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ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO „ATŽALYNAS“ DARBININKO-VAIRUOTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

  

1. Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ darbininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal 

darbo sutartį.  

2. Pareigybės lygis – C. 

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

 

II. PASKIRTIS 

 

 2. Sporto centr „Atžalynas” darbininko pareigybė reikalinga atlikti sporto mokyklai 

priskirtų objektų nesudėtingus einamuosius remonto darbus ir vykdyti  kitas pareiginėje 

instrukcijoje nurodytas funkcijas. 

 

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 darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų  naudojimo ir saugojimo tvarką. 

3.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais 

ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jo veiklą, išmanyti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, 

elektrosaugos taisykles bei instrukcijas, įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimus. 

3.4 Žinoti techninę naudojamų įrengimų sandarą ir darbo principus. 

3.5. Žinoti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos instrukcijas. 

 3.6. Būti pareigingam, darbščiam, mandagiam ir paslaugiam, gebėti bendrauti. 

  

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. atlieka įvairius sporto mokyklai priskirtų objektų einamuosius remontus; 

4.2. atlieka pagalbinius darbus; 

4.3. atlieka krovėjo darbus-iškrauna, pakrauna, perneša prekes, sporto inventorių ir kt. 

4.4. paruošia sporto salę, irklavimo bazes varžyboms; 

4.5. remontuoja sulūžusį inventorių; 

4.6. vykdo saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus; 

4.7. padeda užtikrinti švarą ir tvarką sporto bazių teritorijoje: šluoja šaligatvius ir 

važiuojamąją dalį, surenka atsitiktines šiukšles, valo bei prižiūri lietvamzdžius, lauko šiukšliadėžes, 

nukasa sniegą nuo šaligatvių bei važiuojamosios dalies, prižiūri žalią veją ir  pan.; 

4.8. atlieka smulkius vandentiekio ir kanalizacijos tinklų bei įrengimų remonto darbus, 

prižiūri sanitarines sistemas;  

 4.9. vairuoja ir prižiūri automobilį;  

 4.10. užtikrina keleivių saugumą, maksimalius patogumus transporto priemonėje, 

savalaikį nuvežimą į paskirties vietą; 

 4.11. laikosi transporto priemonės technikinėje charakteristikoje numatytų talpos 

normų; 

 4.12. vyksta į kelionę tik techniškai tvarkingu, švariu automobiliu, turinčiu 

priešgaisrinės saugos priemones ir pirmos pagalbos vaistinėlę; 



 4.13. transporto priemonę vairuoja tik turėdamas vairuotojo pažymėjimą, transporto 

priemonės registracijos liudijimą, techninės apžiūros taloną ir privalomojo civilinės atsakomybės 

draudimo polisą; 

 4.14. išmano automobilio mechanizmų ir prietaisų paskirtį, jų veikimo principus, 

sandarą, išdėstymą, gedimų požymius ir priežastis, techninės priežiūros būdus ir priemones, 

atsiradus pažeidimams ar gedimams, imasi visų reikiamų priemonių trukdžiams pašalinti; 

 4.15. laikosi kelių eismo saugumo įvairiomis klimatinėmis ir paros sąlygomis 

reikalavimų; 

 4.16. atsako už kelių eismo saugumo reikalavimų nesilaikymą, automobilio 

eksploatavimo, aplinkos apsaugos, saugos darbe ir priešgaisrinės saugos, vairuotojo etikos 

reikalavimų pažeidimus, šiurkštų elgesį su keleiviais, keleivių evakuacijos tvarką, kilus pavojui; 

 4.17. nustatytu laiku pristato ir paruošia automobilį į techninių apžiūrų centrą, 

techninei apžiūrai; 

 4.18. atsako už avarijas, pažeidimus, padarytus dėl jo kaltės; 

 4.19. atsako už savalaikį remonto, profilaktikos atlikimą; 

 4.20. išmano dokumentų pildymo ir atsiskaitymo tvarką; 

4.21. 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 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 saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, turto ir patalpų apsaugos 

reikalavimų vykdymą; 

8.3. už patalpų ir inventoriaus apsaugą; 

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

8.5. už sporto centro direktoriaus, paplūdimių priežiūros ir paplūdimių priežiūros 

specialisto nurodymų vykdymą; 

8.6. už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą. 

 

 ____________________________________ 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

 

 ____________________________ _________________ _______________________ 

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

 

 


