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PANEVĖŽIO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO SAUGOS SPECIALISTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro saugos specialistas. Pareigybės grupė – 3. 

Specialistai. 

2. Pareigybės lygis – B.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

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

3.1. aukštąjį universitetinį išsilavinimą pagal specialias darbuotojų saugos ir sveikatos 

mokymo programas arba aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį išsilavinimą arba jam 

prilygintą išsilavinimą ir mokyklos ar mokymo įstaigos, vadovaujantis Mokymo ir atestavimo 

darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-287/V-611 „Dėl Mokymo ir atestavimo 

darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, išduotą pažymėjimą, 

patvirtinantį gebėjimą dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu konkrečios (konkrečių) 

ekonominės veiklos rūšies (rūšių) įmonėse; 

3.2. saugos specialistais turi išmanyti: 

3.2.1. teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą, ir jų praktinį taikymą; 

3.2.2. potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros reikalavimus; 

3.2.3. į rinką teikiamų asmeninių apsaugos priemonių, įrenginių ir kitų darbo priemonių 

reikalavimus; 

3.2.4. darboviečių, darbo vietų įrengimo, saugaus darbo organizavimo reikalavimus; 

3.2.5. kolektyvinių ir asmeninių apsaugos priemonių parinkimo, jų naudojimo 

reikalavimus; 

3.2.6. profesinės rizikos veiksnius, jų poveikį darbuotojų sveikatai ir prevencijos 

priemones, siekiant darbuotojus apsaugoti nuo šių veiksnių poveikio; 

3.2.7. profesinės rizikos vertinimo įmonėje reikalavimus, profesinės rizikos šalinimo ar 

mažinimo priemonių nustatymo ir įgyvendinimo reikalavimus; 

3.2.8. labiau pažeidžiamų asmenų grupes, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus 

šiems asmenims; 

3.2.9. darbuotojų instruktavimo, mokymo ir atestavimo reikalavimus; 

3.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (MS Word programa, MS Office, 

elektroninis paštas); 

3.4. gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe; 

3.5. mokėti valstybinę lietuvių kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 



 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. saugos specialistas siekdamas, kad įmonėje būtų sudarytos saugios ir sveikos darbo 

sąlygos, užtikrintas priešgaisrinės ir civilinės saugos norminių aktų reikalavimų laikymasis, 

vykdo profilaktikos, kontrolės, organizacines ir kitas funkcijas; 

4.2. tikrina, ar eksploatuojamos darbo priemonės, darbo vietos, sporto bazių patalpos, 

statiniai, darbo organizavimas, jo aprūpinimas atitinka norminių aktų saugos darbe, civilinės ir 

priešgaisrinės saugos klausimais reikalavimus; 

4.3. rengia ir Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Sporto centras) direktoriui 

pateikia tvirtinti saugos darbe instrukcijas bei tikrina, kaip jų laikomasi; 

4.4. instruktuoja nustatyta tvarka priimamus į darbą žmones; 

4.5. Sporto centro direktoriaus pavedimu nagrinėja darbuotojų skundus ir prašymus saugos 

darbe klausimais; 

4.6. vykdydamas kontrolės funkcijas, saugos specialistas tikrina ir apie rastus trūkumus 

informuodamas Sporto centro direktorių: 

4.6.1. kaip įstaigoje vykdomi norminiai aktai darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir 

gaisrinės saugos klausimais, ar padalinių (sporto bazių) vadovai sudaro saugias ir sveikas darbo 

sąlygas atitinkančiomis saugos priemonėmis, ar užtikrina reikiamą jų priežiūrą; 

4.6.2. kaip vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos 

reikalavimus asmenys, atsakingi už kenksmingų medžiagų laikymą ir naudojimą, statinių ir 

potencialiai pavojingų įrenginių eksploatavimą, darbų priežiūrą bei įvykdymą; 

4.6.3. prižiūri, kad laiku būtų tikrinama šių darbuotojų kvalifikaciją, be to, dalyvaudamas 

kvalifikacinių komisijų darbe, tikrina visų darbuotojų saugos darbe žinias; 

4.6.4. ar laiku bandomi potencialiai pavojingi įrenginiai, kontrolės ir matavimo prietaisai, 

turintys įtaką saugai darbe, civilinei ir priešgaisrinei saugai, kaip atliekamos jų apžiūros, ar laiku 

matuojama elektros linijų ir įrengimų izoliacijos, žaibolaidžių ir įžeminimo kontūrų varžą, 

tikrinamos gaisro gesinimo priemonės; 

4.6.5. ar nustatyta tvarka vykdomi privalomieji priimamų į darbą asmenų ir periodiški 

darbuotojų sveikatos tikrinimai; 

4.6.6. ar padalinių (sporto bazių) vadovai laiku įvertina darbo sąlygas, reikiamai pildo 

darbo būklės dokumentus, ar užtikrina patalpų ir statinių priežiūrą, saugą nuo gaisrų bei 

sprogimų; 

4.6.7. ar įstaigoje laiku ir tinkamai instruktuojami, mokomi darbuotojai, tvarkoma bei 

saugoma darbe dokumentacija; 

4.6.8. ar saugus eismas sporto bazių teritorijoje; 

4.6.9. ar užtikrinamas darbuotojų darbo ir poilsio režimas; 

4.7. saugos specialistas organizuoja: 

4.7.1. darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir gaisrinės saugos instrukcijų rengimą 

įmonės padaliniuose ir tikrina jų kokybę; 

4.7.2. darbuotojų mokymą darbuotojų saugos ir sveikatos civilinės ir gaisrinės saugos bei 

pirmosios medicinos pagalbos teikimo klausimais; 

4.7.3.  paskirtų darbuotojų, atsakingų už sporto objektų priešgaisrinę būklę darbo kontrolę; 

4.7.4. įstaigos padaliniuose (sporto bazėse) įvykusių nelaimingų atsitikimų tyrimo ir 

apskaitos nuostatų reikalavimų vykdymą; 

4.7.5. sporto bazių administratorių aprūpinimą norminiais aktais bei vaizdinėmis 

priemonėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais; 

4.8. kitos saugos specialisto pareigos: 

4.8.1. dalyvauja rengiant darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, civilinės ir gaisrinės saugos 

mokymo programas, rengia įsakymų ir kitų valdymo dokumentų darbuotojų saugos ir sveikatos, 

civilinės ir gaisrinės saugos klausimais projektus ir teikia juos tvirtinimui; 



 

4.8.2. nustatyta tvarka dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus, profesines ligas, avarijas, 

gaisrus ir tvarko jų apskaitą; 

4.8.3. nagrinėja nelaimingų atsitikimų, avarijų, gaisrų priežastis bei aplinkybes, kartu su 

Sporto centro darbuotojais numato priemones nelaimingų atsitikimams, avarijoms, gaisrams 

mažinti, kontroliuoja, kaip šios priemonės įgyvendinamos; 

4.8.4. nustatyta tvarka rengia saugos ir sveikatos darbe, civilinės ir gaisrinės saugos 

ataskaitas; 

4.9. kelia savo kvalifikaciją ir gerina žinias, reikalingas darbui atlikti; 

4.10. vykdo kitas tiesioginio vadovo užduotis. 

 

______________ 


