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I SKYRIUS
PAREIGYBE
1.V5{ Siauliq krep5inio akademijos ,,Sauld" (toliau - Krep5inio akademija)
direktorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutarti ir gaunantis darbo uZmokesti i5
KrepSinio akademij os asignavimq

II
REIKALAVIMAI

SKYRIUS

STAS PAREIGAS

EINANdIAM DARBUOTOJUI

2, Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
2,1. tureti aukStqli universitetini arba jam prilygint4 i5silavinim4;
2.2. tureti ne maZesng kaip 3 metq darbo patirli sporlo srityje;
2.3. moketi dirbti Microsoft Office programq paketu;
2.4. i5manyti Lietuvos Respublikos istatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimus, bei kitus teises aktus, reglamentuojandius viesqjq istaigq veikl4, kltno kultfiros ir
sporto veikl4, darbo santykius, turto valdym4, naudojim4 ir disponavimq juo.
2.5. gerar moketi lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos
mokejimo kategorijq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu, reikalavimus.

s,os

AS

ErNAliH5H'$rororo

FUNKCTJ''

'AREIG
3. KrepSinio akademijos direktorius:

3.1. vadovauja Krep5inio akademijos ir atsako uZ jos veikl4, pavestq funkcijq vykdym4,
nustatytq tikslq ir uZdaviniq igyvendinimE;
3.2. pagal savo kompetencij4 organizuoja ir priZi[ri visuotinio dalininkq susirinkimo
sprendimq vykdym4;
3.3. vadovauja Krep5inio akademijos personalui, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su
Krep5inio akademijos darbuotojais Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka,
skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;
3,4. tvirtina vidaus darbo taisykles, darbuotojq pareigybiq apra5ymus;
3.5. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, nustato administracijos, treneriq,
aptarnauj andioj o personalo darbo uZmokesdio dydZius ;
3.6. Krep5inio akademijos vardu sudaro sandorius, pasiraSo bankinius ir finansinius
dokumentus, pavedimus ;
3.7. atstovauja Krep5inio akademijai teismuose, valstybinese, visuomeninese ir kitose
f staigose rc organizacij ose;
3,8. rengia ir teikia visuotiniam dalininkq susirinkimui praejusiq finansiniq metq
KrepSinio akademijos veiklos ataskait4;
3.9. ie5ko leSq Krep5inio akademijos veiklos programoms fgyvendinti, teikia
pasifllymus del le5q Saltiniq, jq panaudojimo b[dq;
3.10. parengia ugdymo proceso strategij4 ir jos tobulinimo kryptis ir teikia juos tvirtinti

valdybai;

L teikia pasi[lymus del sportininkq rengimo, materialinds bazes gerinimo;
3,12. priima sprendimus del ilgalaikio materialiojo turto pirkimo ir kitokio jo isigijimo
3.1

iki

1000 (vieno tlkstandiq) eurq veftes (skaidiuojama atskirai kiekvienam sandoriui);

3.13. ivertina treneriq kvalifikacijos lygi

ir

suteikia bei panaikina kvalifikacines

kategorij as treneriams;

3.14. rengia ketveriq metq ir metini veiklos planus ir jq igyvendinimo ataskaitas, atsako
uZ jq igyvendinim4;
3.15. atsako uZ metinf finansiniq ataskaitq rinkinio sudarym4, visuotinio dalininkq
susirinkimo suSaukim4, duomenr-1 ir dokumentq pateikimE Juridiniq asmenq registrui,
praneSim4 dalininkams apie ivykius, turindius esminds reikSmes KrepSinio akademijos

veiklai. dalininkq registravim4, informacijos apie Krep5inio akademijos veikl4 pateikim4
visuomenei, veiklos ataskaitos parengim4, vieSosios informacijos paskelbimq.
3.16. tvirtina Krep5inio akademijos programq s4matas pagal ekonomines klasifikacijos
straipsnius, nevirSydamas Sioms programoms patvirtintq bendrqjq asignavimq, pajamq ir kitas
s4matas;

3.17. panaudoja paskirtus asignavimus KrepSinio akademijos veiklai, programoms
fgyvendinti ir uZtikrina paskirtq asignavimq naudojimo teisetum4, ekonomiSkum4,
efektyvum 4 ir r ezultatyvumQ ;
3.18. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Krep5inio akademijos turt4, le5as, jais -

disponuoia ir uZtikrina racionalq ir taupq leSq bei turto naudojim4;

3,19. organizuoja

ir

kontroliuoja Krep5inio akademijos vykdomq vie5qq pirkimq

proced[ras, uZtikrina tinkam4 teises aktq vykdymq;
3.20. leidLia isakymus ir kitus KrepSinio akademijos veikl4 reglamentuojandius teises
aktus, ir uZtikrina jq igyvendinim4;
3.21. uLtikrina Krep5inio akademijos darbuotojams saugias darbo s4lygas, tvirtina darbo
saugos instrukcijas;
3.22. formuoja metines veiklos uZduotis KrepSinio akademijos darbuotojams. ivertina
darbuotojq praejusiq kalendoriniq metq veikl4 pagal nustatytas metines uZduotis, siektinus
rezultatus ir jq vertinimo rodiklius;
33.3. teikia sillymus Siauliq miesto savivaldybes tarifikacinei komisijai del treneriqsporto mokytojq savaitinio darbo krlvio nustatymo;
33.4.organizuoja Krep5inio akademijos dokumentq saugojim4 ir valdymE teises aktq
nustatyta tvarka;
33.5. rupinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems sqlygas kelti kvalifikacij4;
33.6. bendradarbiauja su sportuojandiqlq asmenq tevais (globejais, rlpintojais);
3.37. atlieka kitas KrepSinio akademijos istatuose, pareigybes apraSyme ir kituose teises
aktuose KrepSinio akademij os vadovui priskirtas funkcij as.

IV SKYIUS
DARBUOTOJO ATSAKOMYBE IR ATSKAITOMYBE
4. Krep5inio akademijos direktorius privalo:
4.1. laikytis Darbo kodekse ir kituose teises aktuose nurodytq reikalavimq ir atsako uZ
tinkam4 pareigybes apraSyme nustatytq funkcijq rykdym4;
4.2. Tgyvendinti Krep5inio akademijos istatuose patvirtintus tikslus ir funkcijas.
5. Krep5inio akademijos direktorius yru atskaitingas visuotiniam dalininkq
susirinkimui.

