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PAKRUOJO RAJONO SPORTO CENTRAS 

Įmonės kodas 190076290 

 

VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės pavadinimas - Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas ( 

2. Pareigybės grupė – kvalifikuoti darbuotojai, C – lygis. 

3. Tiesiogiai pavaldus ir darbą koordinuoja sporto centro direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams. 

 

II . SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4.  Medicininis išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija. 

5. Turėti privalomojo higienos mokymo ir privalomojo pirmosios medicininės pagalbos 

mokymo žinių atestavimo pažymėjimą  

6. Gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka.(asmens medicininė knygelė – sveikatos pasas F 048/a); 

 

III . PAREIGYBEI PRISKIRTOS FUNKCIJOS 

 

7.  Teikti būtinąją medicinos pagalbą. 

8.  Suteikti būtiną arba skubią medicininę pagalbą traumų, negalavimų atveju, tame tarpe 

ir skausmą mažinančius vaistus. 

9. Atlikti budinčio medicinos darbuotojo funkcijas respublikinių ir žemesnio lygio 

sporto varžybų metu. 

10. Teikti konsultacijas traumų prevencijai ir reabilitacijai po traumų, sužeidimų. 

11. Žinoti ir vadovautis darbų saugos instrukcija. 

12. Vykdyti civilinės saugos funkcijas kasdieninėje veikloje ir ekstrimalių situacijų 

atvejais. 

13. Žinoti ir vykdyti kolektyvinę sutartį. 

14. Žinoti ir laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių. 

15. Žinoti ir laikytis materialinės atsakomybės pagrindų. 

16. Laikytis profesinės etikos ir elgesio kultūros taisyklių. 

17. Žinoti įvairių medžiagų kenksmingumą, ir nenaudoti priemonių, preparatų, galinčių 

pakenkti ar kitaip paveikti sportuojančius. 

18. Darbo metu būti dėmesinga. 

 

 

 

V. ATSAKOMYBĖ 

 



19. Atsako: 

19.1. už administracijos įsakymų, parėdymų vykdymą; 

19.2. už atliekamo darbo kokybę; 

19.3. už saugos darbe, bei vidaus tvarkos taisyklų vykdymą; 

19.4. už šių reikalavimų ir norminių aktų pažeidimus, dėl kurių įvyko arba galėjo įvykti 

nelaimingas atsitikimas, įvyko ar galėjo įvykti avarija, darbuotojas susirgo profesine liga, sutriko 

darbas, įvyko gaisras arba užsidegimas darbuotojams, kurie savo veiksmu arba neveiksmu pažeidė 

minėtus dokumentus arba žinodami, kad pažeidžia darbų saugos reikalavimus, bet dirbo tokiomis 

sąlygomis, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, 

administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. 

 

 

_______________________ 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 (Susipažinau)                                                      (vardas, pavardė, parašas) 

  

Pareigybės aprašymas pakeistas________________________________________________ 

                                  (nurodyti, kuo vadovaujantis daromi pakeitimai, pakeitimo turinys ir data) 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Su pakeitimais susipažinau ________________________________________________ 

                                              (vardas, pavardė, parašas) 

 

 


