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BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO  

SPORTO INSTRUKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) sporto instruktoriaus pareigybė 

priskiriama specialistų pareigybių grupei. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Centro sporto instruktoriaus pareigybė reikalinga priimti sporto salėje lankytojus, prižiūrėti 

treniruotes, teikti patarimus lankytojams ir treneriams, prižiūrėti sporto inventorių. 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS  EINANČIAM  DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą 

iki 1995 metų;  

5.2. mokėti naudotis naujausia metodine literatūra, kelti savo kvalifikaciją; 

5.3. būti supažinus su Centro nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis; 

5.4. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam; 

5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 

5.6. gebėti bendrauti su lankytojais; 

5.7. žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus; 

5.8. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai vykdyti užduotis. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. prižiūri treniruotes ir teikia patarimus treneriams treniruojantis Centro sportininkams; 

6.2. lankytojams pageidaujant sudaro treniruočių programas; 

6.3. veda užsiėmimus lankytojams; 

6.4. bendrauja ir bendradarbiauja su Centre dirbančiais treneriais; 

6.5. kontroliuoja saugos ir taisyklių laikymąsi lankytojų užsiėmimų metu; 

6.6. veda saugaus elgesio instruktažus lankytojams; 

6.7. draudžia naudotis netvarkingu įrenginiu-treniruokliu iki bus pašalinti trūkumai; 

6.8. kelia profesinę kvalifikaciją. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 



7.1. už tai, kad pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai; 

7.2. už Centro turto (treniruoklių ir kitą sporto inventorių) apsaugą;  

7.3. už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimų, vidaus tvarkos taisyklių 

vykdymą; 

7.4. už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą. 

 

 

 

Susipažinau 

____________________________ 
(parašas) 

____________________________ 
(vardas ir pavardė) 

____________________________ 
(data) 

 

 


