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VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRO ŽIRGŲ LENKTYNIŲ SPECIALISTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. VšĮ Lazdijų sporto centro (toliau – Centras) Žirgų lenktynių specialisto pareigybės 

aprašymas reglamentuoja Žirgų lenktynių specialisto pagrindinius veiklos tikslus, teises, pareigas ir 

atsakomybę. 

2. Žirgų lenktynių specialistas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,  

Sporto įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymą, Centro įstatais, Centro 

darbo tvarkos taisyklėmis, Centro direktoriaus įsakymais, pareigybės aprašymu bei kitais norminiais 

dokumentais. 

3. Žirgų lenktynių specialistą įstatymų numatyta tvarka į darbą priima ir atleidžia Centro 

direktorius. 

4. Ligos, komandiruočių, atostogų ir kitais atvejais pakeičia Centro direktoriaus įsakymu kitas  

specialistas, atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus.  

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

5. Žirgų lenktynių specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

5.1. turi turėti aukštąjį sporto vadybos išsilavinimą; 

5.2. mokėti užsienio kalbą ir gebėti dirbti kompiuteriu; 

5.3. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti 

konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 

5.4. vykdyti Žirgų lenktynių specialisto pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

 

III. ŽIRGŲ LENKTYNIŲ SPECIALISTO TEISĖS 

 

6. Žirgų lenktynių specialistas turi teisę: 

6.1. siūlyti savo individualias programas, pasirinkti veiklos būdus ir formas;  

6.2. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 

6.3. būti atestuotu ir įgyti kvalifikacinę kategoriją;  

6.4. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;  



6.5. dalyvauti Centro savivaldos institucijų veikloje. 

 

IV. ŽIRGŲ LENKTYNIŲ SPECIALISTO PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

7. Žirgų lenktynių specialistas privalo laikytis Centro įstatų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių: 

7.1. planuoti ir vykdyti žirgų lenktynes; 

7.2. organizuoti hipodrome renginius; 

7.3. siūlyti veiklos planą hipodromo infrastruktūrai gerinti; 

7.4. ieškoti investuotojų; 

7.5. reklamuoti hipodromą; 

7.6. nepažeisti profesinės etikos reikalavimų; 

7.7. vieną kartą metuose tikrintis sveikatą; 

7.8. pasirašytinai supažindinti lankytojus su saugaus elgesio taisyklėmis; 

7.9. vesti saugaus elgesio instruktažus, užtikrinti lankytojų saugumą treniruočių, varžybų ir 

stovyklų metu; 

7.10. dalyvauti planuojant Centro veiklą; 

7.11. vykdyti kitus darbdavio ar jo įgalioto asmens teisėtus pavedimus. 

 

V. ŽIRGŲ LENKTYNIŲ SPECIALISTO ATSAKOMYBĖ 

 

8. Žirgų lenktynių specialistas atsako: 

8.1. už bazę, jam paskirtą inventorių. 

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Centro darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

______________________ 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

 

(Vardas, pavardė, parašas) 

 


