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ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO „ATŽALYNAS“  SPORTO BAZIŲ APSAUGOS 

DARBUOTOJO 

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Šiaulių sporto centro „Atžalynas apsaugos darbuotojas yra darbuotojas, dirbantis 

pagal darbo sutartį. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės grupė – darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui. 

 

II. PASKIRTIS 

 

 2. Šiaulių sporto centro „Atžalynas” apsaugos darbuotojo pareigybė reikalinga vykdyti 

irklavimo bazių teritorijos, sandėlių, dirbtuvių ir kitų materialinių vertybių apsaugą.  

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

3.1 Turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų; 

3.2.Išmanyti pagrindinių norminių aktų, įsakymų, reglamentuojančių patalpų ir 

materialinių vertybių apsaugą reikalavimus. 

3.3. Žinoti pastatų patalpų išdėstymą, išėjimus iš jų, patalpų atsarginių raktų saugojimo 

vietą, apšvietimo išdėstymą bei išjungimą, vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimus; 

3.4.Žinoti tarnybinių pažymėjimų formą ir pateikimo tvarką, pažinti įstaigos 

darbuotojus. 

3.5. Žinoti įstaigos darbuotojų, policijos, greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės 

apsaugos ir kt. telefonų numerius bei adresus. 

3.6. Žinoti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir vidaus darbo tvarkos 

taisyklių reikalavimus; 

3.7. Būti pareigingam, darbščiam, mandagiam ir paslaugiam, gebėti bendrauti, būti 

nuovokiam, energingam, fiziškai stipriam, psichologiškai tvirtam. 

  

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1.Patikrina prieš darbo pradžią ir pabaigą įėjimus į visas patalpas, valčių elingus, 

dirbtuves, kitus pastatus. 

4.2. Įjungia ir išjungia irklavimo bazių teritorijų apšvietimą, atrakina ir užrakina duris, 

vartus ir kitus išėjimus prieš darbo pradžią ir po darbo. 

4.3. Naktį budėdamas stebi pastatus, apeina irklavimo bazės teritoriją. 

4.4.Praneša sporto centro direktoriui ar pavaduotojui ūkio reikalams, iškviečia policiją, 

gaisrininkus ir kt. jei kyla pavojus įstaigos darbuotojų sveikatai ar gyvybei ir turto saugumui. 

4.5. Pastabas ir pasikeitimus užrašo žurnale. 

4.6. Vykdo saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

4.7. Atlieka tik paskirtą darbą pagal patvirtintą grafiką, neleidžia dirbti pašaliniams 

asmenims; 



4.8. Apsaugos darbuotojui draudžiama dirbti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių 

ar kitokių toksinių medžiagų. 

4.9. Neįleidžia į patalpas ne darbo metu pašalinių asmenų. 

4.10. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, direktoriaus pavedimus ir užduotis, 

atitinkančius sporto mokyklos tikslus ir funkcijas. 

 

V. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ 

 

  5. Darbuotoją skiria ir atleidžia sporto centro direktorius, Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

6. Darbuotoją skatina, skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas sporto centro 

direktorius, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui 

ūkio reikalams ir atskaitingas sporto centro direktoriui. 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka: 

8.1. už tai, kad pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai. 

8.2. už patalpų ir inventoriaus apsaugos reikalavimų vykdymą; 

8.3. už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, turto ir patalpų apsaugos 

reikalavimų vykdymą. 

8.4. už žalą, padarytą įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo. 

8.5. už sporto centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams nurodymų 

vykdymą. 

8.6. už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

 

 

______________________     ____________________     _____________________________                                     

(darbuotojo pareigos)                              (parašas)                               (vardas, pavardė) 

 

 

 

 


