
 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

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

• turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (pageidautina – technologijos 

mokslų studijų srities); 

• žinoti ir mokėti taikyti praktiniame darbe su darbų, civiline ir priešgaisrine sauga 

susijusius teisės aktus; 

• mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

• vykdo Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų teisėtus nurodymus ir nedelsiant 

organizuoja nustatytų priešgaisrinės saugos pažeidimų šalinimą bei atliekamų darbų nutraukimą, 

jeigu jie gali sukelti gaisrą ar sprogimą; 

• instruktuoja valstybės tarnautojus ir darbuotojus (toliau – darbuotojai), organizuoja jų 

mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais, pagal kompetenciją rengia priešgaisrinės 

saugos instrukcijas; 

• informuoja Ūkio skyriaus viršininką apie poreikį aprūpinti  įstaigą reikiamomis gaisro 

gesinimo priemonėmis bei užtikrina, kad esamos būtų techniškai tvarkingos ir veiktų; 

• rengia valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus ir pratybas, skirtas 

jiems įsisavinti įstaigoje; 

• kontroliuoja darbuotojų saugą ir sveikatą darbe bei priešgaisrinę saugą reglamentuojančių 

teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą įstaigoje; 

• praveda įstaigos darbuotojams ir ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems įvadinį darbų 

saugos instruktažą ir periodiškai instruktuoja darbuotojus darbo vietose; 

• organizuoja darbuotojams, kuriems reikalinga pagal pareigybes, potencialiai pavojingų 

įrenginių, darbų saugos mokymus; 

• rengia aktus bei tyrimo išvadas nelaimingų atsitikimų atvejais; 

• kontroliuoja, kad būtų saugiai eksploatuojami potencialiai pavojingi įrenginiai, kontrolės 

ir matavimo prietaisai, turintys įtakos saugiam darbui; 

• kontroliuoja įstaigos darbuotojų bei ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų periodinius 

sveikatos tikrinimus, ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų higienos ir pirmosios pagalbos mokymus; 

• vykdo su civiline sauga įstaigoje susijusias funkcijas: supažindina įstaigos darbuotojus su 

civilinės saugos priemonių panaudojimu ekstremalių situacijų atvejais, rūpinasi civilinės saugos 

priemonių saugojimu, rengia civilinės saugos planų projektus ir juos derina su įstaigos direktoriumi 

bei jo pavedimu – su kitomis institucijomis, vykdo kitas su civiline sauga susijusias funkcijas, 

įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimus; 

• vykdo kitus įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio ūkį, Ūkio 

skyriaus viršininko rašytinius ir žodinius nurodymus, įgyvendinant Ūkio skyriui pavestus 

uždavinius. 


