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PATVIRTINTA: 

Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo asociacijos 

valdybos sprendimu 2018 m. vasario 5 d. 

 

 

Šiaurietiškojo ėjimo specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarka 

 

 

Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo asociacija (toliau LŠĖA) siekia, kad šiaurietiškojo ėjimo (toliau ŠĖ) 

Instruktoriaus asistentai, Instruktoriai, Treneriai (toliau Specialistai) būtų kompetentingi, profesionaliai 

ir kokybiškai teiktų su šiaurietiškuoju ėjimu susijusias paslaugas. 

Siekiant šio tikslo Specialistams yra nustatyti kvalifikacijos kėlimo ir palaikymo reikalavimai. 

 

Specialistų mokymų metu gauta akreditacija galioja nuo mokymų baigimo dienos iki kitų kalendorinių 

metų pabaigos. 

(Pavyzdys: jei Specialistas baigė Instruktoriaus asistento, Instruktoriaus ar Trenerio mokymus 2018 

metais, jo LŠĖA akreditacija galioja iki 2019 metų pabaigos). 

 

Akreditacija yra pratęsiama kitiems metams, jei Specialistas: 

1. Vykdo aktyvią veiklą šiaurietiškojo ėjimo srityje; 

2. Dalyvauja ŠĖ kvalifikacijos kėlimo mokymuose, žygiuose. 

 

Žemiau pateikiama šių reikalavimų detalizacija. 

 

1. Aktyvi veikla šiaurietiškojo ėjimo srityje. 
 

Specialistai yra raginami: 

- vesti šiaurietiškojo ėjimo mokymus; 

- konsultuoti šiaurietiškojo ėjimo lazdų ir kito inventoriaus parinkimo klausimais; 

- dalyvauti šiaurietiškojo ėjimo renginiuose; 

- organizuoti šiaurietiškojo ėjimo renginius; 

- burti visuomenę, steigti šiaurietiškojo ėjimo klubus; 

- būti aktyviems socialiniuose tinkluose skleidžiant informaciją apie šiaurietiškąjį ėjimą bei 

organizuojamus šiaurietiškojo ėjimo renginius; 

- bendradarbiauti su žiniasklaida; 

- bendradarbiauti su visuomenės sveikata besirūpinančiomis įstaigomis, įmonėmis, 

organizacijomis; 

- tapti LŠĖA nariais, dalyvauti formuojant šiaurietiškojo ėjimo viziją Lietuvoje. 

 

Minimalus reikalavimas Specialisto akreditacijos išlaikymui: pačiam aktyviai praktikuoti šiaurietiškąjį 

ėjimą bei skleisti visuomenėje informaciją apie šiaurietiško ėjimo naudą ir teisingos ėjimo technikos 

principus. 
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2. Kvalifikacijos kėlimas dalyvaujant mokymuose ir šiaurietiškojo ėjimo žygiuose. 
 

Kaip kvalifikacijos kėlimo mokymai yra užskaitomi seminarai, kursai ir studijos šiose srityse: 
 

A. Kūno kultūra: 

- šiaurietiškojo ėjimo Specialistų pakartotiniai mokymai; 

- šiaurietiškojo ėjimo kvalifikacijos kėlimo mokymai; 

- kūno treniravimas; 

- aktyvios fizinės veiklos formos; 

- mitybos derinimas siekiant kūno treniravimų tikslų; sveika mityba; 

- su sportu ar medicina susijusios formalios studijos. 
 

B. Kitos kompentecijos, reikalingos sėkmingai Specialisto veiklai: 

- viešasis kalbėjimas, efektyvus komunikavimas; 

- pardavimai – kaip parduoti šiaurietiškojo ėjimo idėjas, paslaugas ir save, kaip Specialistą; 

- motyvacija, darbo efektyvumo didinimas (pvz. laiko planavimas); 

- verslo, sportinės veiklos organizavimas ir vadyba. 

 

Mokymų įstaigos ir treneriai, kurių organizuojami mokymai yra LŠĖA užskaitomi Specialistams kaip 

kvalifikacijos kėlimas, yra pateikiami šio dokumento Priede Nr. 1. 
 

Aktualus mokymų įstaigų ir trenerių sąrašas yra pateikiamas LŠĖA internetiniame tinklapyje 

www.lsea.eu.   
 

Jei specialistas baigė A ir B punktuose išvardintus mokymus įmonėje, kurios nėra LŠĖA patvirtintame 

sąraše, apie mokymų užskaitymą sprendžia LŠĖA specialistų kvalifikacijos palaikymo komitetas. 

 

C. Dalyvavimas šiaurietiškojo ėjimo žygiuose.  
 

Kaip kvalifikacijos kėlimas yra užskaitomas dalyvavimas šiaurietiškojo ėjimo žygiuose, jei yra išpildyti 

visi šie reikalavimai: 

- LŠĖA buvo iš anksto informuota apie organizuojamą žygį; 

(žygio organizatorius arba žygyje dalyvaujantis Specialistas ne vėliau nei prieš 7 dienas iki 

žygio pradžios informuoja LŠĖA apie žygio organizatorių, vietą, datą, pradžios ir pabaigos 

laiką, trasos ilgį, planuojamą dalyvių skaičių); 

- žygis buvo atviras, t.y. jame galėjo dalyvauti kiekvienas užsiregistravęs; 

- informacija apie žygį buvo paskelbta viešai; 

(minimalus reikalavimas – paskelbimas LŠĖA internetiniame tinklapyje); 

- žygio metu Specialistas turėjo skiriamąjį ženklą „Instruktorius“ ir trasoje aktyviai 

konsultavo bei mokė dalyvius teisingos ėjimo technikos arba buvo žygio organizatorius. 

 

Už dalyvavimą tokiame šiaurietiškojo ėjimo žygyje Specialistui yra užskaitomos keturios kvalifikacijos 

kėlimo valandos.  

http://www.lsea.eu/
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Kaip keturios kvalifikacijos kėlimo valandos yra užskaitomas tik vienas žygis per kalendorinius metus. 

 

LŠĖA palaiko ir remia šiaurietiškojo ėjimo žygių organizavimą. Pagal galimybes LŠĖA suteikia 

informacinę, techninę ir kt. pagalbą šiaurietiškojo ėjimo žygio organizatoriui. 

 

Minimalus reikalavimas Specialisto akreditacijos išlaikymui: 8 akademinės valandos kvalifikacijos 

kėlimo per kalendorinius metus (mokymai arba mokymai plius žygis). 

 

Specialistų kvalifikacijos įvertinimo ir akreditacijos pratęsimo eiga.  
 

I. LŠĖA akreditacijos pratęsimui Specialistas privalo kiekvienais kalendoriniais metais iki 

vasario 1 d. užpildyti nustatytos formos veiklos ataskaitą (Priedas Nr.2) už praeitus 

kalendorinius metus ir atsiųsti ją elektroniniu paštu info@lsea.eu. 

II. LŠĖA Specialistų kvalifikacijos priežiūros komitetas iki kovo 1 d. išnagrinėja Specialisto 

atsiųstą veiklos ataskaitą ir pratęsia arba anuliuoja Specialisto akreditaciją einamiems 

metams.  

III. Atnaujintas Specialistų sąrašas yra paskelbiamas internetiniame tinklapyje www.lsea.eu iki 

kovo 1 d. 

IV. Specialistų akreditacijos įvertinimas ir pratęsimas aukščiau aprašyta tvarka yra atliekamas 

nemokamai. 

V. Specialistai, kurie neatsiuntė veiklos ataskaitų iki vasario 1 d., norėdami turėti galiojančią 

akreditaciją gali atsiųsti veiklos ataskaitą ir vėliau. LŠĖA išnagrinėja ataskaitą ir priima 

sprendimą dėl akreditacijos pratęsimo per 30 dienų nuo ataskaitos gavimo. Šiuo atveju yra 

imamas 30 Eur akreditacijos pratęsimo mokestis. 

 

(Pavyzdys: jei Specialistas baigė Instruktoriaus asistento, Instruktoriaus arba Trenerio mokymus 2018 

metais, jo LŠĖA akreditacija galioja iki 2019 metų pabaigos. Siekiant, kad akreditacija būtų pratęsta 

galioti 2020 metais, Specialistas privalo užpildyti nustatytos formos veiklos ataskaitą už 2019 metus ir 

iki 2020 m. vasario 1 d. atsiųsti ją elektroniniu paštu info@lsea.eu). 

 

 

 

 

Priedai 
 

Priedas Nr. 1 – Mokymų įstaigos ir treneriai, kurių organizuojami mokymai yra LŠĖA užskaitomi 

Specialistams kaip kvalifikacijos kėlimas. 
 

Priedas Nr. 2 – Specialisto metinės veiklos ataskaitos forma. 

 

mailto:info@lsea.eu
http://www.lsea.eu/

