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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

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

pareigybė yra priskiriama specialistų grupei 

2. Pareigybės lygis – sporto organizatorius priskiriamas A2 lygio pareigybei. 

 

II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

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

3.1. turėti aukštąjį universitetinį, jam prilygintą arba aukštesnįjį išsilavinimą; 

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir 

kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį 

administravimą, kūno kultūros ir sporto veiklą bei dokumentų rengimo taisyklėmis;   

3.3. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei 

teikti pasiūlymus; 

3.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kūno kultūros ir sporto srityje; 

3.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; 

3.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu; 

3.7. būti pareigingas, darbštus, mandagus, sugebėti bendrauti. 

 

 

 



 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

2.1. organizuoja ir vykdo sporto varžybas, kūno kultūros, sveikatingumo, renginius ir 

šventes; 

2.2. esant reikalui prisideda prie kitų organizacijų organizuojamų renginių Trakų 

rajone vykdymo; 

2.3. organizuoja ir vykdo papildomas veiklas (reguliarias ir nereguliarias treniruotes, 

užsiėmimus) sporto mėgėjams, bendruomenės nariams; 

2.4. vykdo LSD “Žalgiris” sporto žaidynių, Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių, kitų 

sporto visiems bei mėgėjiškų varžybų atrankinius etapus Trakų rajone; 

2.5. atsako už komandų komplektavimą ir dalyvavimą respublikinėse LSD “Žalgiris” 

sporto žaidynių, Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių, kitų sporto visiems bei mėgėjų 

varžybose; 

2.6. tiesiogiai bendrauja ir bendradarbiauja su rajone veikiančiomis registruotomis 

organizacijosmis (asociacijomis, VšĮ, bendruomenėmis), neformaliomis žmonių 

grupėmis, pavieniais sporto entuziastais; 

2.7. bendradarbiauja su kitų savivaldybių Sporto centrais, sporto organizatoriais, teikia 

pasiūlymus susijusius su sportinės veiklos Trakų rajone plėtojimu; 

2.8.  vykdo kitus Centro direktoriaus įsakymus ir pavedimus; 

2.9. 

 savo atostogų, išvykimo į tarnybines komandiruotes, stažuotes, kvalifikacijos kėlimo 

kursus klausimus raštu derina su Centro direktoriumi ir įformina prašymu. 

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku 

 



(Sporto organizatoriaus vardas, pavardė, parašas) 


