
JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO ŪKIO DALIES 

VEDĖJO PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

I.BEDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

1. Pareigybės grupė – Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centro) ūkio 

dalies vedėjo pareigybė yra priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigybės 

grupei.  

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareiginiai nuostatai reglamentuoja Centro ūkio dalies vedėjo kvalifikacinius reikalavimus, 

pareigas, teises, atsakomybę ir pavaldumą. 

4. Darbuotoją į pareigas priima, atleidžia ir kitus su užimamomis pareigomis susijusius darbo 

teisinius santykius sprendžia Centro direktorius, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

5.Darbuotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Jurbarko rajono savivaldybės 

tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais. Centro 

nuostatais, Centro direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais. 

6. Darbuotojas privalo išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, darbo santykių 

reguliavimą, biudžetinių įstaigų veiklą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius 

pirkimus, pastatų techninę priežiūrą, priešgaisrinę saugą, šilumos ir elektros ūkio priežiūrą. 

7. Darbuotojas, Centro direktorius nesant (ligos, komandiruočių, atostogų metu ir kt.), atlieka 

jo funkcijas. 

 

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS 

 

8. Darbuotojo pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti Centro patalpų, kilnojimo ir 

nekilnojamo turto, aplinkos priežiūrą teikti siūlomus Centro direktoriui dėl materialinės bazės 

gerinimo, Centro veiklos efektyvumo didinimo. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI KELIAMI KVALIFIKACINIAI 

REIKALAVIMAI 

 

9. Darbuotojas privalo atlikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 

9.1. turėti aukštąjį išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 

9.2. turėti 2 metų darbo patirtį; 

9.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti 

bendrauti, dirbti komandoje; 

9.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymą, 

Centro direktoriaus įsakymais patvirtintas viešųjų pirkimo taisykles, įstatymų ir norminių teisės aktų 

reikalavimus; 

9.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir formuoti 

pasiūlymus, susijusius su Centro materialinės bazės gerinimu, turto ir aplinkos priežiūra, 

eksploatacija, Centro veiklos gerinimu; 

9.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 

9.7. nustatyta tvarka būti pasitikrinus sveikatą; 

9.8. būti nepriekaištingos reputacijos ir formuoti tinkamą Centro įvaizdį. 

 



IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

10. Darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

10.1. instruktuoja ir kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, 

gaisrinės saugos , civilinės saugos, elektrosaugos reikalavimų; 

10.2. vykdo Centro darbuotojų informavimą apie pakitusį darbo procesą: kenksmingus ir 

kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai; 

10.3. užtikrina Centro patalpų, turto ir aplinkos priežiūrą ir tinkamą eksploataciją, 

apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą, jų techninę būklę, 

rūpinasi jų remontu; 

10.4. sudaro Centro nekilnojamojo turto (einamojo) ir kapitalinio remonto planus bei 

sąmatas; 

10.5. Centrą aprūpina baldais, inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, 

rūpinasi jų apsauga, savalaikiu remontu, veda apskaita; 

10.6. centro valytojus, vairuotoją, pastatų ir bazių priežiūros darbininką aprūpina valymo, 

higienos priemonėmis, statybinėmis ir remonto medžiagomis, paskirsto darbus viešųjų darbų 

darbininkams; 

10.7.nustatytu laiku vykdo gesintuvų apžiūrą, kitų prietaisų patikrą, matavimus, rodmenų 

registravimą; 

10.8. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina tinkamą Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimą bei 

nuleidimą; 

10.9. užtikrina materialinį bei techninį aprūpinimą varžybų metu, reikiamos aparatūros, 

inventoriaus, įrangos, aprangos ir avalynės įsigijimą, taupų eksploatavimą bei atnaujinimą; 

10.10. dalyvauja inventorizuojant Centro materialines vertybes, užtikrina, kad 

inventorizacijos rezultatai atitiktų faktinius duomenis; 

10.11. užtikrina sportininkų ir trenerių bei kitų Centro darbuotojų ir/arba krovinių vežimą į 

paskirties vietas tarnybiniu transportu; 

10.12.teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina tinkamą užsakovų (keleivių grupės) ir/arba 

krovinių vežimą užsakomaisiais maršrutais Lietuvos Respublikos teritorijoje; 

10.13. vadovaudamasis Centro dokumentacijos planu, paruošia ir perduoda Centro archyvui 

Ūkio dalies bylas, praėjus vieneriems kalendoriniams metams po jų užbaigimo; 

10.14. vykdo viešuosius pirkimus, rengia ir nurodytais terminais teikia viešųjų pirkimų 

ataskaitas, viešųjų pirkimų planą bei papildymą, viešųjų pirkimų sutarčių projektus, viešina viešųjų 

pirkimų sutartis; 

10.15.rūpinasi sporto bazės paieška ir jos parengimu vasaros sporto stovykloms; 

10.16. užtikriną sveiką, saugią, užkertančią kelio smurto, prievartos apraiškomis ir 

žalingiems įpročiams aplinką Centre; 

10.17. atlieka kitas, tiesiogiai Centro direktoriaus pavestas funkcijas, taip pat funkcijas 

numatytas Centro nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose. 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

11. Darbuotojas turi teisę: 

11.1. pagal savo kompetenciją teikti pasiūlymus Centro direktoriui dėl su Centro turto 

eksploatavimo susijusių dokumentų rengimo bei jų tobulinimo; 

11.2. Centro lėšomis dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose, 

mokymuose, atitinkančiuose atliekamos veiklos pobūdį; 

11.3. turėti kokybiškam pareigų atlikimui būtinas darbo priemones. 

 

 



VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

12. Darbuotojas atsako už: 

12.1 materialinės bazės kūrimą ir racionalų Centro turto naudojimą, tvarkingą pastatų, 

statinių ir aplinkos eksploatavimą, jų priežiūrą, remontą; 

12.2. materialinių vertybių saugumą, jų tvarkingą laikymą ir išdavimą; 

12.3. einamąją finansų kontrolę, ūkinių operacijų atlikimą, jų teisingą ir sąžiningą 

įforminimą, buhalterinei apskaitai ir kontrolei reikalingų dokumentų pateikimą Centro vyriausiajam 

buhalteriui; 

12.4. saugą ir sveikatą darbe, higienos normų reikalavimų vykdymą Centre; 

12.5. laiku ir kokybiškai atlikti Centro nuostatuose, vidaus darbo tvarkos taisyklėse bei 

šiuose nuostatuose numatytas pareigas ir funkcijas; 

12.6. tinkamą ir savalaikį Centro dokumentų rengimą, saugojimą ir tvarkymą. 

13. Už netinkamą pareigų vykdymą Darbuotojas atsako Centro vidaus darbo tvarkos 

taisyklių, Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Ūkio dalies vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Centro direktoriui. 

15. Ūkio dalies vedėjas įpareigojamas pašaliniams asmenims neatskleisti žodžiu, raštu ar 

kitokiu pavidalu komercinės, dalykinės, su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymu susijusius ar kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji 

tapo prieinama ir žinoma dirbant Centre 

___________________ 


