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                                             PATVIRTINTA 
    Kauno sporto mokyklos „Gaja“  

   direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23 d.  
   įsakymu Nr. 5-60 
 

  KAUNO SPORTO MOKYKLOS „GAJA“ 
 
                                 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. SPECIALISTO PAREIGYBĖ 

1. Pareigybės pavadinimas- Specialistas. Grupė-Specialistai. 

2. Pareigybė priskiriama    A2  lygiui. 

3. Pareigybės paskirtis-  specialisto pareigybė yra skirta įgyvendinti  sporto mokyklos  

uždavinius ir  funkcijas, siekiant formuoti Sporto mokyklos įvaizdį, didinti joje kultivuojamų 

sporto šakų populiarumą, užtikrinti tinkamą ir efektyvų visuomenės bei sporto mokyklos 

bendruomenės informavimą. 

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

mokyklos direktoriui ir bazių vedėjai. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS 
EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
5. Specialistas turi atitikti  šiuos reikalavimus: 

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus  

reglamentuojančius viešąjį administravimą, kūno kultūrą ir sportą, švietimą ir ugdymą, biudžetinių 

įstaigų veiklą. 

5.3. gebėti sklandžiai ir informatyviai dėstyti mintis raštu. Labai gerai mokėti lietuvių  

kalbos gramatiką. 

5.4. žinoti įstaigos darbo specifiką, bendravimo psichologijos pagrindus; 

5.5. turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius, gerai mokėti anglų kalbą. 

5.6. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės informavimo, komunikacijos,  

viešųjų ryšių ar žiniasklaidos srityje. 

5.7. turėti darbo patirties rengiant publikacijas spaudai, informacinius pranešimus, kitą  

informacinę medžiagą; 

5.8. gebėti valdyti informaciją, ją kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti bei rengti  

išvadas; 

5.9. gebėti savarankiškai  planuoti, organizuoti savo veiklą; 

6. Specialistas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos  

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kauno miesto savivaldybės 

tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Sporto mokymo įstaigų veiklą, 
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Sporto mokyklos nuostatais, direktoriaus įsakymais, vidaus darbo taisyklėmis ir šiuo pareigybės 

aprašymu. 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO  SPECIALISTO FUNKCIJOS 

7. Sporto mokyklos  specialisto funkcijos yra šios: 

7.1. Įgyvendina sporto mokyklos vidinės bei išorinės komunikacijos strategija; 

7.2. administruoja sporto mokyklos internetinę svetainę bei socialinių tinklų paskyras; 

7.3. rengia straipsnius, interviu, informacinius pranešimus ir kitą informacinį turinį, skirtą  

talpinti sporto mokyklos internetinėje svetainėje, socialinių tinklų paskyrose, žiniasklaidos 

priemonėse ir kt. 

7.4. didina sporto mokyklos žinomumą bei joje kultivuojamų sporto šakų populiarumą,  

skatiną vaikų ir jaunimo užimtumą bei fizinį aktyvumą, skleidžiant informaciją apie sporto 

mokyklos veiklą, naujų sportininkų priėmimą, organizuojamas varžybas ir renginius, sportininkų 

pasiekimus bei kitus visuomenei bei sporto mokyklos bendruomenei aktualius klausimus. 

7.5. dalyvauja sporto varžybose bei kituose sporto mokyklos renginiuose. Kuria bei  

platina su jais susijusią tekstinę bei vaizdinę informaciją. 

7.6. fotografuoja renginius, įvykius bei sudaro nuotraukų katalogus mokyklos interneto  

svetainei, publikacijoms, socialiniams tinklams; 

7.7. viešina mokyklos stenduose  sportininkų nuotraukas ir rezultatus. 

7.8. rašo mokyklos metraštį. 

7.9. vykdo teisėtus mokyklos direktoriaus nurodymus. 

8. Laikosi sporto mokykloje nustatytų taisyklių, darbo tvarkos taisyklių, saugos ir sveikatos,  

priešgaisrinės saugos, higienos bei sanitarinių norminių aktų reikalavimų. 

9. Specialistas be konkrečiai išvardintų pareigų vykdo ir kitus mokyklos direktoriaus 

nurodymus. 

 

 
Susipažinau ir vykdysiu: 

_____________________________________ 
                      ( darbuotojo pareigos)  

_____________________________________ 
                      ( parašas)       

_____________________________________ 
                      ( darbuotojo  vardas, pavardė)  

_____________________________________ 
                       ( data)       

 


