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MUZIKOS INSTRUMENTŲ DERINTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Muzikos instrumentų derintojas (Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodas 731222), yra  3
pareigybės grupės.

           (pareigybės pavadinimas                               (nurodoma pareigybės grupė)

             2. Pareigybės lygis – C

    (nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė)

3. Pareigybės paskirtis (jei yra): mokyklos fortepijonų/pianinų derinimas, muzikos 
instrumentų priežiūra ir smulkus remontas.

 4. Pareigybės pavaldumas (jei yra)  mokyklos direktoriui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

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

5.1.  Turėti  ne  mažesnį  kaip  vidurinį  muzikinį  išsilavinimą  arba  sertifikatą  apie  įgytą  muzikos
instrumentų derintojo kvalifikaciją;
5.2.  Turėti išlavintą muzikinę klausą;
5.3.  Išmanyti  styginių,  pučiamųjų,  klavišinių  muzikos  instrumentų  mechanikos  reguliavimo
pagrindus;
5.4.   Būti pareigingam, kruopščiam;
5.5.   Turėti fortepijono/pianino derintojo 3 metų darbo patirtį;
5.6.   Privalo laikytis  darbo saugos,  gaisrinės  saugos,  elektrosaugos reikalavimų,  tausoti  įstaigos
nuosavybę, savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, mokyklos nuostatais, darbo
sutartimi, pareigybės aprašymu, darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos direktoriaus įsakymais.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. periodiškai arba neatidėliotinai pagal pareikalavimą (įrašus muzikos instrumentų derinimo ir 
remonto darbų žurnale) derina mokyklos klavišinius muzikos instrumentus, atlieka jų smulkųjį bei 
einamąjį remontą;
6.2. konsultuoja besinaudojančius muzikos instrumentais dėl teisingos eksploatacijos, laikymo 
sąlygų;
6.3. įvertina nuomojamų muzikos instrumentų būklę teikiant mokiniams muzikos instrumentų 
nuomos paslaugas;



6.4.  teikia pasiūlymus mokyklos administracijai dėl nusidėvėjimo ir kapitalinio remonto;
6.5.  įvertina, pasibaigus muzikos instrumentų nuomos sutarties galiojimui ir kreipiantis pagrindinio
dalyko mokytojui,  muzikos instrumentų būklę;
6.6.  reguliariai pildo muzikos instrumentų derinimo ir remonto darbų žurnalą.
________________________________________________________________________

IV. ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:

7.1. už direktoriaus informavimą raštu apie netinkamą muzikos instrumentų naudojimą ar tyčinį
sugadinimą;

7.2.  už funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso
bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.   

_______________________________________________________________________________
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