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INVENTORIAUS MEISTRO ( DVIRAČIŲ SP. M.)  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

     

I.    PAREIGYBĖ  
 

1. Pareigybės pavadinimas- Inventoriaus meistras. Grupė- Nekvalifikuotas darbuotojas. 

2. Pareigybė  priskiriama-  D lygiui .  

3. Pareigybės paskirtis- inventoriaus meistro pareigybės reikalinga remontuoti ir prižiūrėti 

dviračius. 

4. Pareigybės pavaldumas- Inventoriaus meistras tiesiogiai pavaldus 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 dviračių techninius parametrus; 

5.2. neturėti žalingų įgūdžių; 

5.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti  iškilusias problemas ir 

konfliktus;  

5.4. mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje. 

5.5. privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Kauno sporto mokyklos „Gaja“ 

nuostatais,  mokyklos direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, saugos 

ir sveikatos instrukcijomis bei pareigybės aprašymo. 

 
III. PAGRINDINĖS DARBUOTOJO,EINANČIO ŠIAS PAREIGAS, FUNKCIJOS 

 
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. privalo laiku ir kokybiškai atlikti dviračių remontą; 

6.2. nuolat rūpintis dviračių profilaktikos priežiūra; 

6.3. palaikyti švarą ir tvarką darbo vietoje.; 

6.4. privalo laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių.  

6.5. laikytis saugos instrukcijų.  

6.6. žiūrėti ir vykdyti saugos instrukcijos reikalavimus.; 

6.7. treneriui pageidaujant dalyvauti treniruotėse ir varžybose.; 



6.8. vykdyti kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, bazės vedėjos ir Mokyklos direktoriaus 

žodinius ir raštiškus pavedimus, atitinkančius skyriaus ir  mokyklos tikslus bei  

funkcijas. 

 
IV. ATSAKOMYBĖ 

 
7. Inventoriaus meistras  atsako už: 

7.1. Mokyklos veiklos rezultatus pagal nustatytas sritis; 

7.2. nustatytos kompetencijos viršijimą ir piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi; 

7.3. atlikto darbo kokybę; 

7.4. teisingą darbo laiko panaudojimą ir darbo drausmės pažeidimus; 

8. Už savo pareigų netinkamą vykdymą inventoriaus meistras atsako darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 
Susipažinau  
_____________________________________ 

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

  
 
       ________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KAUNO  SPORTO MOKYKLOS „GAJA”  

INVENTORIAUS MEISTRO (DVIRAČIŲ MEISTRO) PAREIGINIAI NUOSTATAI 
 
 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 

1.  Šis pareigybės aprašymas nustato biudžetinės įstaigos Kauno  sporto mokyklos „Gaja“ 
(toliau – Mokykla)  inventoriaus meistro (toliau – Meistras) pareigybės charakteristiką, 
reikalavimus asmeniui, einančiam šias pareigas, funkcijas, teises, atsakomybę bei atskaitomybę. 

2. Mokyklos direktorius Meistrą priima į darbą teisės aktų nustatyta tvarka sudarant 
neterminuotą darbo sutartį. 

3. Mokyklos direktorius Meistrą  skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato jo atlyginimą, 
taiko skatinimo priemones ir skiria drausmines nuobaudas. 

4. Meistro  pareigybė priskiriama darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kategorijai. 
5. Šis pareigybės aprašymas reglamentuoja meistro, dirbančio Mokykloje pagal darbo 

sutartį, darbinę veiklą. 
6. Šis pareigybės aprašymas pasikeitus LR įstatymams arba kitiems norminiams teisės 

aktams ar esant būtinybei keičiamas Direktoriaus iniciatyva. 
 
 

II. REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM INVENTORIAUS MEISTRO 
(DVIRAČIŲ MEISTRO) PAREIGAS 

 
7. Meistras privalo: 
7.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, pasitikrinęs sveikatą asmuo; 
7.2. išmanyti Mokyklos naudojamų dviračių techninius parametrus; 
7.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti  iškilusias problemas ir 

konfliktus;  
7.4. mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje. 
 

 



III.  INVENTORIAUS MEISTRO (DVIRAČIŲ MEISTRO) FUNKCIJOS 
 

8. Užtikrina, kad būtų laikomasi LR įstatymų, mokyklos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių 
ir kitų teisės aktų. 

9. Privalo laiku ir kokybiškai atlikti dviračių remontą.  
10. Nuolat rūpintis dviračių profilaktikos priežiūra.  
11. Palaikyti švarą ir tvarką darbo vietoje.  
12. Privalo laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių.  
13. Laikytis saugos instrukcijų.  
14. Žiūrėti ir vykdyti saugos instrukcijos reikalavimus.  
15. Laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių.  
16. Treneriui pageidaujant dalyvauti treniruotėse ir varžybose.  
17. Vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, bazės vedėjos ir Mokyklos direktoriaus 

žodinius ir raštiškus pavedimus, atitinkančius skyriaus ir  mokyklos tikslus bei  funkcijas. 
 

             
IV. INVENTORIAUS MEISTRO TEISĖS 

 
18. LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti tiesioginėms funkcijoms vykdyti 

reikalingą informaciją. 
19. Susipažinti su dokumentais reguliuojančiais Meistro veiklą. 
20. Reikalauti saugių ir sveikų darbo sąlygų. 
21. Neatlikti darbų, kurie prieštarauja darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, 

elektros saugos bei higienos reikalavimams, prieš tai pranešus mokyklos administracijai; 
22. Pateikti  Mokyklos administracijai pastabas ir pasiūlymus darbo sąlygoms pagerinti; 
23. Naudotis kitomis įstatymų nustatytomis teisėmis. 

 
 

V. INVENTORIAUS MEISTRO ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ  
 

24. Meistras atskaitingas Mokyklos bazės  vedėjai ir Mokyklos direktoriui. 
25. Meistras  atsakingas už:  
25.1. Mokyklos veiklos rezultatus pagal nustatytas sritis; 
25.2. nustatytos kompetencijos viršijimą ir piknaudžiavimą tarnybine padėtimi; 
25.3. LR įstatymų ir kitų teisės aktų, Mokyklos nuostatų, darbo ir priešgaisrinės saugos 

instrukcijų, darbo tvarkos taisyklių nevykdymą arba netinkamą vykdymą, savo pareigų ir funkcijų 
neatlikimą ar netinkamą atlikimą, dėl jo kaltės padarytą žalą. 

_______________________________ 
 
Su pareiginiais nuostatais susipažinau, sutinku ir vieną jų egzempliorių gavau: 
 
_____________________________________ 

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