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 I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Koncertmeisterio pareigybės aprašymas reglamentuoja koncertmeisterio, dirbančio pagal 

muzikinio lavinimo programas, profesinę veiklą.  

2. Koncertmeisteris turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo 

(2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281Vilnius) 48 straipsnyje ir Kvalifikacinius reikalavimus 

mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų 

švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo 

programas apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo Ministro 2005 m. 

kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-506 (Ţin.,2005, Nr.43-1395), numatytus reikalavimus.  

3. Koncertmeisteris dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais 

norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymą, mokyklos nuostatais, mokyklos darbo 

tvarkos taisyklėmis ir pareigybės aprašymu.  

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI KONCERTMEISTERIUI 

 

4. Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį muzikinį išsilavinimą. 

5. Gebėti groti fortepijonu ar pianinu (pageidautina ir vargonais) ir skaityti chorines, fortepijonines 

partitūras.  
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6. Išmanyti ansambliavimo su solistu ir muzikiniu kolektyvu darbo specifiką, akompanavimo 

ypatumus bei kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes. 

7. Būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam. 

 

 

 

III. KONCERTMEISTERIO TEISĖS  

 

8. Ne maţiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.  

9. Būti atestuotu ir įgyti kvalifikacinę kategoriją Švietimo ir mokslo Ministro nustatyta tvarka.  

10. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą.  

11. Dalyvauti mokyklos savivaldoje.  

12. Naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.  

 

IV. KONCERTMEISTERIO PAREIGOS  

 

13. Dalyvauti mokinių meninėje raiškoje (viešuose ir akademiniuose koncertuose, konkursuose, 

egzaminuose, mokyklos renginiuose).  

14. Siekti, kad kiekvienas mokinys dalyvautų koncertinėje veikloje. 

15. Pasiruošti pamokoms, repeticijoms, koncertams.  

16. Uţtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės akompanavimą.  

17. Teikti pagalbą mokiniui pastebėjus jo atţvilgiu taikomą psichologinę, fizinę prievartą ar 

įvairaus pobūdţio išnaudojimą. 

18. Imtis atitinkamų priemonių pastebėjus ar įtarus mokinius apsvaigusius nuo psichiką 

veikiančių medţiagų.  

19. Laikytis teisės norminių aktų patvirtintų Mokytojo (koncertmeisterio) etikos normų ir 

mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų.  

20. Bendradarbiauti su kolegomis, įtvirtinti demokratiškus tarpusavio santykius, tolerancijos ir 

reiklumo sau bei kitime nuostatas.  

21. Dalyvauti mokytojų tarybos posėdţiuose ir vykdyti nutarimus.  

22. Dalyvauti metodinėje veikloje.  

23. Nuolat tobulinti savo kvalifikaciją. 

24. Tvarkingai pildyti darbo dokumentus (dienynus, tvarkaraščius ir kt.).  

25. Dalyvauti planuojant mokyklos veiklą.  
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26. Vykdyti kitus darbdavio ar jo įgalioto asmens teisėtus pavedimus.  

 

V. KONCERTMEISTERIO ATSAKOMYBĖ 

 

27. Koncertmeisteriai atsako uţ mokinių gyvybę pamokų metu, repeticijų ir mokyklos 

organizuojamų renginių metu. 

28. Koncertmeisteriai, kurie neatlieka savo pareigų, fiziškai, psichiškai ir morališkai ţaloja 

vaikus, atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

29. Koncertmeisteriams, paţeidusiems darbo drausmę, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos. 

 

 

 

Susipaţinau ir sutinku ____________________________________________________________ 
(Parašas – Vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuostatus parengė darbo grupė:                      

Pirmininkas:            Saulius Subačius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui  

Nariai:                     Albertas Baika , direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

                      Rimantas Jurkonis, mokytojas metodininkas 
   

 

 
 


