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ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO „ATŽALYNAS“ INSTRUKTORIAUS  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Sporto centro „Atžalynas“ instruktorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Pareigybės grupė – specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A ir B lygiui, atsižvelgiant į 

būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.   

 

 

II. PASKIRTIS 

 

 2. Sporto centro „Atžalynas” instruktoriaus pareigybė reikalinga tvarkyti sporto centro 

archyvą 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. turėti  ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą; 

 3.2. turi išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto 

įstatymą, poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, 

darbo santykius, kūno kultūros ir sporto veiklą;  

 3.3. mokėti  organizuoti bei savarankiškai planuoti  darbą; 

 3.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu, turėti 

analitinių gebėjimų; 

 3.5. žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus; 

 3.6. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti. 

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. rengia atitinkamus dokumentus aukštesnėms organizacijoms; 

4.2. tvarko sporto centro  archyvą; 

4.3. ruošia ir laiku perduoda valstybei saugoti  organizacijos dokumentus; 

4.4. ruošia nuolatinio  ir laikino saugojimo dokumentų sąrašus bei aprašus, dokumentų 

perdavimo valstybei, dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigė, nurašymo ir naikinimo aktus; 

4.5. tvarko centro metraštį ir duomenų banką;  

4.6. organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, taikant įprastą 

komercinę praktiką, pagal pasirinktą būdą; 

4.7. atlieka paplūdimių ir jų maudyklų vandens kokybės duomenų apskaitą; 

4.8. sudaro darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir darbo grafikus, pildo darbo laiko 

apskaitos žiniaraščius; 

4.9. rūpinasi paslaugų, prekių pirkimo sutarčių registracija jų galiojimo terminų 

kontrole. 

4.10. atlieka centro internetinės svetainės priežiūrą ir informacijos atnaujinimą; 

4.11.  pavaduoja sekretorę atostogų ir nedarbingumo laikotarpiu; 



4.12. vykdo kitas teisės aktais nustatytas Funkcijas, direktoriaus pavedimus ir užduotis 

atitinkančias sporto centro tikslus ir funkcijas, neprieštaraujančias galiojantiems valstybės 

įstatymams. 

 

 

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 ir atskaitingas sporto 

mokyklos 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 sporto centro direktoriaus nurodymų vykdymą; 

8.3. už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą; 

8.4. už įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, norminių aktų reikalavimų vykdymą; 

8.5. už pateiktos informacijos teisingumą; 

8.6. už tai, kad parengti dokumentų projektai būtų pagrįsti, atitiktų Lietuvos 

Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos nutarimus, bendrinės kalbos normas ir raštvedybos 

taisykles. 

_____________________________________ 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

 

 ____________________________ _________________ _______________________ 

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

 


