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I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro projektų 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 aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, pedagoginį 

išsilavinimą, ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį projektų rengimo ar administravimo srityje; 

3.2. žinoti Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymą, Kūno kultūros ir sporto 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidžiamus su kūno kultūra ir sportu 

susijusius teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimus, Miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymus, lokalius Panevėžio kultūros ir sporto centro (toliau Sporto 

centras) dokumentus ir gebėti juos taikyti praktikoje; 

3.3. žinoti įstaigos darbo tvarkos, saugos darbe, gaisro saugos, higienos reikalavimus; 

3.4. gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe; 

3.5. gebėti savarankiškai administruoti įvairių institucijų finansuojamų projektų ir 

programų įgyvendinimą; 

3.6. mokėti rasti, valdyti, kaupti, sisteminti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją; 

3.6. žinoti raštvedybos taisyklių reikalavimus; 

3.7. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (MS Word programa, MS Office, 

elektroninis paštas); 

3.8. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) pradedančio vartotojo 

lygmens A2 lygiu; 

3.9. gebėti taisyklinga lietuvių kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias pagrindines funkcijas: 

4.1. įgyvendina visas Kūno kultūros ir sporto centro vykdomų projektų ir programų veiklas 

nustatytais terminais; 

4.2. organizuoja projektų ir programų darbo grupių susitikimus, rengia susitikimų 

medžiagą; 



 

4.3. rengia projektų ir programų sąmatas, tarpines, galutines ir kitas ataskaitas; 

4.4. teikia informaciją pagal projektus, programas įgyvendinančių institucijų paklausimus; 

4.5. rengia kitus dokumentus, susijusius su projektų ir programų įgyvendinimu; 

4.6. rengia informaciją dėl projektų ir programų viešinimo; 

4.7. teikia pagalbą kitiems projektus ir programas vykdantiems asmenims; 

4.8. atlieka kitus su projektų ir programų įgyvendinimu susijusius darbus. 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo papildomas funkcijas: 

5.1.  rengia sutarčių projektus dėl sporto bazėse teikiamų paslaugų su paslaugų gavėjais 

fiziniais ir juridiniais asmenimis; 

5.2.  rengia patikėjimo teise valdomų sporto bazių trumpalaikės nuomos sutarčių projektus; 

5.3. rengia ir kito materialaus turto, transporto priemonių panaudos ir nuomos sutarčių 

projektus. 

________________ 

 

 

 


