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Šiaurietiškojo ėjimo specialistų teisės  
 

Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo asociacijos (LŠĖA) suteiktas šiaurietiškojo ėjimo (ŠĖ) specialisto kvalifikacinis laipsnis atspindi gebėjimą kvalifikuotai 

vykdyti su šiaurietiškuoju ėjimu susijusią veiklą. ŠĖ specialistų teisės (veiklos sritys) pagal turimas kvalifikacijas ir kompetencijas yra nurodytos žemiau 

pateiktoje lentelėje. 

LŠĖA vykdomos specialistų ruošimo programos suteikia ŠĖ veiklai reikalingas specializuotas žinias ir kompentencijas.  

Jei tam tikrai veiklai vykdyti LR įstatymai numato turėti papildomas kvalifikacijas, leidimus (pvz. turėti Fizinio aktyvumo specialisto ar instruktoriaus 

statusą), už papildomų kvalifikacijų turėjimą arba veiklos apribojimą, kaip tai numato LR įstatymai, yra atsakingas pats ŠĖ specialistas. 

 

Šiaurietiškojo ėjimo specialisto veiklos sritys (galimybės) Šiaurietiškojo ėjimo Asistentas Šiaurietiškojo ėjimo 

Instruktorius 

Šiaurietiškojo ėjimo 

Treneris 

Kvalifikuotas šiaurietiškojo ėjimo (toliau ŠĖ) pristatymas, 

propagavimas 

+ * + * + 

Buvimas Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo asociacijos (toliau 

LŠĖA) specialistų sąraše 

+ + + 

Konsultavimas ŠĖ lazdų ir kito inventoriaus parinkimo, 

pirkimo bei naudojimo klausimais 

+ + + 

ŠĖ lazdų ir kito inventoriaus pardavimas  + + + 

ŠĖ lazdų ir kito inventoriaus nuoma + + + 

ŠĖ renginių ir laisvalaikio organizavimas + * + * + 

Įvadinių / pažintinių ŠĖ užsiėmimų vedimas + * + * + 

ŠĖ technikos mokymų vedimas Tik dalyvaujant Instruktoriui ** + ** + 

Darbas su abonemento principu sudarytoms ŠĖ grupėmis Tik dalyvaujant Instruktoriui ** + ** + 

ŠĖ specialistų (Asistentas, Instruktorius) rengimas – – Gavus LŠĖA akreditaciją 

 

* - neturint Fizinio akyvumo specialisto statuso ši veikla neturėtų turėti nieko bendro su fizinio aktyvumo specialisto paslaugų teikimu, kaip tai apibrėžia 

LR kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 nauja redakcija (2018 m. spalio 18 d. Nr. XIII-1540; žr. žemiau pateiktas šio įstatymo sąvokas). 

** - tik turint Fizinio aktyvumo specialisto statusą kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 nauja redakcija 

(2018 m. spalio 18 d. Nr. XIII-1540; žr. žemiau pateiktas šio įstatymo sąvokas). 
 

11. Fizinio aktyvumo specialistas – specialistas, vadovaujantis asmens fizinio aktyvumo veiklai ir (arba) šviečiantis visuomenę sporto, fizinio aktyvumo ir 

taip pasiekiamo sveikatos stiprinimo klausimais.  

12. Fizinis aktyvumas – asmens fizinė veikla, kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines savybes bei įgūdžius neturint tikslo pasirengti 

aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) dalyvauti jose, taip pat veikla šviečiant visuomenę sporto, fizinio aktyvumo ir jais pasiekiamo sveikatos 

stiprinimo klausimais. 


