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VYRESNIOJO ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro plaukimo baseino vyresniojo administratorius. 

Pareigybės grupė – 3. Specialistai. 

2. Pareigybės lygis – B. 

  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

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

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą 

iki 1995 metų; 

3.2. privalo būti susipažinęs su  Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sporto paslaugų infrastruktūros 

objektų priežiūrą, eksploatavimą, personalo valdymą bei dokumentų tvarkymo taisykles; 

3.4. mokėti dirbti su kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Outlook, Internet 

Explorer. 

3.5. žinoti ir vadovautis darbe  darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, šiuo 

pareigybės aprašymu; 

3.6. mokėti valstybinę lietuvių kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. Palukimo baseino vyresn. administratorius pavaldus savo tiesioginiam vadovui – 

sportinių bazių vyriausiajam administratoriui.  

4.2. taupiai naudoja materialinius ir energetinius išteklius, organizuoja plaukimo baseino 

pagrindinių bei pagalbinių patalpų tvarkos ir švaros palaikymą vadovaujantis galiojančiomis 

higienos normomis;  

4.3. diegia naujus darbo organizavimo metodus ir priemones; 

4.4. organizuoja kultūringą ir operatyvų lankytojų aptarnavimą; 

4.5. gerai žino plaukimo baseinų darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas bei  taisykles, 

įrengimo bei eksploatavimo, higienos taisykles, moka praktiškai suteikti pirmąją pagalbą 

skendimo atveju; 

4.6. supažindina pasirašytinai su darbinėmis instrukcijomis pavaldžius darbuotojus, 

organizuoja visų plaukimo baseino lankytojų supažindinimą su „Plaukimo baseino lankytojų  

elgesio taisyklėmis“ pasirašytinai, kontroliuoja, kad jų būtų laikomasi užsiėmimų metu; 



 

4.7.  kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų laikymosi vykdant plaukimo 

baseino  tvarkos ir švaros palaikymo darbus bei techninę plaukimo baseinų eksploataciją; 

4.8.  vykdo  pavaldžių darbuotojų darbo organizavimą ir darbo atlikimo kontrolę, sudaro jų 

darbo grafikus ir tabelius, pateikia juos tvirtinimui; 

4.9. sudaro plaukimo baseino užimtumo tvarkaraščius, pateikia juos tvirtinimui, kontroliuoja  

vykdymą, veda lankytojų apskaitą atitinkamos formos registracijos žurnaluose; 

4.10. organizuoja plaukimo baseino lankytojų kūno švaros kontrolę prieš įeinant į plaukimo 

baseino vonios patalpas; 

4.11. organizuoja plaukimo baseino  vonios ir pagalbinių patalpų  einamąjį remontą ir 

periodinio valymo darbus; 

4.12.  kontroliuoja vandens ir patalpų oro temperatūros režimą, vandens  kokybę, organizuoti 

lankytojų informavimą apie jų būklę,  imasi priemonių parametrų palaikymui sutinkamai su 

higieniniais reikalavimais, periodiškai fiksuoja duomenis atitinkamos formos registracijos 

žurnaluose; 

4.13.  kontroliuoja nustatytu laiku apšvietimo ir ventiliacijos prietaisų įjungimą ir išjungimą; 

4.14. organizuoja  lankytojų informavimą apie pasikeitimus užimtumo  tvarkaraštyje, 

žiūrovinius renginius, baseinų vandens keitimo, patalpų generalinio tvarkymo laiką; 

4.15.  supažindina pasirašytinai organizuotų lankytojų grupių vadovus, sportinių renginių 

organizatorius su darbo saugos plaukimo baseinuose instrukcijomis; 

4.16.  organizuoja plaukimo baseino patalpų atrakinimą ir užrakinimą  laikantis darbo 

tvarkos taisyklių; 

4.17. organizuoja piniginių lėšų surinkimą už teikiamas paslaugas ir atsiskaito už jas 

buhalterijoje nustatyta tvarka; 

4.18. užtikrina plaukimo baseino patalpų saugumą nuo įsilaužimų ir vagysčių, organizuoja 

lankytojų paliekamų daiktų ir drabužių bei avalynės apsaugą; 

4.19.  informuoja įstaigos vadovus apie bendros tvarkos pažeidimus, inventoriaus ir 

įrengimų sugadinimus, sanitarinę – higieninę plaukimo baseino būklę; 

4.20.  vykdo pavaldžių  darbuotojų instruktažus, organizuoja periodinius apmokymus bei 

žinių patikrinimus,  medicininius  patikrinimus, laikantis galiojančių normų; 

4.21. kontroliuoja kaip laikomasi darbuotojų  naudojamų  darbo priemonių susidėvėjimo 

terminų, naudojamų medžiagų kiekio normų, darbo higienos reikalavimų; 

4.22. organizuoja nustatytu laiku kontroliuojančių organų higieninius ir sanitarinius 

įpareigojimų, surašytų aktuose įvykdymą; 

4.23. dalyvauja avarijų  ir nelaimingų atsitikimų, įvykusių vykdant numatytą veiklą, kilimo 

priežasčių ir aplinkybių tyrimuose; 

4.24. užtikrina plaukimo baseino apsaugą nuo pašalinių asmenų patekimo užsiėmimų 

vedimo metu; 

4.25. organizuoja  plaukimo baseino lankytojų mokėjimo plaukti patikrinimą, laikantis 

galiojančių instrukcijų; 

4.26. nedelsiant nutraukia užsiėmimų vedimą plaukimo baseine arba darbus, susijusius su 

plaukimo baseino arba pagalbinių patalpų paruošimu užsiėmimų ar renginių vykdymui, jei tai 

gresia darbuotojų arba lankytojų saugumui. Apie tai praneša įstaigos vadovui ar jo pareigas 

einančiam asmeniui; 

4.27. rekomenduoja įstaigos vadovui paskatinti darbuotojus, kurie gerai atlieka tiesioginį 

darbą ir vykdo saugos darbe reikalavimus, aktyviai  padeda sudaryti saugias  ir nekenksmingas 

darbo sąlygas plaukimo baseino aptarnaujantiems darbuotojams ar lankytojams; 

4.28. reikalauja iš pavaldžių darbuotojų nustatytu laiku įvykdyti kontroliuojančių organų 

įpareigojimus raštu pasiaiškinant dėl galiojančių taisyklių pažeidimą, vykdant pavestus darbus; 

4.29. nutraukia plaukimo baseino darbą dėl higieninių  bei sanitarinių sąlygų neatitikimo 

reikalavimams, keliamiems galiojančiose higienos normose; 

4.30. nušalina nuo darbo pavaldų darbuotoją jei jis pažeidžia darbo drausmę, darbe būna 

neblaivus; 



 

4.31. organizuoja plaukimo baseino darbo proceso aprūpinimą medžiagomis, priemonėmis, 

inventoriumi; 

4.32. žino evakuacinius išėjimus ir nedelsiant organizuoja jų atidarymą esant reikalui; 

4.33. žino gaisro gesinimo priemonių buvimo vietas ir moka jomis naudotis; 

4.34. moka organizuoti gaisro gesinimą pasitelkus pavaldžius darbuotojus, organizuoja 

darbuotojų ir lankytojų evakuaciją iš baseino patalpų; 

4.35. moka suteikti pirmąją pagalbą, žinoti medicininių priemonių buvimo vietas; 

4.36. nedelsiant apie avarinę situaciją, nelaimingą atsitikimą ar gaisrą praneša atitinkamai 

tarnybai telefonais 01, 02, 03. Informuoti įstaigos vadovus apie avariją; 

4.37. įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ir kitokiu pavidalu asmenims jokios dalykinės, 

finansinės bei kitos konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam 

prieinama ir žinoma dirbant Sporto centre. 

 

________________ 

 

 


