
 
SPECIALISTO DARBŲ SAUGAI FUNKCIJOS 

 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
4.1   konsultuoja darbdavį, tarnybų vadovus, darbuotojus ir darbuotojų atstovus darbuotojų saugos ir 
sveikatos, civilinės  ir priešgaisrinės saugos klausimais įstaigoje: 
4.1.1. darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų taikymo, darbo ir poilsio laiko nustatymo, įstaigos 
darbuotojų saugos ir sveikatos  norminių dokumentų rengimo klausimais; 
 4.1.2. įsigyjant ir parenkant kolektyvines ir asmenines apsaugines priemones, jei reikia, konsultuoti, 
kaip jas naudoti; 
4.1.3. profesinės rizikos vertinimo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių susirgimų prevencijos 
klausimais. 
4.2. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos 
priemonių rengimą: 
4.2.1. instruktuoja darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir įstaigos darbuotojų  
saugos ir sveikatos norminių dokumentų nustatyta tvarka, jei reikia, moko darbuotojus saugių darbo 
metodų arba dalyvauti mokyme; 
4.2.2. sudaro darbuotojų sąrašą, kuriems privalomai tikrinama sveikata, organizuoja tokius  sveikatos 
patikrinimus, analizuoti privalomų sveikatos patikrinimų (priimant į darbą ir periodiškai) rezultatus 
ir apie juos informuoti direktorių; 
4.2.3. siūlo ir darbdavio pavedimu rengia nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos 
priemones ir organizuoti jų įgyvendinimą bei vykdyti jų įgyvendinimo kontrolę; 
4.2.4. darbdavio pavedimu dalyvauja nelaimingų atsitikimų darbe tyrime ir profesinių ligų tyrime, 
dalyvauja tarnybų vadovams rengiant priemones panašiems nelaimingiems  atsitikimams darbe ir 
profesinėms ligoms išvengti; 
4.2.5. analizuoja nelaimingus atsitikimus darbe, profesinius susirgimus bei incidentų aplinkybes ir 
priežastis, siūlo direktoriui prevencines priemones jiems išvengti. 
4.3. vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų laikymosi įstaigoje priežiūrą ir 
kontrolę, jei reikia, informuoja darbdavį apie tai, kaip: 
4.3.1. įstaigos tarnybų vadovai vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei įstaigos 
darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus ir saugiai organizuoja tarnybų 
darbą; 
4.3.2. darbuotojus instruktuoja, apmoko ir vykdo saugos ir sveikatos teisės aktų, įstaigos darbuotojų 
saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus; 
4.3.3.darbuotojus aprūpina ir/ar tinkamai naudotis kolektyvinėmis ir/ar asmeninėmis apsauginėmis 
priemonėmis, kaip įstaigoje įrengtos gamybinės buities bei asmens higienos patalpos. 
4.4. avarijos ar kito pavojaus atveju  kartu su darbdaviu vykdo pavojaus likvidavimo  priemones 
galimoms pasekmėms išvengti: 
4.4.1. kaip galima greičiau informuoja darbuotojus, kuriems gali kilti pavojus, taip pat apie tai 
informuoja kitus įstaigos darbuotojus ir nurodyti, kokios priemonės bus panaudotos pavojaus atveju 
darbuotojų saugai ir sveikatai apsaugoti ir kokių veiksmų privalo imtis patys darbuotojai; 
4.4.2. nurodo tarnybų vadovams sustabdyti darbus; 
4.4.3. nurodo darbuotojams palikti darbo vietas ir išeiti iš darbo patalpų, ir pereiti į saugias vietas; 
4.4.4. informuoja apie kilusį pavojų įstaigos darbuotojus, kurie yra darbdavio paskirti  ir apmokyti 
teikti pagalbą darbuotojams pavojaus atveju; 
4.4.5. iki bus pašalintas pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai, vykdo kitas darbuotojų apsaugos nuo 
pavojaus priemones. 
4.5. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoja įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos norminių 
dokumentų rengimą, juos rengti, konsultuoja šių dokumentų rengėjus, pildyti įstaigos dokumentus, 
susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata: 



4.5.1. darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka registruoja įstaigoje nelaimingus 
atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, kaupti kitus duomenis, susijusius su sveikatos 
būklės pasą bei įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos būklės statistine ataskaita; 
4.5.2. nagrinėja darbuotojų skundus ir prašymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, teikti dėl 
jų pasiūlymus darbdaviui; 
4.5.3. vykdo kitas su darbuotojų sauga ir sveikata susijusias funkcijas. 
4.6. ruošia civilinės saugos parengtus ekstremalioms situacijoms planus; 
4.7. programuoja ekstremalias situacijas ir planuoti prevencines priemones; 
4.8. organizuoja civilinės saugos formuočių sudarymą, aprūpinimą įranga ir apsaugos priemonėmis; 
4.9. organizuoja darbuotojų aprūpinimą asmeninėmis ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis; 
4.10. kaupia materialinių išteklių atsargas ir technines priemones, kad padidinti objekto veiklos 
gyvybingumą; 
4.11. organizuoja darbuotojų evakuaciją, pirminius gelbėjimo darbus; 
4.12. pastoviai rūpinasi savo profesionalumu, asmeniškai mokėti dirbti su radiacinės ir cheminės 
kontrolės prietaisais ir naudotis slėptuvių inžinerine sauga; 
4.13. vykdo savalaikį įstaigos darbuotojų perspėjimą avarijos, katastrofos ar stichinės nelaimės 
atveju; 
4.14. laikosi  priešgaisrinių taisyklų ir kitų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių norminių 
dokumentų reikalavimų vykdymą: 
4.14.1. parengia priešgaisrinės saugos instrukcijas darbo patalpoms; 
4.14.2.organizuoja darbuotojų instruktavimą, mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos 
klausimais; 
4.14.3. aprūpina objektą gaisro gesinimo priemonėmis ir garantuoti, kad jos būtų efektyviai 
naudojamos gaisrui gesinti; 
4.14.4. aprūpina darbo barus vaizdinėmis priešgaisrinės saugos  priemonėmis, nurodomaisiais bei 
įspėjamaisiais ženklais; 
4.14.5. kilus gaisrui, parengia darbuotojų veiksmų planą; 
4.15. organizuoja įstaigos darbuotojų mokymą civilinės saugos, priešgaisrinės saugos klausimais; 
4.16. vadovaudamasis  globos namų patvirtintu viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir vidaus 
kontrolės ir tvarkos aprašu planuoja prekių, paslaugų  ar darbų įsigijimo poreikį, teikia pirkimų 
paraiškas;  
4.17. pagal kompetenciją kontroliuoja ir atsako už  sudarytų sutarčių vykdymą; 
4.18. dalyvauja globos namų direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų veikloje; 
4.19.  atsakinga už rizikos veiksnių nustatymą, jų įvertinimą ir nustatytų rizikos veiksnių mažinimo 
priemonių įgyvendinimą; 
4.20. užtikrina gaunamos informacijos konfidencialumą; 
4.21. nuolat kelia profesinę kvalifikaciją darbų saugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos srityje; 
4.22. neviršydamas savo kompetencijos, vykdo globos namų direktoriaus nenuolatinio pobūdžio 
nurodymus, pavedimus žodžiu ir /ar raštu, susijusius su pareigų atlikimu, siekdamas globos namų 
strateginių tikslų įgyvendinimo. 
 
 
 
 
 
 


