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AKMENĖS RAJONO UGNIAGESIŲ KOMANDOS SKYRININKO 

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

UGNIAGESIŲ KOMANDOS SKYRININKO PAREIGYBĖ 

 

1.  Akmenės rajono ugniagesių komandos skyrininko pareigybės grupė – trečia. 

2.  Pareigybės lygis – C. 

3.  Pareigybės paskirtis: vadovauja ugniagesių gelbėtojų grandies parengčiai, palaiko drausmę,  

saugiai ir kokybiškai gesina gaisrus, atlieka pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus. 

4. Pareigybės pavaldumas – pavaldus Akmenės rajono ugniagesių komandos vadovui. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI UGNIAGESIŲ KOMANDOS SKYRININKO PAREIGAS 

EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Pagal šį pareigybės aprašymą dirba Ugniagesių komandos skyrininkas. Skyrininką į darbą priima 

ir iš pareigų atleidžia įstaigos vadovas. 

6. Skyrininkas turi būti ne jaunesnis kaip 18 m. ir ne vyresnis kaip 65 m. amžiaus, būti geros 

sveikatos ir fizinio pasirengimo, būti nepriekaištingos reputacijos, turėti ne žemesnį kaip vidurinis 

išsilavinimą,  būti PAGD prie VRM direktoriaus nustatyta tvarka baigęs įvadinius mokymus ir išlaikęs 

egzaminą, turėti ugniagesio gelbėtojo kvalifikacinį pažymėjimą, C kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

 

 

III SKYRIUS 

UGNIAGESIŲ KOMANDOS SKYRININKO  PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO 

FUNKCIJOS   

 

 7. Skyrininkas vadovauja grandies parengimui, palaiko drausmę, atsako už saugų darbų vykdymą 

grandyje. 

 8. Organizuoja ir kontroliuoja budinčių pamainų darbą, teikia jiems praktinę paramą. 

 9. Ruošia grandies tarnybinę dokumentaciją. 

 10. Pagal galimybes dalyvauja keičiantis budinčioms pamainoms, tikrina tarnybos dokumentus. 

 11. Kontroliuoja darbuotojų darbo laiko išnaudojimą ir sudaro laiko apskaitos žiniaraščius. 

 12. Užtikrina grandyje esančios technikos bei gaisrinio - techninio apginklavimo parengtį, regu- 

liariai  tikrina jų būklę bei apskaitą, veda patikros žurnalus. 

13. Užtikrina racionalų degalų - tepalų bei kitų medžiagų naudojimą. 



 14. Užtikrina teisingą ir tinkamą tarnybinių bei buitinių grandies patalpų eksploataciją. 

 15. Organizuoja automobilių techninį aptarnavimą ir remontą, vadovaudamasis vadovo 

patvirtintais technikos eksploatavimo nuostatais. 

 16. Pakeičia ugniagesius gelbėtojus esant galimybei ligos, kasmetinių atostogų metu bei suteikia 

poilsio dienas; 

  17. Skyrininkas  pakeičia ugniagesių komandos vadovą atostogų, komandiruočių, ligos ir kitais 

atvejais: 

18. Skyrininkas p r i v a l o: 

18.1. užtikrinti grandies išvykimą pagal aliarmo signalą ne vėliau kaip per ugniagesių gelbėtojų 

profesinio parengimo normatyvuose numatytą laiką; 

18.2. atsakingas už grandies ( darbuotojų ) kovinio parengimo užsiėmimus; 

18.3. kontroliuoti užsiėmimų pravedimą; 

18.4. gerai žinoti išvažiavimo rajoną ir pavojingus objektus, priešgaisrinių automobilių technines - 

taktines galimybes; 

18.5. prižiūrėti, kad darbuotojų apranga būtų tvarkinga, palaikoma švara ir tvarka tarnybinėse bei 

buitinėse grandies patalpose; 

18.6. organizuoti grandies darbą, kontroliuoti budinčiųjų darbą; 

18.7. garantuoti tinkamą priešgaisrinių automobilių priežiūrą bei eksploataciją, tikrinti priešgaisrinį 

inventorių ir ryšių priemones. Sugedus informuoti komandos vadovą ir nedelsiant šalinti gedimus; 

18.8. sugedus telefoniniam ryšiui, pranešti apie tai per radijo stotį, mobiliuoju telefonu BPC 112, 

komandos vadovui;  

18.9. pranešti apie susirgimus ar traumuotus žmones BPC 112, komandos vadovui, priešgaisrinei 

gelbėjimo tarnybai, suteikti pirmąją medicinos pagalbą iki atvyks gydytojas; 

18.10. rinkti informaciją apie priešgaisrinių hidrantų, baseinų ir pravažiavimų būklę, sužinojus apie 

jų gedimus, remontus, pranešti komandos vadovui ir atitinkamos tarnybos darbuotojams; 

18.11. susirgus pranešti  komandos vadovui. 

18.12. kasmet laikyti teorinį ir praktinį žinių patikrinimo testą, neišlaikęs testo skyrininkas laiko 

pakartotinai, dar sykį neišlaikęs atleidžiamas iš pareigų įstatymu nustatyta tvarka. 

 

 

IV SKYRIUS 

UGNIAGESIŲ KOMANDOS SKYRININKO ATSAKOMYBĖ 

 

18.  Skyrininkui d r a u d ž i a m a : 

18.1. pasišalinti iš grandies, jei tai nesusiję su tarnybiniu būtinumu, liga ar trauma; 

18.2. atleisti ką nors iš budinčių grandies narių, palikti be priežiūros postus bei sektorius; 

18.3. savavališkai iš kovinės rikiuotės išvesti priešgaisrinius automobilius; 

18.4. skirti į postus ugniagesius gelbėtojus, neturinčius pirminio apmokymo, o taip pat 

nesusipažinus asmeniškai su postų ir jų priežiūros ypatumais arba nežinančius postininkų pareigų; 

19. Skyrininkas atsako už kelionės lapų išdavimą ir apskaitą bei grąžinimą; 

20. Skyrininkas privalo išvykdamas į gelbėjimo darbus, gaisrus, pranešti bei palaikyti ryšį su BPC 

112. 

 

 __________________ 

 

Susipažinau 

 

Ugniagesių komandos skyrininkas 


