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PANEVĖŽIO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO SANDĖLININKO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro sandėlininkas. Pareigybės grupė – 4. 

Kvalifikuoti darbuotojai. 

2. Pareigybės lygis – C. 

 

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. išmanyti: 

3.2.1. normatyvinius ir metodinius dokumentus apie sandėlių darbo organizavimą; 

3.2.2. prekinių ir materialinių vertybių saugojimo standartus ir technines sąlygas; 

3.2.3. rūšis, dydžius ir kitas kokybines prekinių ir materialinių vertybių charakteristikas bei 

jų naudojimo normas; 

3.2.4. prekinių ir materialinių vertybių saugojimo bei sandėliavimo taisykles ir tvarką, jų 

apskaitos normas ir instrukcijas; 

3.2.5. kaip atsiskaityti už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus; 

3.3. būti susipažinęs su darbo įstatymų pagrindus, Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro 

vidaus darbo taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, saugos technikos, gamybinės 

sanitarijos ir gaisrinės saugos taisyklėmis bei normomis; 

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

elektroninis paštas); 

3.5. 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. vadovauja sandėlio darbui, susijusiam su prekinių bei materialinių vertybių 

priėmimu, saugojimu ir išdėstymu, kad sandėlio patalpos būtų naudojamos kuo racionaliau ir 

būtų lengviau ir greičiau randamos reikiamos medžiagos, inventorius ir t.t.; 

4.2. užtikrina sandėliuojamų prekinių bei materialinių vertybių saugumą ir kad būtų 

laikomasi saugojimo režimų; 

4.3. sudaro nustatytos forma ataskaitas; 

4.4. išduoda materialines vertybes nustatyta tvarka, prižiūri sandėlio patalpas, įrangą bei 

inventorių ir užtikrina, kad jie būtų laiku taisomi; 



 

4.5. organizuoja sandėlyje pakrovimo ir iškrovimo darbus, atitinkančius darbuotojų 

saugos ir sveikatos, gamybinės sanitarijos ir gaisrinės saugos taisykles; 

4.6. dalyvauja inventorizuojant prekines bei materialines vertybes; 

4.7. kontroliuoja sandėlio operacijų registraciją bei nustatytų ataskaitų tvarkymą; 

4.8. materialines vertybes priima sandėliavimui tik su lydimaisiais dokumentais; 

4.9. nepriima sandėliavimui prekių netvarkingoje ar blogai įpakuotoje taroje; 

4.10. nepalieka be priežiūros sandėliavimo patalpų, nepatiki savo pareigų kitam 

asmeniui; 

4.11. dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose kaip pirkimų iniciatorius, pateikiant  

pirkimų organizatoriui prekių asortimentą, kiekius bei paruoštas užsakomų prekių specifikacijas; 

4.12. nuolat tikrina materialinių vertybių, esančių sandėlyje, likučius. Likučiai turi atitikti 

duomenis, pateiktus buhalterijai; 

4.13. dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose; 

4.14. kelia kvalifikaciją; 

4.15. atlieka ir kitus vadovo nurodytus darbus, susietus su a pareigybės aprašymu. 

 

______________ 


