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I.PAREIGYBĖ 
 
1. Muzikos mokyklos specialistas renginių organizavimui yra darbuotojas dirbantis pagal darbo 
sutartį. Jis turi turėti aukštąjį muzikinį išsilavinimą, bendravimo bei organizacinių gebėjimų. 
Turėti pažymėjimą leidžiantį lydėti mokinių koncertines grupes. 
 
II. TIKSLAS 
 
2. Renginių organizatoriaus pareigybė - organizuoti mokyklos muzikinę menine veiklą. 
 
III. PAGRINDINĖS DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 
3. Darbuotojo funkcijos yra: 
3.1.dalyvauti mokyklos skyrių mokinių koncertinių programų perklausose, akademiniuose 
koncertuose bei keliamuosiuose ir baigiamuosiuose egzaminuose. 
3.2. kaupti informaciją apie rajono, švietimo kultūros įstaigų koncertinius poreikius; 
3.3.sudaryti koncertinių programų repertuarą ir parengti scenarijų, užtikrinti gerą meninį lygį, 
numatyti atsakingus asmenis pravesti renginiams; 
3.4.informuoti administraciją apie reikalingas transporto paslaugas, bei kitas renginiams 
reikalingas priemones. 
3.5.tinkamai sutvarkyti mokinių koncertinių kelionių dokumentus, supažindinti su saugaus 
eismo ir saugaus elgesio taisyklėmis, jiems pasirašant. 
3.6.suderinti tinkamą patalpų paruošimą, patikrinti koncertinių salių instrumentų techninį 
stovį; 
3.7.renginių metu skleisti informaciją apie vaikų, mokinių ir suaugusiųjų galimybes mokytis 
muzikos mokykloje; 
3.8.rengti apžvalginius ataskaitinius pranešimus mokyklos mokytojų tarybos posėdžio 
dalyviams, teikti pasiūlymus, šiai veiklai gerinti; 
3.9. teikti informaciją į mokyklos internetinę svetainę apie vykstančią koncertinę, edukacinę 
veiklą. 
3.10.savo darbe vadovautis mokyklos vidaus darbo taisyklėmis, išklausyti reikiamus 
instruktažus. 
 
IV. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 
 
4. Renginių organizatorius tiesiogiai pavaldus mokyklos direktoriaus pavaduotojui 
ugdymui kuruojančiam mokyklos koncertinę veiklą. 
5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę: 
5.1. rengti mokyklos koncertinės veiklos projektus darželiuose, mokyklose, muziejuje ir 
suderinti su kuruojančiu vadovu; 
5.2. kartu su teatriniu skyriumi rengti teatralizuotus koncertus vaikams ir mokiniams; 
5.3. kartu su kuruojančiu vadovu sudaryti koncertinės - edukacinės veiklos grafiką rajono 
švietimo ugdymosi įstaigose. 



5.4. platinti bilietus ir teikti informaciją apie profesionalių atlikėjų koncertus muzikos 
mokykloje. 
5.5. teikti metines ataskaitas, pasiūlymus mokytojų tarybos susirinkimų metu mokslų metų 
pabaigoje. 
6. Renginių organizatorius atsako už: 
6.1. koncertuoti vykstančių mokinių saugumą; 
6.2. renginių meninį lygį; 
6.3. sceninę išvaizdą ir mokinių elgesio kultūra; 
6.4. tinkamą ir tikslų savo pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą. 
7. Už netinkamą savo funkcijų vykdymą specialistas renginių organizavimui atsako mokyklos 
vidaus ir darbo tvarkos taisyklių bei Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka. 


