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MUZIKOS INSTRUMENTŲ DERINTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Kretingos rajono Salantų meno mokyklos Muzikos instrumentų derintojas, 

mokyklos kvalifikuotas darbuotojas. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės paskirtis: klavišinių muzikos instrumentų priežiūra, derinimas ir 

smulkus remontas. 

4. Muzikos instrumentų derintojas yra tiesiogiai pavaldus ūkio dalies vedėjui. 

5. Muzikos instrumentų derintoją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato 

pareiginį atlyginimą, sudaro darbo sutartį direktorius. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

6. Kretingos rajono Salantų meno mokyklos muzikos instrumentų derintojas turi 

atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1. turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, 

įgytą iki 1995 metų bei turėti praktinio darbo patirties; 

6.2. mokėti atlikti smulkius remonto darbus; 

6.3. išmanyti klavišinių instrumentų sandarą, veikimo principus; 

6.4. teikti pasiūlymus apie instrumentų priežiūrą ir higieną, jų susidėvėjimą bei 

tinkamą eksploataciją mokytojams, koncertmeisteriams bei mokyklos administracijai. 

7. Muzikos instrumentų derintojas privalo išklausyti instruktažus ir laikytis saugos ir 

sveikatos darbe, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų. 

8. Muzikos instrumentų derintojas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, mokyklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbo 

sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, mokyklos etikos normomis ir kitais įstaigos lokaliniais 

dokumentais. 

  

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Kretingos rajono Salantų meno mokyklos muzikos instrumentų derintojas vykdo 

šias funkcijas: 

9.1. periodiškai arba neatidėliotinai pagal pareikalavimą (įrašus muzikos instrumentų 

remonto ir derinimo žurnale) derina mokyklos klavišinius instrumentus, atlieka jų smulkų bei 

einamąjį remontą; 

9.2. konsultuoja besinaudojančius jais dėl teisingos eksploatacijos; 

9.3. teikia pasiūlymus mokyklos ūkio dalies vedėjui dėl nusidėvėjimo ir kapitalinio 

remonto; 

9.4. vykdo ir įgyvendina mokyklos ūkio dalies vedėjo nurodymus, laiku ir rūpestingai 

atlieka administracijos nurodytus darbus, susijusius su pavestu instrumentų derinimo ir remonto 

darbus; 

9.5. mandagiai bendrauja su mokyklos bendruomenės nariais; 
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9.6. laikosi darbo vietos higieninių, priešgaisrinių ir kitų saugos darbe reikalavimų bei 

darbo drausmės. 

 

IV. MUZIKOS INSTRUMENTŲ DERINTOJO TEISĖS 

 

10. Muzikos instrumentų derintojas turi teisę: 

10.1. gauti pareiginę algą įstatymų nustatyta tvarka; 

10.2. gauti teisės aktuose nustatytas socialines garantijas; 

10.3. pateikti administracijai pastabas ir pasiūlymus dėl geresnio darbo organizavimo; 

10.4. dalyvauti mokyklos savivaldoje, dalyvauti susirinkimuose, reikšti savo 

nuomonę; 

10.5. būti profesinių sąjungų, organizacijų, susivienijimų nariu; 

10.6. dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje. 

 

V. MUZIKOS INSTRUMENTŲ DERINTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

11. Kretingos rajono Salantų meno mokyklos muzikos instrumentų derintojas yra 

atsakingas: 

11.1. už nepriekaištingą savo tiesioginių pareigų vykdymą; 

11.2. už prisiimtų mokyklos etikos normų laikymąsi; 

11.3. už savalaikį sveikatos tikrinimąsi. 

12. Muzikos instrumentų derintojas pastebėjęs netinkamą instrumentų eksploataciją ar 

vandalizmo atvejus, privalo nedelsiant informuoti apie tai ūkio dalies vedėją ar mokyklos 

direktorių. 

13. Kilus ekstremaliai situacijai, muzikos instrumentų derintojas privalo veikti pagal 

ekstremalių situacijų planą. 

 

____________________ 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

__________________________ 

(parašas) 

__________________________ 

(vardas, pavardė) 

__________________________ 

(data) 

 


