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ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO „ATŽALYNAS“  

TRENERIO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ treneris yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės grupė –  specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, 

atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.   

 

II. PASKIRTIS 

 

2. Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ trenerio pareigybė reikalinga formalųjį švietimą 

papildančių sportinio ugdymo programų ir neformaliojo sporto ugdymo programų vykdymui pagal 

plėtojamą sporto profilį.  

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

 3.1.Turėti nežemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba nustatyta tvarka išduotą sportinės veiklos leidimą, 

suteikiantį teisę dirbti trenerio darbą. 

 3.2. Turi išmanyti Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymą, kūno kultūros ir 

sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus. 

 3.3. Vykdyti neformalųjį vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymą. 

 3.4. Mokėti  organizuoti sporto mokyklos renginius. 

 3.5. Organizuoti veiklą, tenkinančią sportininkų saviraiškos ir saviugdos poreikius bei 

kultūrinius interesus. 

 3.6. Mokėti naudotis naujausia literatūra,  gebėti pritaikyti ją mokomajame – treniruočių 

procese. 

 3.7.Žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus. 

 3.8. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti. 

 3.9. Mokėti naudotis kompiuteriu: MS Word, Excel, Internet Explorer, elektroninio pašto 

programomis. 
 

 IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 4.1.organizuojant savo darbą vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Kūno kultūros 

ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymais, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 

sprendimais, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, sporto mokyklos 

direktoriaus įsakymais ir kitais reglamentuotais teisės aktais; 

4.2. tinkamai ir laiku sukomplektuoja mokomąsias grupes, pateikia tarifikacinius 

sportininkų sąrašus, pristato norinčių sportuoti, sutartis ir juose reikalaujamus dokumentus bei asmens 

duomenis;  
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4.3. aktyviai talkina vykdant miesto, respublikinius ir tarptautinius renginius, kurių 

organizatorius yra sporto mokykla; 

4.4. vieną kartą metuose tikrinasi sveikatą; 

4.5. pagal patvirtintą tarifikaciją pilnai sukomplektuoja grupes ir vykdo sporto 

užsiėmimus mokymo grupei arba individualiam sportininkui pagal grupinį arba individualų treniruotės 

mokymo planą. 

4.6. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją, seminaro ir kvalifikacijos pažymėjimus pristatyti į 

sporto mokyklą. 

4.7. neleisti sportininkams lankyti treniruočių, dalyvauti varžybose, stovyklose neturint 

gydytojo leidimo; 

4.8. iki einamojo mėnesio 25 d. pateikia mokymo grupių darbo apskaitos žurnalus 

direktoriaus pavaduotojui mokymo reikalams; 

 4.9. organizuoja mokymo grupių kontrolinių normatyvų laikymą, dalyvauja varžybose ir 

siekia metinio planavimo rezultatų;  

 4.10. pagal galimybes vasaros laikotarpiu organizuoti sporto sveikatingumo ir bendro 

fizinio pasirengimo stovyklas sportininkams; 

 4.11. vykdyti sportininkų testavimą prieš ilgesnį poilsį ir po jo; 

  4.12. sudaryti preliminarius mokomųjų pratybų tvarkaraščius, nurodant laiką, vietą ir juos 

suderinus pateikia direktoriui tvirtinti;  

4.13. kontroliuoja, kad mokymo grupes lankytų sportininkai, pasirašę sutartis su sporto 

centru bei pasitikrinę sveikatą medicinos fizkultūriniame dispanseryje ir atsižymėtų elektroninėje 

lankomumo registrų sistemoje; 

 4.14. ieško talentingų sportininkų, rengia miesto ir Lietuvos rinktinių narius, siekia 

optimalių sportinių rezultatų; 

 4.15. kontroliuoja, kad sportininkai nevartotų draudžiamųjų medikamentų ir preparatų 

(dopingo), nevartotų narkotinių medžiagų, alkoholio, rūkalų ir kitų sveikatai kenksmingų medžiagų. 

 4.16. bendrauja su sportininko šeima; 

 4.17. po varžybų kitą dieną arba pirmadienį pateikia atsakingam asmeniui varžybų 

ataskaitą, pateikia reikalingus dokumentus buhalterei atsiskaitymui už varžybas; 

 4.18. surenka iš grupes lankančių moksleivių Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

nustatytą nario mokestį, užpildo nustatytos formos žiniaraštį, kurį pasirašo kiekvienas sportininkas ir 

iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo  dienos pinigus įneša į sporto mokyklos kasą; 

 4.19. teikia siūlymus sporto mokyklos administracijai dėl socialiai remtinų sportininkų 

atleidimo nuo mokesčio; 

 4.20. pateikia dokumentus trenerio kvalifikacinei kategorijai įgyti vadovaudamasis teisės 

aktais; 

 4.21. dalyvauja pedagogų vykdomuose susirinkimuose; 

4.22. atlieka savo veiklos analizę ir teikia Sporto centro direktoriui veiklos ataskaitą; 

4.23. supažindina ugdytinius su saugaus elgesio treniruotėse taisyklėmis, reikalauja, kad 

pastarieji patvirtintų tai savo parašu; 

4.24. rengia treniruočių mokomojo sportinio darbo metinius planus ir pateikia juos iki  

einamųjų metų spalio 1 d.; 

4.25. iki einamų metų liepos mėnesio 1 d. elektroninėje versijoje pateikia preliminarius 

tarifikacinius sąrašus ir varžybų protokolus, patvirtinančius meistriškumo pakopos rodiklį, kitų mokslo 

metų tarifikacijai. 

4.26. eidamas kasmetinių atostogų direktoriaus pavaduotojui mokymo reikalams pateikia 

mokymo grupių darbo apskaitos žurnalus; 

4.27. dirbti visą darbo laiką pagal iš anksto sudarytą bei patvirtintą darbo grafiką ir 

nepalikti sportininkų be priežiūros; 

4.28. darbo laiku būti blaiviam ir neapsvaigusiam nuo toksinių ir narkotinių medžiagų; 

4.29. anksčiau laiko nepalikti darbo vietos ir kitaip nepažeidinėti darbo drausmės; 
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4.30. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, direktoriaus ar direktoriaus 

pavaduotojo mokymo reikalams pavedimus ir užduotis, atitinkančius Sporto centro tikslus ir funkcijas, 

atsako už pareigybės aprašyme nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą. 

 

 

V. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ 

 

5. Darbuotoją skiria ir atleidžia Sporto  centro direktorius, Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

6. Darbuotoją skatina, skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas Sporto centro 

direktorius, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui 

mokymo reikalams ir atskaitingas Sporto centro direktoriui. 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka: 

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

8.2. už mokomųjų grupių sukomplektavimą; 

8.3. už sportinius rezultatus; 

 8.4. už sportininkų saugumą treniruočių, varžybų ir renginių metu, per sporto varžybas – 

laisvalaikio metu; 

8.5. už Sporto centro  direktoriaus nurodymų vykdymą; 

8.6. už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą; 

8.7. už įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, norminių aktų reikalavimų vykdymą; 

8.8. už pateiktos informacijos teisingumą; 

8.9. už tinkamą treniruočių pravedimą; 

8.10. už tinkamą inventoriaus panaudojimą; 

8.11. už saugą darbe, priešgaisrinę saugą; 

8.12. už saugų nuvykimą ir parvykimą į varžybas, saugumą varžybų metu ir laisvalaikio 

metu. 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

 

 

___________________________________________________________ 

(Pareigos)  (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 

 


