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                                              KAUNO SPORTO MOKYKLOS „ GAJA“ 
 
                                                      PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. GINKLININKO  PAREIGYBĖ 

 
1. Pareigybės pavadinimas-  Ginklininkas. Grupė- specialistas. 

2. Pareigybės lygis- Ginklininkas  priskiriamas B lygiui.  

3. Pareigybės paskirtis-ginklininko pareigybė reikalinga už mokyklos šaudykloje 

priklausančių ginklų ir šaudmenų  išdavimą, priėmimą į ginklų saugyklą pagal 

patvirtintą jiems priskirtų ginklų sąrašą bei ginklų saugyklos pridavimą apsaugai. 

4. Pareigybės pavaldumas-  šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus 

mokyklos direktoriui ir bazės vedėjai. 

 
II. SPECIALŪS I REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 
 

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

5.1.turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą  ar įgyta profesinę kvalifikaciją, 

sugebantis savarankiškai dirbti, išmanyti sportinių šautuvų specifiką. 

5.2.neturėti žalingų įgūdžių; 

5.3.turi dirbti tik jam paskirtą darbą; 

5.4.privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Kauno sporto mokyklos 

„Gaja“ nuostatais,  mokyklos direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos 

taisyklėmis, saugos ir sveikatos instrukcijomis bei pareigybės aprašymo. 

5.5.privalo laikytis įrengimų ir mechanizmų, su kuriais dirba, eksploatavimo taisyklių 

reikalavimų.  

5.6. neleisti į savo darbo vietą pašalinių asmenų, neturinčių nieko bendra su pavestu 

darbu. 

5.7. nelaikyti sandėlyje lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, jeigu sandėlis ne tam 

skirtas ir specialiai neįrengtas. 

5.8. turi išmanyti sandėliuojamų medžiagų fizines, chemines savybes, žinoti 

pasekmes, jei nebus laikomasi saugos ir sveikatos reikalavimų.  



5.9. privalo informuoti mokyklos  darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai apie situaciją 

darbo vietose, darbo patalpose ar kitose įmonės vietose, kuri, jo įsitikinimu, gali 

kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai.  

5.10. Nesinešti į darbą ir nenaudoti degių skysčių, lengvai užsiliepsnojančių 

medžiagų; 

 

 

III. PAGRINDINĖS DARBUOTOJO, EINANČIO ŠIAS PAREIGAS, FUNKCIJOS 
 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1.  Palaikyti sandėlio patalpose, praėjimuose tarp lentynų pavyzdingą švarą; 

6.2. prižiūrėti praėjimuose grindis. Esant grindyse išdaužymams ir plyšiams, 

nedelsiant reikalauti, kad jos būtų suremontuotos; 

6.3.  Sekti, kad lentynos būtų pakankamai patvarios; 

6.4.  Iš sandėlio ginklai ir šaudmenys išduodami mokomiesiems užsiėmimams 

šaudyklose ne ilgiau kaip 14 valandų trenerio asmeninėn atsakomybėn;  

6.5. pasibaigus nustatytam laikui, ginklai ir nesunaudoti šaudmenys grąžinami atgal 

išvalyti ir sutepti; 

6.6. ginklai ir šaudmenys išduodami pagal raštišką leidimą ir treneriui pasirašius 

,,Ginklo išdavimo knygoje forma Nr.19”; 

6.7. kiekvieną dieną, prieš pradedant darbą, ginklininkas turi apžiūrėti sandėlio 

teritoriją, rastus pažeidimus pašalinti; 

7. Išjungia signalizaciją ir atidaro duris dalyvaujant treneriui : 

7.1.išduodant ginklus užpildomi registracijos žurnalai, rašomas ginklų kiekis, 

numeriai ir tai patvirtinama parašu; 

7.2.ginklus išduoti tik treneriams patvirtinant parašu. Grąžinant ginklus patikrinamas 

ginklo numeris ir pasirašo ginklų sandėlininkas ir treneris žurnale. Žurnalą laikyti 

sandėlyje; 

7.3. uždarant sandėlį patikrinti sandėlyje saugomų ginklų spintų plombas, įjungti 

signalizaciją, sandėlio duris užrakinti ir užplombuoti; 

7.4. sandėlyje laikytis saugumo technikos ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių; 

7.5. sandėlio raktus laikyti spec. seife; 

7.6. kartą į metus dalyvaujant komisijai praveda ginklų inventorizaciją,  

7.7.  tvarko sandėlio dokumentaciją ir leidimų išdavimą; 

7.8. leisti išsivežti ir grąžinti į vykstančias treniruotes šaulių ginklus tarpininkaujant 

treneriui;  

7.9. draudžiama be trenerio leidimo įleisti pašalinius asmenis; 



7.10. baigęs darbą, privalo sutvarkyti darbo vietą, priduoti į sandėlį arba uždaryti į 

specialią dėžę įrankius; 

7.11. įjungia signalizaciją ir uždaro duris dalyvaujant treneriui; 

7.12.  apie visus trūkumus, pastebėtus darbo metu, pranešti  sporto mokykos 

direktoriui ar bazės vedėjai. 

 

 

Susipažinau  

_____________________________________ 
                      ( darbuotojo pareigos)  
_____________________________________ 
                      ( parašas)     
  
_____________________________________ 
                      ( darbuotojo  vardas, pavardė)  
_____________________________________ 
                       ( data)     
  
      

  
 
       ________________________  
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