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                                          PATVIRTINTA 

    Kauno sporto mokyklos „Gaja“  

direktoriaus 2018  m. gruodžio 20 d.  

įsakymu Nr. 1-45 
 

                             BAZĖS VEDĖJOS  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės pavadinimas – Bazės vedėja. Grupė- Specialistai. 

2. Pareigybė priskiriama  - B lygiui. 

3. Pareigybės paskirtis-  Bazės vedėjos pareigybė  reikalinga vadovauti mokyklos ir jos 

padalinių aprūpinimui, rūpintis ūkinio inventoriaus saugumu ir atnaujinimu, taip pat 

patalpų ir teritorijos švara. 

4. Pareigybės pavaldumas- tiesiogiai pavaldi direktoriui. 

 

         II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Bazės vedėja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą, organizacinės darbo patirties, žinantis 

įstaigos ūkio tvarkymui keliamus reikalavimus. 

5.2.  Bazės vedėja  negali būti asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. 

5.3. Bazės vedėja privalo žinoti sporto mokyklos elektros ūkiui ir priešgaisrinei saugai 

keliamus reikalavimus, užtikrinti, kad visi sporto mokyklos darbuotojai juos vykdytų. 

5.4. Bazės vedėja  turi žinoti: 

5.5. sporto mokyklos teritorijos priežiūros tvarką; 

5.6. sporto mokyklos higienos normas ir taisykles; 

5.7. sporto mokyklos pastatų ir visų patalų (kabinetų, dirbtuvių, sporto salių ir kt.) bei 

inventoriaus naudojimo ir priežiūros taisykles; 

5.8. buhalterinės apskaitos pagrindus; 

5.9. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis 

raštu ir žodžiu; 

5.10. gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, rasti jų sprendimų būdus, 

priimti sprendimus, dirbti kompiuteriu. 

 

 

 

                                         III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
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6. Šias pareigas einanti darbuotoja vykdo šias funkcijas 

6.1. Planuoti, organizuoti ir vadovauti  sporto mokyklos  techninio personalo darbui, 

užtikrinti, kad  sporto mokyklos pastatai   būtų tinkamai prižiūrimi  ir tikslingai 

naudojami. 

6.2. Žiemos metu užtikrinti sniego valymą nuo sporto mokyklos pastato stogų, nuo 

įstaigos teritorijoje esančių kelių ir takų. 

6.3. Užtikrinti savalaikį sporto mokyklos šildymo sistemos paruošimą rudens ir žiemos 

sezonui. 

6.4. Aprūpinti sporto mokyklas informaciniais ištekliais, užsakyti raštvedybos, ūkinės 

veiklos dokumentaciją. 

6.5. Organizuoti sporto mokyklų aprūpinimą kanceliarinėmis prekėmis, prietaisais, 

įrankiais bei įrenginiais. 

6.6. Užtikrinti, kad sporto mokyklos patalpos kasdien būtų valomos drėgnu būdu, 

vėdinamos. 

6.7. Organizuoti  sporto mokyklų aprūpinimą dezinfekavimo medžiagomis, valikliais, 

plovikliais, kuriuos aprobavo Valstybinė higienos inspekcija. 

6.8. Reikalauti iš pavaldžių asmenų, kad elektros skydai, skydeliai ir spintos būtų 

rakinamos. 

6.9. Aprūpinti reikalinga kompiuterinę technika, (kasetėmis) rūpintis jų remontu. 

6.10. Gautas sąskaitas, registruoti, kontroliuoti ir pristatyti į BĮ ,,Kauno biudžetinių 

įstaigų buhalterinė apskaita‘‘. 

6.11. Mokyklos transportą aprūpinti atsarginėmis detalėmis, pasirūpinti jų remontu ir 

priežiūra. 

6.12. Elektros ūkį aprūpinti reikalingomis elektros prekėmis, rūpintis varžos patikra. 

6.13. Organizuoti materialinių vertybių apsaugą. 

6.14. Vesti  ginklų apskaitą, derinti su policija, pasirūpinti pasais, leidimais vykdyti 

ginklų kontrolę. 

6.15. Sudaryti techninio personalo,  darbo grafikus. 

6.16. Techninio personalo darbuotojams paskirstyti darbus, vykdyti atliktų darbų 

kontrolę. 

6.17. Tinkamai prižiūrėti visą mokyklos ūkį, palaikyti švarą ir tvarką. 

6.18. Imtis priemonių ir pagal galimybes bei kompetenciją pašalinti priežastis, galinčias 

sukelti traumas, avarijas; apie pastebėtus trūkumus, nesklandumus, gedimus 

nedelsiant informuoti mokyklos direktorių. 

6.19. Vykdyti teisėtus mokyklos direktoriaus nurodymus. 
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                                                             IV.ATSAKOMYBĖ  

 

7. Bazės vedėja atsako už:  

7.1. bendrą sporto mokyklos  ūkio būklę;  

7.2.  sporto mokyklos teritorijos, pastatų ir patalpų, inventoriaus, materialinių vertybių 

apsaugą ir remontą;  

7.3. techninio personalo darbuotojų saugą ir sveikatą; 

7.4.  sporto mokyklos sanitarinę būklę; 

7.5.  dėl jos kaltės padarytus sporto mokyklai nuostolius; 

7.6.  ūkinės operacijos išankstinę finansinę kontrolę; 

8. Už savo pareigų netinkamą vykdymą bazės vedėja atsako  darbo vidaus tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Susipažinau  

_____________________________________ 

                      ( darbuotojo pareigos)  

_____________________________________ 

                      ( parašas)       

_____________________________________ 

                      ( darbuotojo  vardas, pavardė)  

_____________________________________ 

                       ( data)       
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