustatyto darbo laiko. 

 

IV. KONCERTMEISTERIO TEISĖS 

 

 6. Koncertmeisteris turi teisę: 

 6.1. kelti savo kvalifikaciją, atestuotis ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį 

atlyginimą; 

 6.2. pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas; 

6.3. siūlyti, inicijuoti ir organizuoti įvairias šventes, renginius, projektus; 

 6.4. turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą. Dirbti  

savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, kurią reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksas ir kt. teisės aktai; 

 6.5. prireikus apie mokinių pasiekimų rezultatus, lankomumą ir elgesį informuoti tėvus 

(įtėvius, globėjus, rūpintojus); 

 6.6. dalyvauti mokyklos savivaldos institucijų, profesinių sąjungų, asociacijų veikloje; 

 6.7. teikti mokykloje atsakingiems asmenims pasiūlymus dėl mokyklos ugdymo planų 

sudarymo, ugdymo proceso gerinimo, pamokų krūvio skirstymo, ūkinės finansinės veiklos 

organizavimo ir kt. 

 6.8. organizuoti mokinių išvykas už mokyklos ribų; 

 6.9. kontroliuoti mokinių pareigų vykdymą, padėti spręsti įvairaus pobūdžio problemas; 

 6.10. prireikus kviesti mokinio tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus) atvykti į mokyklą; 

 6.11. krizinių situacijų atvejais (praradus abipusį pasitikėjimą), atsisakyti dirbti su 

mokiniu ar kolektyvu nepasibaigus mokslo metams; 

 6.12. naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis. 

 

IV SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 7. Kretingos rajono Salantų meno mokyklos koncertmeisteris atsako už patikėto 

mokyklos turto valdymą, naudojimą, disponavimą, už atlikimo meninį lygį. 

 8. Koncertmeisteris pamokose privalo laikytis Mokyklos direktoriaus įsakymu 

patvirtintos Saugos ir sveikatos instrukcijos, tsako už asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

9. Už pareigybės apraše numatytų pareigų nevykdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

  

_________________________ 

 

 

Susipažinau ir sutinku   


