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I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro darbo organizatorius. Pareigybės grupė – 3. 

Specialistai. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro darbo organizatorius pavaldus Panevėžio kūno 

kultūros ir sporto centro „Aukštaitijos“ sporto komplekso vyr. administratoriui. 

4. Pareigybės paskirtis vykdyti darbus, susijusius su Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro 

„Aukštaitijos“ sporto komplekso stadiono (toliau – Stadiono) statinio, futbolo vejos, bėgimo takų, 

žiūrovų tribūnų, patalpų, inžinerinių tinklų ir kitų statinių (toliau – statinių), žoliapjovių, linijų 

žymėjimo bei kitų stadiono priežiūros įrenginių eksploatavimu, remontu, technine priežiūra ir 

apsauga.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

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

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją; 

3.2. žinoti ir išmanyti:  

3.2.1. stadiono teritorijos, pastatų patalpų išplanavimą; 

3.2.2. statinių, įrengimų bei komunikacijų išdėstymo planą;  

3.2.3. pastatų ir statinių technines savybes; 

3.2.4. stadiono vejos priežiūros darbų atlikimo terminus, eiliškumą ir tvarką; 

3.2.5. stadiono vejos, statinių, pastatų priežiūros technologijas ir reikalavimus darbui su 

jomis; 

3.2.6. darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų darbo ir saugojimo tvarką; 

3.2.7. darbuotojų darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, 

higienos reikalavimus; 

3.3. privalo vadovautis:  

3.3.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

3.3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, 

darbuotojų saugą ir sveikatą; 

3.3.3. darbo tvarkos taisyklėmis;  

3.3.4. darbo sutartimi; 

3.3.5. šiuo pareigybės aprašymu; 

3.3.6. kitais lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir 

pan.). 

 

 



 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. organizuoja ir atlieka šiuos darbus: 

4.1.1. stadiono vejos, žiūrovų tribūnų, pastatų ir statinių priežiūros ir remonto darbus;  

4.1.2. apžiūri ir remontuoja stadiono veją po varžybų; 

4.1.3. prižiūri veją, organizuoja ir vykdo laistymą, esant reikalui organizuoja 

vandentiekio, drenažo sistemų sutrikimus;  

4.1.4. remontuoja stadiono vejos priežiūros inventorių; 

4.1.5. atlieka „Aukštaitijos“ sporto komplekso vyr. administratoriaus pavestus kitus 

stadiono teritorijoje esančios įrangos, inventoriaus remonto darbus; 

4.2. palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje; 

4.3. dirbdamas darbus naudojasi tik tvarkingais prietaisais, įrankiais, įrengimais, laiko juos 

tik tam skirtoje vietoje; 

4.4. praneša apie darbo metu pastebėtus pastato sistemų gedimus „Aukštaitijos“ sporto 

komplekso vyr. administratoriui ir imasi priemonių jiems pašalinti; 

4.5. prižiūri sporto infrastruktūrą: 

4.5.1. futbolo stadiono vejos tręšimas (kartą per mėnesį sezono metu); 

4.5.2. kasdieniai stadiono vejos ir teritorijos tvarkymo darbai (pagal sezoną – žolės 

pjovimas, vejos laistymas, remontas, šiukšlių surinkimas); 

4.5.3. kasdieniai stadiono bėgimo takų ir žiūrovų tribūnų priežiūros darbai (įvairių 

smulkių gedimų šalinimas, taisymas ar remontas, ar šių darbų organizavimas); 

4.6. sprendžia nedidelių stadiono nuomininkų ar naudotojų problemas (inventoriaus 

saugojimo patalpų atrakinimas / užrakinimas, nuomininkų nukreipimas į atitinkamas rūbines, 

įvairių nuomininkams kylančių smulkių ūkinių klausimų sprendimas); 

4.7. suteikia informaciją apie stadiono užimtumą (potencialiam klientui pasiteiravus, suteikti 

informaciją apie stadiono nuomojimą ar užimtumą, patikrinti, ar yra laisvų laikų, suteikti 

informaciją apie juos nuomininkams); 

4.8. atsako už: 

4.8.1. teisės aktuose ir šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą; 

4.8.2. stadiono pastatų ir statinių, komunikacijų, teritorijos bei patalpų, priskirtų jam 

organizuoti ir vykdyti prižiūrą ir remontą, tvarkingumą ir švarą; 

4.8.3. patikėto inventoriaus, mechanizmų, įrengimų ir instrumentų tinkamą naudojimą ir 

apsaugą; 

4.8.4. tinkamą darbo laiko naudojimą pareigoms vykdyti;  

4.8.5. darbo drausmės pažeidimus; 

4.8.6. žalą, padarytą Panevėžio kūno kultūros ir sporto centrui dėl savo kaltės ar 

neatsargumo; 

4.8.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų 

vykdymą; 

4.8.8. už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; 

4.8.9. už darbo drausmės pažeidimus gali būti įspėtas Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

Įspėjimą skiria įstaigos vadovas. 

________________ 

 

Susipažinau:  

__________________________________ 

                         (Parašas)  

__________________________________ 

                 (Vardas ir pavardė) 


