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SPORTO BAZIŲ ADMINISTRATORIAUS 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Pareigybės   pavadinimas  –  sporto bazių  administratorius.   Pareigybė  priskiriama 

specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Pareigybės  paskirtis  –  sporto  bazių  administratoriaus pareigybė reikalinga 

administruoti visas turimas mokyklos sporto bazes ir organizuoti ūkinius mokyklos reikalus. 

4. Šias  pareigas  einantis  darbuotojas yra  tiesiogiai pavaldus mokyklos direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Sporto bazių administratoriui keliami kvalifikaciniai reikalavimai: 

5.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar 

specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų. 

5.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų vykdymą, sanitarinių-higieninių 

reikalavimų įgyvendinimą ir vykdymą  mokykloje, ir gebėti juos taikyti praktiškai.  

5.3. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis (naudotis „Microsoft Word“ ir 

„Excel“ programomis, internetu, elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos 

sistemomis), išmanyti dokumentų valdymą per DVS sistemą. 

6. Sporto bazių administratorius turi: 

6.1. žinoti sporto mokyklos teritorijos priežiūros tvarką; 

6.2. žinoti sporto mokyklos higienos normas ir taisykles; 

6.3. žinoti sporto mokyklos pastatų ir visų patalpų (kabinetų, dirbtuvių, sporto 

salių ir kt.) bei inventoriaus naudojimo ir priežiūros taisykles; 

6.4. turėti buhalterinės apskaitos pagrindus; 



 

6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti 

mintis raštu ir žodžiu; 

6.6. gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, rasti jų sprendimų 

būdus, priimti sprendimus; 

6.7. dirbti komandoje, organizuoti ir planuoti kitų žmonių darbą. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Sporto bazių administratorius atlieka šias funkcijas: 

7.1. kontroliuoja ir koordinuoja įstaigos ūkinę veiklą reglamentuojančių teisės 

aktų įgyvendinimą; 

7.2. atsako už ūkinės veiklos, atitinkančios Lietuvos Respublikos teisės aktus, 

vykdymą įstaigoje; 

7.3. padeda įstaigos direktoriui formuoti ir įgyvendinti įstaigos veiklos tikslus  

ūkinės veiklos srityje; 

7.4. sudaro metinius viešųjų pirkimų planus ir paskelbia juos informacinėje 

viešųjų pirkimų sistemoje, kontroliuoja jų laikymąsi ir savalaikį pakeitimą ar papildymą; 

7.5. organizuoja ir vykdo  prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, rengia 

pirkimų dokumentus, teikia reikalingas ataskaitas viešųjų pirkimų tarnybai; 

7.6. užtikrina, kad mokyklos ūkio dalis funkcionuotų, nesukeldama mokyklos 

veiklos sutrikimų; 

7.7. kontroliuoja, kad laiku būtų atlikti periodiniai gesintuvų patikrinimai, 

elektros įrenginių, varžų matavimai, pastatų šiluminės sistemos hidrauliniai bandymai; 

7.8. nustato ūkio skyriaus veiklos kryptis, planuoja, organizuoja kontroliuoja 

pavaldume esančių darbuotojų veiklą; 

7.9. sprendžia nekilnojamojo turto perėmimo iš kitų savivaldybės institucijų  

klausimus; 

7.10. prižiūri patalpų ir įrangos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų 

keliamiems reikalavimams; 

7.11. pagal  kompetenciją rengia ir vizuoja įstaigos direktoriaus įsakymus ūkinės 

veiklos klausimais; 

7.12. aprūpina įstaigos darbuotojus reikalinga kompiuterine technika, rūpinasi jų 

priežiūra ir remontu; 



 

7.13. veda ginklų apskaitą, derina veiksmus su policija, pasirūpina pasais, leidimais 

vykdyti ginklų veiklą ir kontrolę; 

7.14. prižiūri ir koordinuoja ginklininkų veiklą; 

7.15. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir 

direktoriaus įsakymais, kontroliuoja viešuosius  pirkimus, vykdo viešųjų pirkimų plano einamųjų  

metų įgyvendinimo kontrolę, kad įstaiga laiku įsigytų reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, taip pat 

koordinuoja viešųjų pirkimų plano ateinantiems metams projekto rengimą; 

7.16. kontroliuoja įstaigos pastatų, statinių priežiūrą, jų savalaikį remontą; 

7.17. vizuoja, registruoja DVS sistemoje pirkimo - pardavimo sutartis; 

7.18. vykdo kitus teisėtus mokyklos direktoriaus nurodymus. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

8. Sporto bazių administratorius atsako teisės aktų numatyta tvarka už tai, kad jam 

pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai, už tiesioginio vadovo nurodymų vykdymą, 

už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funcijų vykdymą, už įstatymų ir Vyriausybės 

nutarimų, norminių aktų reikalavimų vykdymą, už pateiktos informacijos teisingumą. 

 

 

 

Susipažinau:  

 

 

_____________________________________ 

                      ( darbuotojo pareigos)  

 

_____________________________________ 

                      ( parašas)       

 

_____________________________________ 

                      ( darbuotojo  vardas, pavardė)  

 

_____________________________________ 

                       ( data)       



 

 


