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                                                    PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės pavadinimas - Technikas yra kvalifikuotų darbuotojų grupės pareigybė.  

2. Pareigybės lygis - C. 

3. Pareigybės paskirtis-  vykdyti darbus , susijusius su sporto komplekso stadiono (toliau regbio- 

stadionas), regbio vejos bei kitų stadiono priežiūros  įrenginių eksploatavimu, technine priežiūra ir 

apsauga. 

4. Pareigybės pavaldumas- tiesiogiai pavaldus   bazės vedėjai ir specialistui kuruojančiam regbio 

sporto šaka. 

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

         5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją ir sugebantis 

savarankiškai dirbti; 

         5.2. žinoti ir išmanyti : 

         5.2.1.  stadiono teritorijos išplanavimą, vejos reikalavimus;  

         5.2.2.  vejos priežiūros darbų atlikimo terminus, eiliškumą ir tvarką;  

         5.2.3. darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų darbo ir saugojimo tvarką; 

         5.2.4. darbuotojų darbų saugos ir sveikatos, higienos reikalavimus;  

         5.2.5.  gebėti savarankiškai priimti sprendimus, taikyti įgytas žinias ir įgūdžius praktikoje;  

         5.2.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word programa, naudotis elektroniniu paštu;  

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

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

instrukcijomis, taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

          6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

          6.1. organizuoja ir atlieka šiuos darbus: 

         6.1.1. stadiono vejos paruošimas varžyboms,  linijų žymėjimo ir remonto darbai ; 

         6.1.2. prižiūri natūralią ir dirbtinę veją organizuoja ir vykdo laistymą, esant reikalui sutrikus 

vandentiekio laistymui  imasi priemonių joms pašalinti; 



6.1.3. kasdieniai  stadiono vejos ir teritorijos priežiūros darbai (pagal sezoną- žolės pjovimas  vejos 

traktoriumi,  žiemos metu valo sniegą   traktoriumi su sniego valymo įranga,  remontas, šiukšlių 

surinkimas);  

6.1.4. stadione  įvairių smulkių gedimų šalinimas, taisymas ar remontas, ar šių darbų organizavimas;  

6.1.5. apžiūri ir remontuoja stadiono veją po varžybų; 

6.1.6. remontuoja stadiono vejos priežiūros inventorių; 

6.1.7. atlieka bazės vedėjos ar specialisto kuruojančio regbio sporto šaką  pavestus kitus stadiono 

teritorijoje inventoriaus remonto darbus ir imasi priemonių jiems pašalinti; 

6.1.8 .palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje; 

6.1.9. sustabdo darbus, kurie kelia grėsmę sportininkų sveikatai ar gyvybei; 

6.1.10. tvarko savo  veiklos dokumentus dirba dokumentų valdymo sistemoje (DVS); 

6.1.11. sprendžia nedidelių stadiono nuomininkų ar naudotojų  problemas (įvairių nuomininkams  

kylančių smulkių ūkinių klausimų sprendimas); 

6.1.12. suteikia informaciją apie stadiono užimtumą (klientui pasiteiravus suteikti informaciją apie  

stadiono nuomojimą ar užimtumą; 

7. atsako už: 

7.1. teisės aktuose ir šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą; 

7.2. stadiono teritorijos priežiūrą ir remontą, tvarkingumą ir  švarą; 

7.3. patikėto inventoriaus, mechanizmų įrengimų ir instrumentų tinkamą naudojimą ir apsaugą; 

7.4.  darbuotojų  saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų vykdymą; 

7.5. tinkamą darbo laiko naudojimą pareigoms vykdyti; 

7.6. be konkrečiai išvardintų pareigų vykdo ir kitus mokyklos direktoriaus nurodymus.  

 

Susipažinau ir vykdysiu: 

_____________________________________ 

        ( darbuotojo pareigos)  

_____________________________________ 

             ( parašas)       

_____________________________________ 

    ( darbuotojo  vardas, pavardė)  

_____________________________________ 

               ( data)       

 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau  

_____________________________________ 

                      ( darbuotojo pareigos)  
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_____________________________________ 

                      ( darbuotojo  vardas, pavardė)  
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                       ( data)       

      
 


