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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

1. Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centro) direktoriaus pavaduotojo 

pareigybė yra priskiriama įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei 

2. Pareigybės lygis – direktoriaus pavaduotojas priskiriamas A1 lygio pareigybei. 

 

II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis direktoriaus pavaduotojo pareigas, turi atitikti šiuos specialius 

reikalavimus: 

3.1. turėti aukštąjį universitetinį magistratūros išsilavinimą ir vadybinio darbo patirtį; 

3.2.gerai mokėti lietuvių kalbą (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos 

mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus); sklandžiai ir argumentuotai 

dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

3.3. mokėti bent vieną iš trijų Europos sąjungos kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių); 

3.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (MS Windows, MS Office, el. paštas); 

3.5. gebėti savarankiškai planuoti veiklą, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti su 

miesto ir šalies sporto ugdymo įstaigomis; 

3.6. žinoti ir išmanyti: 

3.6.1. kūno kultūros ir sporto centro nuostatus, struktūrą, darbo tvarkos taisykles; 

3.6.2. kūno kultūros ir sporto centro veiklą reglamentuojančius norminius aktus; 

3.6.3. sportinio ugdymo darbo vykdymo specifiką, sporto šakų ugdymo, varžybų 

organizavimo metodiką ir principus; 



3.6.4. dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; 

3.7. Privalo vadovautis: 

3.7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

3.7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Trakų rajono savivaldybės Tarybos 

sprendimais, miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais Lietuvos 

Respublikoje galiojančiais norminiais aktais; 

3.7.3. darbo sutartimi; 

3.7.4. šiuo pareigybės aprašymu; 

3.7.5. kitais Trakų kūno kultūros ir sporto centro lokaliniais dokumentais (įsakymais, 

potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 

 

III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Pavaduotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. Sudaro varžybų kalendorius, ruošia darbo planų projektus, koordinuoja renginių 

organizavimą; 

4.2. vykdo sporto varžybų rezultatų apskaitą bei analizę;  

4.3. rengia metines ir ilgametes centro veiklos programas bei vykdo jų kontrolę; 

4.4. sudaro rajono rinktines dalyvavimui respublikinėse varžybose ir užtikrina jų dalyvavimą; 

4.5. organizuoja geriausių metų sportininkų rinkimus; 

4.6. rengia varžybų nuostatus; 

4.7. pagal savo kompetencija ruošia atsakymųs į raštus, raštų, įsakymų, pažymų ir kitų 

dokumentų projektus; 

4.8. organizuoja rajono mokyklų žaidynes: 

4.8.1. tvirtina rajono mokyklų paraiškas, sudaro metinį šių varžybų planą, pasirūpina 

nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimu;  

4.9. atsako už  LSD „Žalgiris“ sporto žaidynių ir Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių varžybų 

vykdyma rajone ir rajono komandų dalyvavimą zoninėse bei finalinėse žaidynių varžybose; 

4.10. koordinuoja sporto veteranų, neįgaliųjų bei įvairių sporto klubų veiklą rajone; 

4.11. atsako už įvairių kūno kultūros ir sporto paslaugų teikimą rajono gyventojams; 

4.12. atsako už valstybinių ir kitų švenčių minėjimus; 



4.13. vykdo sveikatingumo masinių renginių organizavimo kontrolę mieste ir rajone; 

4.14. palaiko ryšius su Lietuvos ir kitų valstybių kūno kultūros ir sporto bei visuomeninėmis 

organizacijomis; 

4.15. per nustatytą laikotarpį pristato direktoriui reikalaujamą dokumentaciją (per dešimt 

dienų nuo pareikalavimo datos); 

4.16. rengia jam pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus; 

4.14. rengia dokumentus sportinio ugdymo ir sportinės veiklos vykdymo finansavimui gauti; 

4.18. rengia ir teikia tvirtinti direktoriui įsakymų, susijusių su kūno kultūros ir sporto centro 

veikla, projektus; 

4.19. padeda organizuoti ir kontroliuoja Centre plėtojamų sporto šakų atstovų ryšius su kitų 

Lietuvos ir užsienio šalių sportinių organizacijų sportininkais; 

4.20. koordinuoja Centro metinio veiklos plano, ugdymo plano, programų, projektų rengimą 

ir jų vykdymą; 

4.21. teikia pasiūlymus dėl jam pavaldžių darbuotojų skatinimo ir nuobaudų taikymo, 

tarifikacijos pakeitimų  

4.22. atlieka einamąją centro finansų kontrolę; 

4.23. rengia ataskaitas apie Centro veiklą, jas pateikia Trakų rajono savivaldybei (toliau – 

Savivaldybei), Kūno kultūros ir sporto departamentui, kitoms šalies sporto institucijoms; 

4.24.  renka informaciją apie Trakų rajono sportinę veiklą bei sporto renginius ir pristato ją 

šalies sporto institucijoms; 

4.25. pavaduoja direktorių jo komandiruočių, atostogų metu ar susirgus. 

 

 

Susipažinau ir sutinku 

 

(Direktoriaus pavaduotojo vardas, pavardė, parašas) 


