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ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO „ATŽALYNAS“   

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

 1. Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams yra 

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

 2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės grupė - specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.  

 

II. PASKIRTIS 

 

2. Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams 

pareigybė reikalinga sporto mokykloje ūkinei veiklai organizuoti ir vykdyti. 

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

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

 3.1.Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu. 

 3.2. Būti nebaustas už ūkinės bei finansinės veiklos pažeidimus. 

 3.3.Turi išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius 

ūkinę bei finansinę veiklą, darbo santykius, kūno kultūros ir sporto veiklą. 

 3.4. Turėti 1 metų  ūkinės - finansinės veiklos darbo patirtį. 

 3.5. Mokėti  savarankiškai planuoti  savo veiklą. 

 3.6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu. 

 3.7. Žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, apsaugos ir vidaus tvarkos taisyklių 

reikalavimus. 

 3.8. turi turėti darbų saugos organizatoriaus ir priešgaisrinės saugos pažymėjimus, 

gerai išmanyti darbų saugą, civilinės, priešgaisrinės saugos, viešųjų pirkimų įstatymus, higienos 

reikalavimus. 

3.9. privalo turėti organizacinių sugebėjimų vadovauti personalui, bendrauti su 

mokyklos bendruomenės nariais. 

3.10. sugebėti vesti medžiagų apskaitą, įforminti pirkinius, medžiagų ir priemonių 

nurašymus ir kitą su materialinėmis vertybėmis susijusią apskaitą. 

3.11. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti. 

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1.vykdo sporto bazių: imtynių sporto salės, irklavimo, buriavimo bazės ir gelbėjimo 

stoties  įrengimų ir kito inventoriaus priežiūrą; 

  

4.2.organizuoja ir vadovauja centro ūkio darbuotojų darbui, užtikrina, kad ūkio 

objektai būti tinkamai prižiūrimi ir naudojami, kad mokyklos ūkis funkcionuotų normaliai, 

nesukeldamas mokyklos veiklos sutrikimų. 

4.3.užtikrinti, kad centro sporto bazės ir teritorija visada būtų švari ir tvarkinga, kad iš 

jos pastoviai būtų šalinamos šiukšlės, sausa žolė, lapai, pašaliniai daiktai; 

4.4.organizuoja centro aprūpinimą dezinfekavimo medžiagomis, valikliais, plovikliais, 

patvirtintais Valstybinės higienos inspekcijos; 



4.5.rūpinasi reikiamos aparatūros, inventoriaus, įrangos įsigijimu, taupiu 

eksploatavimu bei atnaujinimu; 

 4.6. rūpinasi transporto priemonių eksploatacija bei jų užsakymu, reikalui esant iš kitų 

įstaigų, organizacijų; 

 4.7.dalyvauja sudarant įstaigos nekilnojamojo turto einamojo ir kapitalinio remonto 

planus ir sąmatas; 

 4.8.organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą, aprūpina įstaigą  

kanceliarinėmis prekėmis, sanitarinėmis ir kitomis priemonėmis; 

 4.9.organizuoja įstaigoje pravedamų spaudos konferencijų, seminarų, pasitarimų ūkinį 

aptarnavimą; 

 4.10.kontroliuoja apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos, vandentiekio  ir 

kitų sistemų būklę, organizuoja jų gedimų šalinimą ir užtikrina normalų veikimą; 

 4.11.vykdo  pagrindinių priemonių ir mažaverčio inventoriaus inventorizaciją, 

apskaitą ir nurašymą; 

 4.12.vadovaudamasis higienos normų reikalavimais, gerina sporto mokyklos bazių būklę,  

darbuotojų darbo sąlygas; 

4.13.atlieka savo veiklos analizę ir teikia sporto mokyklos direktoriui veiklos 

ataskaitą; 

4.14.laiku informuoja direktorių apie nelaimingus atsitikimus, autoįvykius keliuose ir 

kitus pažeidimus, gaisrus bei užsidegimus, vagystes; 

 4.15. kontroliuoja,  kad įrankiai, apsauginės priemonės būtų tvarkingi; 

 4.16. nuolat būna darbo vietoje; 

4.17.vykdo direktoriaus, kontroliuojančių pareigūnų teisėtus nurodymus; 

 4.18. laikosi vidaus tvarkos taisyklių; 

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

atitinkančius sporto centro tikslus ir funkcijas. 

 

 

III.  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 

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 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 jam patikėtų materialinių vertybių išsaugojimą; 

 9.7. už jam pavaldžių darbuotojų saugą ir sveikatą; 

 8.8. už tinkamą pastatų ir patalpų naudojimą, priežiūrą ir remontą; 

 8.9. už priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimų laikymąsi patalpose; 

8.10. 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) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


