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Sudeikiai 

 

 LAISVALAIKIO UŽIMTUMO KOORDINATORIAUS, ATSAKINGO UŽ 

SPORTINĘ VEIKLĄ, PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro (toliau – Centras) laisvalaikio 

užimtumo koordinatorius, atsakingas už sportinę veiklą, yra specialistas. 

2. Pareigybės lygis – B. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą (įgytą iki 

1995 metų) ar kūno kultūros mokytojo, dėstytojo, trenerio, sporto organizatorius ar kitų šiai 

veiklai organizuoti ir vykdyti reikalingų profesinių kompetencijų; 

3.2. būti išklausiusiam Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą, 

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą, Vaikų turizmo renginių vadovų mokymo 

programą ir turėti tai patvirtinančius dokumentus; 

3.3. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. atsižvelgdamas į bendruomenės poreikius bei Centro galimybes, organizuoja ir 

vykdo sportinę/sveikatinimo veiklą įvairaus amžiaus bendruomenės nariams, užtikrinančią 

sveiką ir turiningą laisvalaikio užimtumą:  

4.1.1. planuoja bei fiksuoja savo veiklą; 

4.1.2. kuria saugią ir higienos reikalavimus atitinkančią aplinką veiklai; 

4.1.3. parenka priemones bei veiklos būdus, atitinkančius lankytojų amžiaus 

grupes, poreikius, gebėjimus bei sveikatą; 

4.2. rengia naudojimosi sporto sale, aikštynu, sportiniu inventoriumi taisykles, 

prižiūri, kad būtų jų laikomasi; 

4.3. inicijuoja ir dalyvauja bendruose Centro renginiuose, projektuose ir kitose 

veiklose; 



4.4. organizuoja Centre vykdomų vaikų dienos bei poilsio stovyklų veiklas; 

4.5. seka rajono, kitų seniūnijų sportinę veiklą, pagal galimybes į ją įtraukia Centro 

lankytojus; 

4.6. kuria sportines/sveikatinimo komandas, grupes, būrelius, atsižvelgdamas į 

bendruomenės poreikius; 

4.7. organizuoja sportines ir/ar sveikatinimo varžybas, stovyklas (dienines ir/ar 

stovyklas su nakvyne), mokymus, seminarus ir kt. renginius; 

4.8. organizuoja teorinius ir praktinius mokymus, seminarus sveikos gyvensenos 

klausimais; 

4.9. planuoja naudojimosi Centro sporto sale bei stadionu laisvu nuo užsiėmimų 

metu laiką bei derina jį su Centro direktoriumi; 

4.10. užtikrina galimybę naudotis sporto sale bei įranga individualiai, savo 

iniciatyva sportuojantiems asmenims; fiksuoja šiuos užsiėmimus; 

4.11. nuolat tiria bendruomenės poreikius, atsižvelgdamas į tai organizuoja ir 

koreguoja savo veiklą; 

4.12. teikia siūlymus projektų rengėjams, ieško rėmėjų projektams finansuoti; 

4.13. dalinasi patirtimi, bendrauja ir bendradarbiauja su šalies daugiafunkciais 

centrais ir kitomis įstaigomis, vykdančiomis panašią veiklą; 

4.14. atsiskaito už savo veiklą Centro vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka; 

4.15. dalyvauja planuojant Centro veiklą; 

4.16. vykdo kitus darbdavio ar jo įgalioto asmens teisėtus pavedimus. 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

5. Laisvalaikio užimtumo koordinatorius, atsakingas už sportinę veiklą, tiesiogiai 

pavaldus Centro direktoriui. 

6. Už netinkamą pareigų vykdymą arba jų nevykdymą  laisvalaikio užimtumo 

koordinatorius, atsakingas už sportinę veiklą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


