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ROKIŠKIO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO  

 SPORTO SPECIALISTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  NR. 8 
 

  

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 1. Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) sporto specialistas 

yra kvalifikuotas darbuotojas. 

 2. Pareigybės lygis – C. 

 3. Sporto specialistas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Centro metodininkui. 

 4. Sporto specialistas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Vyriausybės nutarimais ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV  direktoriaus įsakymais, 

rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Centro nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir 

kitais norminiais dokumentais. 

 

   II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 5. Sporto specialistas turi žinoti: 

  5.1. sportinės technikos autotransporto priemonių eksploatavimo ir jų remonto 

įstatyminius ir norminius pagrindus; 

 5.2. sportinės technikos, įrengimų, mechanizmų, autotransporto priemonių darbo 

režimą, eksploatacijos savybes ir jų remonto technologiją; 

 5.3. montavimo, demontavimo, reguliavimo ir derinimo darbų atlikimo eiliškumą; 

 5.4. kūno kultūros ir sporto įstatyminius pagrindus, norminius aktus; 

 5.5. sporto šakų varžybų ir renginių vykdymo taisykles; 

 5.6. darbo su vaikais ir paaugliais pedagoginius, psichologinius reikalavimus; 

 5.7. eismo saugumo, vidaus tvarkos, saugos darbe reikalavimus; 

 6. Privalo turėti vidurinį, specialųjį ar aukštąjį išsilavinimą. 

 

III SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 Sporto specialistas: 

7. teikia pasiūlymus ir metodinę paramą dėl sporto šakų plėtojimo; 

8. teikia treneriams, komandų vadovams organizacinę paramą varžybų vietoje ir 

kelionėje; 

9. rūpinasi sporto bazės priežiūra, remontu; 



10.  bendradarbiauja su rajono ir respublikos visuomeninėmis sporto organizacijomis 

sporto šakų plėtojimo klausimais; 

11. užtikrina sportininkų, aptarnaujančio personalo, žiūrovų saugumą išvykų į 

varžybas metu; 

12.  laikytis sporto varžybų ir renginių vykdymo taisyklių, mokėti saugiai dirbti, 

vykdyti saugos darbe reikalavimus. 

13.  organizuoti sporto varžybas, šventes ir kitus sporto renginius. 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS  

 

 Sporto specialistas turi teisę: 

 14. teikti vadovui pasiūlymus dėl sporto šakų plėtojimo rajone ir reikalauti, kad 

iškylančios problemos būtų sprendžiamos; 

 15. dalyvauti rajono kūno kultūros ir sporto organizacijų veikloje; 

 16. atstovauti Centrą Lietuvos sporto šakų federacijose; 

 

   V. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ  

  

 Sporto specialistas atsako: 

 17. už sportininkų, aptarnaujančio personalo, žiūrovų saugos reikalavimų vykdymą 

treniruočių, varžybų metu; 

 18. už sporto varžybų taisyklių reikalavimų vykdymą; 

 19. už saugos darbe, eismo saugumo, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą. 
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