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ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO „ATŽALYNAS“ 

INVENTORIAUS REMONTININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

 1.Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ stalius 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“ inventoriaus remontininko pareigybė reikalinga 

prižiūrėti ir remontuoti sporto mokyklos inventorių. 

 

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.Turi mokėti atlikti įvairaus sudėtingumo sportinio inventoriaus remonto darbus; 

 3.3.Mokėti remontuoti irklavimo valtis, baidares ir kanojas bei jachtas. 

 3.4.Mokėti remontuoti ir keisti durų spynas; 

 3.5.Žinoti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos vidaus tvarkos taisyklių 

reikalavimus. 

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 4.Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šia funkcijas: 

 4.1.Turi išmanyti įvairių valčių konstrukcijas; 

 4.2.Turi išmanyti įvairias medžiagas, klijus, glaistus bei lakus, kurie reikalingi valčių 

remontui; 

 4.3.Turi išmanyti susidėvėjusių detalių atnaujinimo būdus; 

 4.4.Vykdo saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus; 

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

atitinkančius sporto centro 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 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 saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą; 



 

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

 8.4.už sporto centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams 

 nurodymų vykdymą; 

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

 

 

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

 

__________________ ___________ _______________ ___________

    

(Pareigos)  (Parašas)  (Vardas, pavardė) (Data) 

 


