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SPORTO INSTRUKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės pavadinimas – Sporto instruktorius (342202) 

2. Pareigybės grupė – specialistai, C – lygis. 

3. Tiesiogiai pavaldus ir darbą koordinuoja metodininkas (Jaunimo ir suaugusiųjų sportui) 

. 

 

II . SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Ne žemesnis nei aukštesnysis ar specialus vidurinis išsilavinimas įgytas iki 1995 m ar 

kūno kultūros (mokytojo, trenerio ar kitos sporto profesijos) kvalifikacija. 

5. Turėti privalomojo higienos mokymo ir privalomojo pirmosios medicininės pagalbos 

mokymo žinių atestavimo pažymėjimą  

6. Gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka.(asmens medicininė knygelė – sveikatos pasas F 048/a); 

7. Žinoti darbų saugos instrukciją; 

8. Žinoti ir vykdyti kolektyvinę sutartį; 

9. Žinoti ir laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių. 

10. Žinoti materialinės atsakomybės pagrindus; 

11. Laikytis profesinės etikos ir elgesio kultūros taisyklių. 

 

III . PAREIGYBEI PRISKIRTOS FUNKCIJOS 

 

12.  Organizuoja ir sudaro sąlygas gyventojams užsiiminėti kūno kultūra ir sportu pagal 

gyvenamąją vietą. 

13. Organizuoja sporto varžybas, šventes vietoje. 

14. Pagal galimybes komplektuoja komandas ir dalyvauja rajono pirmenybėse, seniūnijų 

žaidynėse. 

15. Teikia organizacinę, metodinę informaciją užsiiminėjantiems kūno kultūra ir sportu. 

16. Bendradarbiauja su nevyriausybinėmis sporto ir kitomis organizacijomis, ugdymo 

įstaigomis, savivaldybės administracijos seniūnijomis. 

17. Teikia ataskaitas ir vykdo kitus vienkartinius metodininko pavedimus, priskirtinus šiai 

pareigybei. 

18. vykdyti civilinės saugos funkcijas kasdieninėje veikloje ir ekstremalių situacijų atvejais; 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

19. Sporto instruktorius atsako už: 

19.1. jam pavestų funkcijų bei uždavinių tinkamą vykdymą; 



19.2. saugumą sporto salėje, aikštynuose, persirengimo kambariuose vedamų treniruočių ir 

varžybų metu; 

19.3. patikėtas materialines vertybes. 

19.4. už šių reikalavimų pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

20. Kitos atsakomybės: 

20.1. už administracijos įsakymų, parėdymų vykdymą; 

20.2. už atliekamo darbo kokybę; 

20.3. už saugos darbe, bei vidaus tvarkos taisyklų vykdymą; 

20.4. už šių reikalavimų ir norminių aktų pažeidimus, dėl kurių įvyko arba galėjo įvykti 

nelaimingas atsitikimas, įvyko ar galėjo įvykti avarija, darbuotojas susirgo profesine liga, sutriko 

darbas, įvyko gaisras arba užsidegimas darbuotojams, kurie savo veiksmu arba neveiksmu pažeidė 

minėtus dokumentus arba žinodami, kad pažeidžia darbų saugos reikalavimus, bet dirbo tokiomis 

sąlygomis, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė 

ir baudžiamoji atsakomybė. 

 

 

_______________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

         (susipažinau) (vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 Pareigybės aprašymas pakeistas__________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(nurodyti, kuo remiantis daromi pakeitimai, pakeitimo turinys ir data) 

________________________________________________________________________________ 

 

Su pakeitimu susipažinau ir ___________________________________________________ 

                  (sutinku arba nesutinku) (vardas, pavardė, parašas, data) 

  

garantijas. 

 


