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BĮ „PALANGOS INVESTICIJŲ VALDYMAS“ 

GELBĖTOJO 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I. PAREIGYBĖ 

1. BĮ „Palangos investicijų valdymas“ (toliau – Įstaigos) gelbėtojo pareigybė reikalinga 

užtikrinti tvarką baseine, saugoti asmenis, palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti įstatymų ir 

reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi priežiūrą, mokėti suteikti pirmąją pagalbą. 

2. Pareigybės grupė: specialistas. 

3. Pareigybės lygis: C. 

4. Pareigybės kodas: 541902. 

5. Pareigybės pavaldumas: Įstaigos gelbėtojas yra pavaldus Įstaigos vyresniajam 

gelbėtojui. 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI 
 

6. Gelbėtojo pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

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

6.2. mokėti gerai plaukti; 

6.3. mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą; 

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus, kitus teisės aktus, darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, įstaigos 

direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais, įstaigos įstatais 

ir šiuo pareigybės aprašymu; 

6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba bei žinoti bent vieną 

užsienio kalbą; 

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

bendrauti su įstaigos darbuotojais ir lankytojais. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

7. Gelbėtojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. moka suteikti pirmąją medicininę pagalbą; 

7.2. prižiūri bendrą tvarką baseine; 

7.3. atsako už darbą su baseino lankytojais; 

7.4. padeda organizuoti sportines varžybas; 
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7.5. neleidžia į vandenį neblaivių lankytojų; 

7.6. moka plaukti, nardyti ir naudotis visomis gelbėjimosi priemonėmis; 

7.7. esant bent vienam lankytojui būna darbo vietoje, vaikščioja aplink baseiną ir stebi 

besimaudančius; 

7.8. gelbėja skęstančius, ištraukia iš vandens, suteikia pirmąją pagalbą ir esant reikalui 

iškviečia greitąją pagalbą; 

7.9. žino saugos darbe, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimus; 

7.10. atlieka kitus Įstaigos vyresniojo gelbėtojo pavedimus ir užduotis, atitinkančias 

Įstaigos tikslus ir funkcijas. 

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 
 

8. Gelbėtojas yra atsakingas už savo pareigų tinkamą vykdymą šiame apraše ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka: 

8.1. už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą; 

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

8.3. už vyresniojo gelbėtojo nurodymų vykdymą; 

8.4. už darbo tvarkos taisyklių laikymąsi. 

 
________________________ 


