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SMILGIŲ SENIŪNIJOS SPORTO METODININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Sporto metodininkas yra kvalifikuotas darbuotojas, kurio pareigybė priskiriama
C lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga seniūnijoje organizuoti sportinę veiklą,
telkti ir skatinti gyventojus domėtis kūno kultūra ir sportu, propaguoti sveiką gyvenimo būdą.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus
Smilgių seniūnijos seniūnui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Žinoti teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, sportinių renginių
organizavimo ir vedimo bei gyventojų laisvalaikio organizavimo tvarką.
6. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.
7. Turėti sporto renginių organizavimo patirties, mokėti savarankiškai planuoti ir
organizuoti veiklą.
8. Žinoti darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.
9. Žinoti sportinio inventoriaus paskirtį, jų naudojimo galimybes ir būdus.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
10. Organizuoti ir vesti sporto renginius seniūnijoje.
11. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant seniūnijos bendruomenės aktyvaus gyvenimo
skatinimo projektus.
12. Komplektuoti įvairių sporto šakų komandas ir ruošti jas dalyvauti rajono seniūnijų bei
šalies sporto varžybose, užtikrinti saugų organizuotą sportininkų vykimą į varžybas, treniruotes,
kitus sportinius renginius.
13. Dalyvauti seniūnijos renginiuose, užtikrinant sportinių varžybų organizavimą.
14. Rūpintis seniūnijos sportinių tradicijų kūrimu bei išsaugojimu.
15. Propaguoti seniūnijoje sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinti domėjimąsi kūno
kultūra ir sportu.
16. Palaikyti ryšius su seniūnijos teritorijoje esančiomis mokyklomis, kultūros įstaigomis,
nevyriausybinėmis sporto organizacijomis bei gyventojų bendruomenėmis, užtikrinant kuo
masiškesnį gyventojų dalyvavimą sportinėje veikloje.

17. Rūpintis reikiamo sportinio inventoriaus įsigijimu, atsakyti už tikslingą jo naudojimą,
priežiūrą, vykdyti visiškai materialiai atsakingo asmens pareigas.
18. Užtikrinti reikiamą sportinių varžybų parengimo ir vedimo dokumentų įforminimą.
19. Užtikrinti sąlygas seniūnijos gyventojams naudotis sporto salėmis, atsakyti už tvarką,
stebėti ir prižiūrėti salėje sportuojančius žmones, išduoti ir surinkti sporto inventorių bei žaidimų
priemones ir saugoti jas tam paskirtoje vietoje.
20. Teikti duomenis apie seniūnijos sportinę veiklą Švietimo, kultūros ir sporto skyriui
pagal pateiktas formas.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
21. Už darbuotojo pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, už padarytą materialinę
žalą darbuotojas atsako įstatymų nustatyta tvarka
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