
                                                                      PATVIRTINTA 

Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ 

direktoriaus 2019 m. spalio 10 d.                                                                                                    

įsakymu Nr. BV-263 

                                                               

ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRO “DELFINAS“  

TRENERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1. Pareigybės pavadinimas – Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ (toliau – Plaukimo centras) 

treneris (342201). 

2. Pareigybės grupė – III. 

3. Pareigybės lygis – C.  

4. Pareigybės paskirtis – trenerio pareigybė reikalinga vadovauti treniruotėms, siekiant lavinti 

sporto įgūdžius ir plėsti žinias apie juos; sportinius renginius reguliuojančių taisyklių sudarymui ir 

jų eigos kontrolei; treniruočių planavimui, organizavimui ir vykdymui; sporto skatinimui ir 

sportinių įgūdžių lavinimui. 

5. Pareigybės pavaldumas – treneris pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Trenerį 

skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį 

Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ direktorius. 

 
II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 6. Treneris turi atitikti šiuos specialiuosius  reikalavimus: 

6.1. treneriu gali dirbti kūno kultūros ir sporto specialistai, kiti asmenys, neturintys aukštojo ar 

specialaus išsilavinimo, bet įgiję respublikinės atestacinės komisijos leidimą – licenciją šiam darbui 

ir 1 metų darbo patirties sporto srityje. 

     6.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, 

Internet Explorer. 

     6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, 

kitus teisės aktus, darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, įstaigos 

direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais, įstaigos 

nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu. 

     6.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba ir žinoti bent vieną užsienio 

kalbą. 

     6.5. gebėti dirbti kolektyve, būti atsakingu ir pareigingu, gebėti kultūringai ir mandagiai 

bendrauti su Plaukimo centro darbuotojais, mokiniais ir lankytojais. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Treneris vykdo šias funkcijas: 

    7.1. atsako už tinkamą ir savalaikį mokymo grupių komplektavimą; 

    7.2. moko bei auklėja mokinius treniruotėse; 

    7.3. vykdo mokymo programas, atitinkančius pagrindinius reikalavimus; 

    7.4. sudaro mokomuosius darbo planus ir atsako už jų įgyvendinimą; 

    7.5. sistemingai kontroliuoja sportininkų treniruočių krūvį ir vykdo bendrojo ir specialaus fizinio, 

techninio pasirengimo rezultatų apskaitą; 

    7.6. užtikrina savalaikę medicinos kontrolę; 

    7.7. dėvi darbo metu sportinę aprangą; 

    7.8. apžiūri baseino, sporto salės ir darbo vietos būklę; 



    7.9. paruošia pagalbines priemones, inventorių; 

    7.10. įsitikina ar patalpos pakankamai apšviestos; 

  7.11. atsako už mokinių drausmę treniruočių metu; 

    7.12. vykdo lankomumo apskaitą, pildo žurnalus iki 25 d. už praėjusį mėnesį ir pateikia juos 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui; 

    7.13. laikosi vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų;. 

    7.14. informuoja darbdavį apie sužalojimus treniruočių ir varžybų metu; 

    7.15. dirba tik su techniškai tvarkingais prietaisais; 

    7.16. sutvarko darbo vietą; 

    7.17. surenka pagalbines priemones, inventorių ir sudeda į jiems skirtą vietą; 

    7.18. darbo metu nenaudoja alkoholinių gėrimų, narkotinių ir toksinių medžiagų ir to paties 

reikalauja iš auklėtinių; 

    7.19. tikrinasi sveikatą teisės aktais nustatyta tvarka (asmens medicininė knygelė (sveikatos 

pasas), Forma 048/a); 

7.20. imasi priemonių ir pagal galimybes pašalina pažeidimus, galinčius sukelti gaisrą ar 

nelaimingą atsitikimą; 

    7.21. žino, kur yra priešgaisrinis inventorius ir moka juo naudotis; 

    7.22. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus 

ir užduotis, atitinkančius plaukimo centro „Delfinas“ tikslus ir funkcijas. 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

8. Treneris yra atsakingas už savo pareigų tinkamą vykdymą šiame apraše ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka; 

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

    8.2. už plaukimo centro direktoriaus nurodymų vykdymą; 

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

    8.4. už pateiktos informacijos teisingumą. 

 

 

_______________________________ 



                                                                     PATVIRTINTA 

Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ 

direktoriaus 2019 m. spalio 10 d.                                                                                                    

įsakymu Nr. BV-263 

 

ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRO “DELFINAS“  

TRENERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1. Pareigybės pavadinimas –  Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ (toliau – Plaukimo centras) 

treneris (342201). 

2. Pareigybės grupė –  III. 

3. Pareigybės lygis –  A2.  

4. Pareigybės paskirtis –  trenerio pareigybė reikalinga dalyvauti sporto varžybose; vadovauti 

treniruotėms, siekiant lavinti sporto įgūdžius ir plėsti žinias apie jį; sportinius renginius 

reguliuojančių taisyklių sudarymui ir jų eigos kontrolei; treniruočių planavimui, organizavimui ir 

vykdymui; kūno rengybos programų sudarymui ir kūrimui; sportavimo skatinimui ir sportinių 

įgūdžių lavinimui.  

5. Pareigybės pavaldumas – treneris pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Trenerį 

skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį 

Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ direktorius. 
 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 6. Treneris turi atitikti šiuos specialiuosius  reikalavimus: 

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. Treneriu dirba kūno kultūros ir sporto 

specialistai, kiti asmenys, neturintys aukštojo ar specialaus išsilavinimo, bet įgiję respublikinės 

atestacinės komisijos leidimą – licenciją šiam darbui ir 1 metų darbo patirties sporto srityje. 

     6.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, 

Internet Explorer. 

     6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, 

kitus teisės aktus, darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, įstaigos 

direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais, įstaigos 

nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu. 

     6.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba ir žinoti bent vieną užsienio 

kalbą. 

     6.5. gebėti dirbti kolektyve, būti atsakingu ir pareigingu, gebėti kultūringai ir mandagiai 

bendrauti su mokyklos darbuotojais, mokiniais ir lankytojais. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

    7. Treneris vykdo šias funkcijas: 

    7.1. atsako už tinkamą ir savalaikį mokymo grupių komplektavimą; 

    7.2. moko bei auklėja mokinius treniruotėse ir varžybose; 

    7.3. vykdo mokymo programas, atitinkančius pagrindinius reikalavimus; 

    7.4. siekia sportinių rezultatų; 

    7.5. sudaro mokomuosius darbo planus ir atsako už jų įgyvendinimą; 



    7.6. sistemingai kontroliuoja sportininkų treniruočių krūvį ir vykdo bendrojo ir specialaus fizinio, 

techninio pasirengimo rezultatų apskaitą; 

    7.7. užtikrina savalaikę medicinos kontrolę; 

    7.8. dėvi darbo metu sportinę aprangą; 

    7.9. organizuoja mokymo grupių kontrolinių normatyvų laikymą, dalyvauja varžybose; 

    7.10. apžiūri baseiną, sporto salę ir darbo vietą; 

    7.11. paruošia pagalbines priemones, inventorių; 

    7.12. įsitikina ar patalpos pakankamai apšviestos; 

  7.13. atsako už auklėtinių drausmę treniruočių ir varžybų metu, išvykų į varžybas, mokomąsias-

treniruočių stovyklas bei vasaros poilsio stovyklas; 

    7.14. vykdo lankomumo apskaitą, pildo žurnalus iki 25 d. už praėjusį mėnesį ir pateikia juos 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui; 

    7.15. laikosi vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų; 

    7.16. informuoja darbdavį apie sužalojimus treniruočių ir varžybų metu; 

    7.17. dirba tik su techniškai tvarkingais prietaisais; 

    7.18. sutvarko darbo vietą; 

    7.19. surenka pagalbines priemones, inventorių ir sudeda į jiems skirtą vietą; 

    7.20. darbo metu nevartoja alkoholinių gėrimų, narkotinių ir toksinių medžiagų ir to paties 

reikalauja iš auklėtinių; 

    7.21. tikrinasi sveikatą teisės aktais nustatyta tvarka (asmens medicininė knygelė (sveikatos 

pasas), Forma 048/a). 

7.22. imasi priemonių ir pagal galimybes pašalina pažeidimus, galinčius sukelti gaisrą ar 

nelaimingą atsitikimą; 

    7.23. žino, kur yra priešgaisrinis inventorius ir moka juo naudotis; 

    7.24. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, nenuolatinio pobūdžio Plaukimo centro 

direktoriaus pavedimus ir užduotis, atitinkančius Plaukimo centro tikslus ir funkcijas. 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

8. Treneris yra atsakingas už savo pareigų tinkamą vykdymą šiame apraše ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka; 

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

    8.2. už Plaukimo centro direktoriaus nurodymų vykdymą; 

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

    8.4. už pateiktos informacijos teisingumą. 

 

 

 

_______________________ 
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