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RASEINIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO  CENTRO  

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Raseinių kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Sporto centras) sveikatos priežiūros 

specialistas (toliau – Specialistas), dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės pavaldumas – Sporto 

centro direktoriui. 

2.    Pareigybės grupė –III. 

3.    Pareigybės lygis – C 

4. Pareigybės paskirtis – vykdyti sveikatos priežiūrą asmenims ugdomiems pagal Sporto 

centro pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir aukšto meistriškumo 

ugdymo programas.  

 

II. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALISTUI 

 

5. Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgyti profesinę kvalifikaciją. Papildomai 

baigti ne trumpesnius kaip 40 val. sveikatos priežiūros kursus arba baigti sveikatos studijas.   

5.2. savo darbe sveikatos priežiūros specialistas vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Sveikatos   apsaugos ministro įsakymais, higienos normomis, įstaigos Vidaus tvarkos 

taisyklėmis. 

6. Specialistas turi žinoti ir suprasti: 

6.1.   visuminę (holistinę) sveikatos sampratą; 

6.2. visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos nacionalinės 

sveikatos sistemos dalies, struktūrą, funkcijas; 

6.3.  Sporto centro bendruomenės dalyvavimo, siekiant išsaugoti ir stiprinti sportuojančių 

asmenų sveikatą, reikšmę, jos įtraukimo į šią veiklą galimybes, būdus;  

6.4.  Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų 

sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos 

Sąjungos strateginio planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos, augimo bei vystymosi 

klausimais; 



6.5.  vaiko organizmo vystymosi anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus, 

fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių poveikį vaiko augimui ir organizmo vystymuisi; 

6.6.    vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus; 

6.7.    veiksnius, darančius įtaką vaikų sveikatai; 

6.8.  treniruočių aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų 

reikalavimams pagrindinius vertinimo principus; 

6.9.    asmens duomenų apsaugos ir sveikatos informacijos konfidencialumo reikalavimus; 

6.10.  vaikų teises ir socialines garantijas. 

7.  Specialistas turi mokėti ir gebėti:  

7.1.  analizuoti ir vertinti sportuojančių asmenų sveikatos rodiklius, Sporto centro 

bendruomenės  sveikatai poveikį darančius veiksnius; 

7.2.    paaiškinti Sporto centro bendruomenei sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus; 

7.3.  parinkti tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taikyti, bendradarbiaujant su 

Sporto centro bendruomene;  

7.4.  pastebėti sportuojančių asmenų  sveikatos ir elgsenos problemas, pagal kompetenciją 

taikyti prevencines priemones, prireikus nukreipti juos į sveikatos priežiūros įstaigas; 

7.5.  atpažinti gyvybei pavojingas būkles, suteikti pirmąją pagalbą, koordinuoti pirmosios 

pagalbos teikimą; 

7.6.  savarankiškai ir kartu su Sporto centro bendruomene bei kitų institucijų specialistais, 

suinteresuotais asmenimis rengti ir įgyvendinti sveikatinimo veiklos programas (projektus); 

7.7.    bendrauti ir bendradarbiauti su Sporto centro bendruomene, dirbti komandoje; 

7.8.  planuoti ir vertinti savo veiklą, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti ataskaitas ir 

rekomendacijas;  

7.9.   pristatyti savo veiklą ir jos rezultatus;  

7.10. naudotis informacinėmis technologijomis. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS 

 

8. Specialistas vykdo šias funkcijas: 

8.1.   renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie sportuojančių asmenų  sveikatos būklę; 

8.2.   pateikia treneriams  asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl 

sportininkų sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą; 

8.3.   užtikrina asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą; 

8.4. Su bent vienu sportininko, pradėjusio lankyti Sporto centrą ir ugdomo pagal pradinio 

ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptaria sportuojančio asmens sveikatos stiprinimo ir 

saugos poreikį; 



8.5.  teikia siūlymus Sporto centro administracijai dėl sportuojančių asmenų sveikatos 

stiprinimo bei aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Sporto centro strateginius veiklos 

planus (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);  

8.6.    teikia konsultacinę pagalbą organizuojant atstatomąsias priemones sportininkams; 

8.7.    teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą Sporto centre; 

8.8.  teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas sporto centro treneriams, 

sportininkams, jų tėvams (globėjams); 

8.9.    tikrina sportuojančių asmenų  asmens higieną; 

8.10.  planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal 

kompetenciją; 

8.11.  teikia informaciją Sporto centro bendruomenei apie profilaktinių skiepijimų svarbą; 

8.12. dalyvauja įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones; 

8.13. pagal kompetenciją atstovauja Sporto centro interesus, suderinus su Sporto centro  

vadovu; 

8.14. vykdo kitus su Sporto centro susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad 

būtų pasiekti Sporto centro strateginiai tikslai; 

8.15. prižiūri Sporto centro organizuojamas  varžybas, kitus sportinius – masinius renginius; 

8.16. teikia pirmąją pagalbą.    

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO ATSAKOMYBĖ 

 

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

10. Už asmens duomenų apsaugos pažeidimus Specialistas atsako teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

 

___________________________ 


