
ŠIAULIŲ SANATORINĖ MOKYKLS 

2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr.  

Šiauliai 

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ  

 

1. Gelbėtojo pareigybė yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės paskirtis: gelbėtojo pareigybė reikalinga apsaugoti žmonių gyvybę, gelbėti 

skęstančiuosius, suteikti pirmą medicininę pagalbą ištikus nelaimei prie vandens, užtikrinti tvarką 

baseine. 

4. Gelbėtojas yra pavaldus mokyklos direktoriui. 

   

II. SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

  5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. 

  5.2. turėti „Baseino prižiūrėtojo-gelbėtojo“ mokymų pažymėjimą (40 val.); 

  5.3. privalo mokėti plaukti, nardyti ir naudotis visomis gelbėjimosi priemonėmis; 

  5.4. privalo būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais; 

  5.5. žinoti HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus“; 

  5.6. žinoti ir vadovautis darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, galiojančiomis 

instrukcijomis, darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių reikalavimais, šiuo pareigybės aprašymu; 

  5.6. gebėti dirbti kolektyve, būti atsakingu ir pareigingu, gebėti kultūringai ir mandagiai 

bendrauti. 

 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 6. Gelbėtojas vykdo šias funkcijas: 

 6.1. užtikrina plaukimo baseino lankytojų saugų elgesį, prižiūri bendrą tvarką plaukimo 

baseine; 

6.2. griežtai laikosi plaukimo baseino užimtumo tvarkaraščio ir darbo grafiko; 

 6.3. būna darbo vietoje, vaikščioja aplink baseiną, stebi besimaudančius, gelbsti 

skęstančiuosius ir suteikia jiems pirmąją medicinos pagalbą, esant būtinybei iškviečia greitąją 

medicinos pagalbą arba policijos pareigūnus; 

 6.4. turi mokėti dirbti rankiniu matavimo įrenginiu; 

 6.5. turi mokėti dirbti mobiliu ir hidrauliniu pacientų keltuvu; 

 6.6. pildo biocidinio produkto liekanų ir baseino vandens rūgštingumo matavimo 

rezultatų registracijos žurnalą; 

  6.7. vykdo kitas mokyklos direktoriaus užduotis. 

  

IV. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

7. Gelbėtojas yra atsakingas už savo pareigų tinkamumą vykdymą šiame apraše ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka: 



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

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

7.3. už jam patikėtas gelbėjimo priemones bei inventorių; 

7.4. už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą. 
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