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JONAVOS BASEINO GELBĖTOJO 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1. Jonavos baseino (toliau – Įstaiga) gelbėtojas yra kvalifikuotas darbuotojas, pavaldus 
direktoriaus pavaduotojui sportui ir renginiams. 

2. Pareigybės lygis – C. 
 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją; 
3.2. būti susipažinęs su Įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, nuostatais, 

direktoriaus įsakymais, susijusiais su darbuotojo vykdoma veikla, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, 
darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos instrukcijomis ir šiuo pareigybės 
aprašymu; 

3.3. gebėti be sustojimo poilsiui nuplaukti 100 m nuotolį plaukimo baseine, panerti giliausioje 
plaukimo baseino vietoje iki dugno ir iškelti iki vandens paviršiaus imitacinį manekeną; 

3.4. išmanyti pirmosios pagalbos teikimą; 
3.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti su MS Office programiniu paketu; 
3.6. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti, laikytis profesinės etikos kodekso 

reikalavimų. 
 

III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
4.1. užtikrina baseino lankytojų saugų elgesį plaukimo baseine ir SPA erdvėje; 
4.2. supažindina baseino lankytojus su saugaus elgesio taisyklėmis baseine; 
4.3. laikosi plaukimo baseino užimtumo tvarkaraščio ir darbo grafiko; 
4.4. plaukimo užsiėmimus leidžia vykdyti tik esant privalomoms gelbėjimo priemonėms. 

Atsako už privalomų gelbėjimo priemonių komplekto sudėtį ir laikymą nurodytose vietose; 
4.5. sudaro saugias plaukimo užsiėmimo sąlygas plaukimo baseine, atsižvelgiant į lankytojų 

mokėjimo plaukti įgūdžius, poreikius. Įvertina ir suskirsto lankytojus pagal jų mokėjimo plaukti lygį 
(plaukimo užsiėmimuose turi teise dalyvauti tik mokantys plaukti asmenys); 

4.6. dalyvauja plaukimo treniruotėse, kurias veda baseino ar kitų sporto organizacijų treneriai, 
nepriklausomai nuo mokomosios sportinės specializacijos ir meistriškumo; 

4.7. dalyvauja Įstaigos projektų ir programų ruošime ir vykdyme; 



4.8. sudaro saugias sąlygas ir nustato vandens nusileidimo kalnelio bei pirčių naudojimosi 
laiką; 

4.9. saugo gelbėjimo ir plaukimo inventorių, neleidžia lankytojams naudoti jį ne pagal paskirtį; 
4.10. taupiai naudoja materialinius ir energetinius išteklius, tausoja Įstaigos nuosavybę; 
4.11. darbo metu dėvi darbo aprangą arba kitą sportinio tipo aprangą (sušlapus ir pan.), 

nepalieka darbo vietos be priežiūros, nesinaudoja mobiliuoju telefonu; 
4.12. baigianti darbo laikui, užtikrina, kad visi lankytojai paliktų plaukimo baseino ir SPA 

erdvės patalpas. Įspėja lankytojus apie baseino darbo laiko pabaigą ne anksčiau nei likus 15 min. iki 
darbo laiko pabaigos. Plaukimo baseino ir SPA erdvės patalpas palieka paskutinis, išjungia pirtis ir 
sutvarko inventorių; 

4.13. pašalina iš plaukimo baseino ir/arba SPA erdvės asmenį/-is, kuris/-ie savo veiksmais, 
kelia pavojų savo ir kitų asmenų saugumui; 

4.14. nedelsiant nutraukia plaukimo užsiėmimų vedimą, jeigu jų vykdymas gresia darbuotojų 
ir lankytojų saugumui, ir apie tai praneša tiesioginiam vadovui arba Įstaigos vadovui; 

4.15. suteikia pirmąją medicininę pagalbą, moka atlikti skęstančiųjų gelbėjimo veiksmus ir 
suteikti pirmąją medicininę pagalbą skendimo atveju kol atvyks greitoji pagalba. Žino medicininių 
priemonių buvimo vietą; 

4.16. imasi priemonių, kad nedelsiant būtų pašalinamos visos priežastys ir sąlygos, trukdančios 
arba apsunkinančios normalų darbą Įstaigoje; 

4.17. palaiko tvarką gelbėtojų patalpoje; 
4.18. laikosi darbo etikos: nepriekaištingai ir kultūringai atlieka savo pareigas, mandagiai, 

tvarkingai, kantriai ir taktiškai bendrauja su kolegomis ir Įstaigos lankytojais; 
4.19. teikia tiesioginiam vadovui pasiūlymus dėl darbo sąlygų gerinimo; 
4.20. vykdo kitus su gelbėtojo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo 

ir/arba Įstaigos vadovo pavedimus. 
 

Susipažinau: 

______________________________ 
                     (Parašas) 

_____________________________ 
               (Vardas ir pavardė) 

______________________________ 

                         (Data) 


