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I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Sporto centro “Atžalynas” gelbėtojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės grupė –  kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C 

lygiui.   

 

II. PASKIRTIS 

 

 2. Sporto centro “Atžalynas” gelbėtojo pareigybė reikalinga apsaugoti žmonių gyvybę, 

gelbėti skęstančiuosius, suteikti pirmą medicininę pagalbą ištikus nelaimei prie vandens. 

  

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

  3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

 3.1.Turėti ne žemesni kaip vidurinį išsilavinimą. 

  3.2. Išmanyti darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų saugojimo tvarką. 

  3.3. Žinoti darbo priemonių paskirtį ir išmanyti jų naudojimo galimybes ir būdus. 

  3.4. Žinoti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos, 

vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus. 

 3.5. Mokėti plaukti, nardyti ir naudotis visomis gelbėjimo priemonėmis. 

 3.6. Gelbėti skęstančiuosius-skenduolio ištraukimas iš vandens, įsikeliant į valtį arba 

buksiruojant pačiam. 

 3.7. Mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą. 

 3.8. Budėti valtyje, plaukiojant pagal plūdurus. 

 3.9. Perspėti saugaus elgesio taisyklių nesilaikančius poilsiautojus, be suaugusiųjų 

priežiūros į pliažą ateinančius vaikus. 

 3.10. Neleisti į postą pašalinių asmenų. 

 3.11. Žinoti ir mokėti išsilaisvinti iš skęstančiojo pagrindinius būdus. 

 3.12. Žinoti priplaukimo prie skęstančiojo ir išplukdymo iš vandens būdus. 

 3.13. Mokėti paruošti plaukiojimo priemones ir inventorių. 

 3.14. Būti pareigingam, mandagiam ir paslaugiam, gebėti bendrauti. 

 3.15. Priimamas dirbti pasitikrinęs sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta 

tvarka. 

 IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 4.1.Prižiūri paplūdimiuose viešąją tvarką ir palaiko švarą. 

4.2. Žmonių gelbėjimas tiksliai apibrėžtoje maudymosi ir paplūdimio zonoje bei 

pirmosios medicinos pagalbos suteikimas nukentėjusiems 

 4.3. Gelbėtojas maudyklų ir paplūdimių darbo metu stebi maudyklų ir paplūdimių 

teritorijas, drausmina netinkamai vandenyje besielgiančius asmenis, gelbsti skęstančiuosius ir 

suteikia jiems pirmąją medicinos pagalbą, esant būtinybei iškviečia greitąją medicinos pagalbą arba 

policijos pareigūnus. 



  4.4. Vykdo saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus, vidaus 

tvarkos taisykles. 

4.5. Neleidžia maudytis ir plaukioti valtimis neblaivius asmenis, plaukti už skirtos 

maudymosi ribos, šokinėti iš valčių. 

4.6.Gelbėtojas savo darbe vadovaujasi šiomis taisyklėmis, gelbėtojų pareigybės 

aprašymais. 

 4.7. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, direktoriaus pavedimus ir užduotis, 

atitinkančius sporto centro tikslus ir funkcijas. 

  

V. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ 

 

5. Darbuotoją skiria ir atleidžia sporto centro direktorius, Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

6. Darbuotoją skatina, skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas sporto centro 

direktorius, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas yra pavaldus specialistui paplūdimių priežiūrai ir 

atskaitingas sporto centro direktoriui. 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka: 

8.1. už tai, kad pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai; 

8.2. už saugos  ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą; 

8.3. už jam patikėtas gelbėjimo priemones bei inventorių; 

8.4. už poilsiautojų saugumą vandenyje; 

8.5. už žalą, padarytą dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

8.6. už sporto centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams 

nurodymų vykdymą; 

8.7. už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą. 
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Susipažinau ir sutinku: 

 

____________________  ___________________  _______________ 

(pareigos)       (parašas)   (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 


