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PLUNGĖS MYKOLO OGINSKIO MENO MOKYKLOS               

INSTRUMENTŲ REMONTO MEISTRO PAREIGYBĖS  

APRAŠYMAS (731203) 
 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos (toliau – Mokyklos) muzikos instrumentų remonto 

meistro pareigybės aprašymas reglamentuoja specialius reikalavimus šioms pareigoms eiti, 

funkcijas, atsakomybę. 

2. Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbininkas. 

3. Pareigybės lygis – B. 

4. Muzikos instrumentų remonto meistrą prima pareigoms ir atleidžia iš jų mokyklos direktorius 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

5. Muzikos instrumentų remonto meistras yra specialistas, tiesiogiai pavaldus mokyklos direktoriui 

ir direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI MUZIKOS INSTRUMENTŲ REMONTO MEISTRUI 

 

6.  Muzikos instrumentų remonto meistras turi atitikti šiuos reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą; 

6.2. žinoti ir vadovautis: vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu, saugos ir 

sveikatos instrukcijomis, gaisrinės saugos instrukcijomis; 

6.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti 

konsultacijas instrumentų priežiūros klausimais; 

6.4. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę; 

6.5. turėti privalomųjų higienos įgūdžių mokymų pažymėjimą. 

 

                 

III SKYRIUS 

 MUZIKOS INSTRUMENTŲ REMONTO MEISTRO FUNKCIJOS   

 

3.Muzikos instrumentų remonto meistras vykdo tokias funkcijas: 

3.1.sistemingai laiku ir kokybiškai atlieka muzikos instrumentų smulkų remontą, juos derina; 

3.2.užtikrina klavišinių muzikos instrumentų garantinį ir po garantinį eksploatavimą. Apie 

atsiradusius rimtesnius muzikos instrumentų gedimus informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkio  

reikalams;  

3.3.muzikos instrumentus remontuoja ar derina ne pamokų laiku. 

3.5. rūpinasi muzikos instrumentų detalėmis, jų įsigijimo klausimus sprendžia su direktoriaus 

pavaduotoju ūkio reikalams, derina su mokyklos vadovu. 

  

 

 

 



IV SKYRIUS  

ATSAKOMYBĖ  

 

 

6. Muzikos instrumentų remonto meistras atsako už:  

6.1. direktoriaus įsakymų, pavedimų vykdymą; 

6.2.materialinių vertybių ir patalpų saugumą ir saugojimą; 

6.3.mokyklos vidaus (darbo) tvarkos taisyklių ir mokyklos bendruomenės nario Etikos kodekso 

laikymąsi; 

6.4.pareigybės aprašyme  numatytų  funkcijų vykdymą,  atliekamų darbų savalaikiškumą ir kokybę; 

6.6.muzikos instrumentų remonto meistro saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, neelektrotechninio  

personalo, dirbant elektriniais įrenginiais, saugos instrukcijų laikymąsi.  

6.5.už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės padarytą materialinę žalą 

atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 


