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VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS DARBININKO 

(ŠAUDYKLOS VADOVO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos (toliau – Sporto mokykla) darbininkas 

(šaudyklos vadovo) (kodas 9629) yra priskiriamas kitų darbininkų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės paskirtis – šaudyklos priežiūra, šaudyklos paruošimas treniruotėms ir 

varžyboms šaudymo skydų priežiūra ir einamasis remontas, bėgimo ir slidinėjimo trasų 

paruošimas treniruotėms ir varžyboms. 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra pavaldus Sporto mokyklos direktoriui ir 

direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, pasitikrinęs sveikatą asmuo; 

6.2. turėti vairuotojo pažymėjimą – ne mažesnė kaip B kategorija;  

6.3. mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų, patvirtintų LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus; 

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

ir konfliktus; 

6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją  ir rengti išvadas; 

6.6. mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR TEISĖS 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. užtikrina, kad būtų laikomasi LR įstatymų, kitų teisės aktų ir Sporto mokyklos 

nuostatų; 

7.2. užtikrina reikiamą šaudyklos apsaugą treniruočių ir varžybų metu; 

7.3. vykdo šaudyklos priežiūrą, šaudymo skydų priežiūrą ir einamąjį remontą, paruošia 

šaudyklą treniruotėms ir varžyboms, paruošia bėgimo trasas treniruotėms ir varžyboms; 

7.4. prižiūri šaudymo skydus, esant būtinybei nudažo skydus po treniruočių ir atlieka 

einamąjį remontą, nuvalo asfaltuotą dangą nuo šakų ir lapų, patikrina bėgimo taką ar nėra sveikatai 

pavojų keliančių nukritusių ar pasvirusių medžių; 

7.5. žiemos metu paruošia slidinėjimo trasas treniruotėms ir varžyboms;  

7.6. prižiūri sniego motociklą ir keturratį, paruošia trasas slidinėjimui; 

7.7. užtikrina lankytojų saugumą ir prižiūri, kad pašaliniai asmenys nepatektų į šaudyklos 

teritoriją.    

7.8. įtaręs, kad asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų 

psichiką veikiančių medžiagų, pašalina tokius asmenis iš šaudyklos teritorijos; 

7.9. nedelsdamas praneša Sporto mokyklos vadovui, direktoriaus pavaduotojui ūkio 

reikalams apie šaudyklos turto vagystę, praradimą arba sugadinimą; 



 

 

7.10. sudaro sąlygas kontroliuojančiųjų valstybės institucijų pareigūnams patekti į šaudyklą, 

tirą, šaudyklos eksploatavimo vietas ir teikti jiems reikiamą pagalbą atliekant patikrinimą; 

7.11. šaudymo vadovas-instruktorius kontroliuoja ir atsako už tai, kad būtų tiksliai laikomasi 

nustatytų ginklų naudojimo tiruose-šaudyklose tvarkos reikalavimų. Jo nurodymus privalo vykdyti 

visi šaudantys asmenys ir instruktoriai. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už: 

8.1.  savo pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašymą, netinkamą vykdymą ar 

nevykdymą vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; 

8.2. padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį 

kodeksus; 

8.3. tvarkomų dokumentų teisingumą ir turimos informacijos konfidencialumą nustatytos 

kompetencijos viršijimą ir piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi; 

8.4. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus; 

8.5. LR įstatymų ir kitų teisės aktų, Sporto 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. 

9. Dalyvauja įstaigos bendruomenės organizuojamose talkose, susirinkimuose, akcijose. 

 

______________________________________________ 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:  

 

  ____________ ______________ __________________________ 
 (data)  (parašas) (vardas, pavardė) 
 

 

  ____________ ______________ __________________________ 
 (data)  (parašas) (vardas, pavardė) 
 


