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ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO 

ŽIRGŲ TRENERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro (toliau – Centras) žirgų treneris yra darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro Žirgų trenerio pareigybė priskiriama 

kvalifikuotų darbuotojų pareigybės grupei.  

2. Pareigybės lygis – C. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAIS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

      

3. Žirgų treneris turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją; 

3.2. turėti žinių ir įgūdžių žirgų auginimo, priežiūros, mitybos bei treniravimo srityje, 

išmanyti žirgų biologinius ir psichologinius ypatumus; 

3.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word  programa, mokėti naudotis internetu. 

3.4. išmanyti žirginio sporto rūšis bei Lietuvos žirginio sporto bei žirgų augintojų 

organizacijas; 

3.5.  

3.6. dirbti žirgų treneriu gali ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys specialų 

pasirengimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo su žirgais patirtį, išklausę įvadinį darbų saugos 

instruktažą ir instruktažą darbo vietoje; 

3.7. žinoti ir vykdyti priešgaisrinės saugos instrukcijos reikalavimus. Žinoti, kur ūkyje 

yra gaisro gesinimo priemonės, mokėti jomis naudotis, vengti gaisrą sukeliančių veiksmų; 

3.8. žirgų treneris savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais,  

Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos teisės aktais. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

  4.  Žirgų treneris vykdo šias funkcijas: 

4.1. kasdien apjodinėja žirgus; 

4.2. apjoja, moko jaunus žirgus, ruošia  saugiam darbui su vaikais; 

4.3. lydi žirgus į varžybas; 

4.4. pakrauna/iškrauna žirgus į spec. transporto priemonę; 

4.5. ruošia gabiausius Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro ugdytinius varžyboms; 

4.6. pratina žirgus prie vežimaičio, rogių; 

4.7. kinko žirgus ir juos vadelioja (vežimaičiu, rogėmis); 

4.8. supažindina lankytojus su  Centro jojimo skyriaus veikla, teikiamomis 

paslaugomis; 

4.9. tobulina kvalifikaciją žirgininkystės srities seminaruose, kursuose; 

4.10. teikia jojimo paslaugas ir tvarko apskaitos dokumentu; 

4.11. vykdo darbdavio arba jo įgaliotų asmenų nurodymus; 
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4.12. nuolat gerina savo jojimo įgūdžius; 

4.13.praveda lankytojams saugaus elgesio jojant, važiuojant karieta bei būnant šalia arklio 

instruktažą; 

4.14.teikia jojimo paslaugas tiek jojimo skyriaus teritorijoje tiek kitose vietose 

(renginiuose ar kt.); 

4.15. žirgui sunegalavus, rūpinasi jo sveikata – laikosi vet. gydytojo nurodymų; 

4.16. apie visus žirgų sveikatos būklės pakitimus kuo skubiau informuoja Jojimo skyriaus 

vadovą 

4.17. jodinėjant žirgais būtina dėvėti jojimo šalmą, jojimui skirtus batus su 2 cm.      

pakulne arba uždaras balnakilpes; 

4.18. įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikia nukentėjusiam pirmą pagalbą ir apie įvykį 

praneša administracijai. 

 

 

 

IV SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

      5. Žirgų treneris atsako už: 

      5.1. Centro vidaus tvarkos taisyklių vykdymą; 

      5.2. Centro Jojimo skyriaus vidaus tvarkos taisyklių vykdymą; 

      5.3.  jam patikėto inventoriaus eksploataciją ir jo apsaugą; 

      5.4.  švarą ir tvarką darbo vietoje; 

      5.5.  žalą, padarytą įstaigai dėl savo kaltės ir neatsargumo; 

      5.6.  šių pareigybių vykdymą. 

       6. Centro žirgų treneris pavaldus ir atskaitingas Jojimo skyriaus vadovui. 

       7. Darbuotojui, pažeidusiam šios instrukcijos reikalavimus, taikoma Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė, atsižvelgiant 

į pažeidimo pobūdį ir padarinius. 

________________________________ 

 

Susipažinau ir sutinku  

__________________________ 
                (parašas) 

__________________________ 
           (vardas, pavardė) 

__________________________ 
           (data) 

 


