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AKMENĖS RAJONO UGNIAGESIŲ KOMANDOS UGNIAGESIO  GELBĖTOJO 

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

UGNIAGESIŲ KOMANDOS UGNIAGESIO GELBĖTOJO PAREIGYBĖ 

 

1. Akmenės rajono ugniagesių komandos ugniagesio gelbėtojo pareigybės grupė – trečia. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės paskirtis: operatyviai, saugiai ir kokybiškai gesinti gaisrus, atlikti pirminius žmonių 

ir turto gelbėjimo darbus. 

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

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI UGNIAGESIŲ KOMANDOS UGNIAGESIO GELBĖTOJO 

PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Pagal šį pareigybės aprašymą dirba Ugniagesių komandos ugniagesys gelbėtojas. Ugniagesį 

gelbėtoją  į darbą priima ir iš pareigų atleidžia įstaigos vadovas. 

6. Ugniagesys gelbėtojas 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 pagrindinį 

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 UGNIAGESIO GELBĖTOJO  PAREIGAS EINANČIO 

DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Ugniagesys gelbėtojas  atsako už nuolatinę kovinę parengtį bei nepertraukiamą jam paskirtos 

automašinos mechanizmų ir agregatų darbą gaisre. Automobilių remonto ir techninės priežiūros metu 

ugniagesys gelbėtojas yra pavaldus skyrininkui. 

8. Ugniagesys gelbėtojas  p r i v a l o: 

8.1.mokytis ugniagesybos ir gelbėjimo darbų atlikimo technikos, nuolat tobulintis šioje srityje, 

atlikti tarnybines pareigas, gerai žinoti ir vykdyti saugos ir sveikatos darbe reikalavimus. 

8.2. tiksliai ir greitai vykdyti vadovų įsakymus ir nurodymus. 
8.3. būti drausmingu, tinkamai elgtis pačiam ir sulaikyti bendradarbius nuo poelgių, 

diskredituojančių darbuotoją. 

8.4. gerbti vadovus ir vyresnius, laikytis nustatytų mandagumo ir elgesio taisyklių. 



8.5. saugoti patikėtą valstybinį turtą, švariai ir nuolatinėje kovinėje parengtyje laikyti gaisrinę 

techniką ir inventorių. 

8.6. tiksliai ir sumaniai vykdyti užduotis gesinant gaisrus, likviduoti avarijų ir stichinių nelaimių 

pasekmes. 

8.7. gerai žinoti kelių eismo taisykles ir jų laikytis; 

8.8. žinoti jam paskirtos technikos galimybes, materialinę dalį, eksploatacijos taisykles, o  

taip pat grandies išvykties teritoriją, kelius, išvažiavimus bei vandens šaltinius; 

8.9. gerai mokėti vairuoti automobilį  įvairiomis kelio ir gamtinėmis sąlygomis, dirbti 

specialiais agregatais ir įrengimais bei paskirtais gaisriniais automobiliais ir kita autotechnika; 

8.10. tvarkingai ir gerai prižiūrėti autotechniką, griežtai laikytis  nuostatų, instrukcijų,  ugniagesys 

gelbėtojas gaisrinę autocisterną prižiūri griežtai vadovaudamasis Akmenės rajono ugniagesių komandos 

technikos eksploatavimo nuostatais, patvirtintais 2010 m. lapkričio 15 d. UK viršininko įsakymu Nr. V-

16. 

8.11. atlikti automašinos techninę priežiūrą bei profilaktinį remontą; 

8.12. apie autotechnikos gedimus nedelsiant pranešti skyrininkui ir juos pašalinti; 

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

profesinio parengimo normatyvuose numatytą laiką, ugniagesys - gelbėtojas, laiku neišvykęs į gaisrą iš 

ugniagesių grandies (neužveda autocisternos ir t.t.) priima visą atsakomybę už pareigų nevykdymą. 

8.14. pamainos metu dėvėti tvarkingą uniformą, laikytis asmens higienos reikalavimų. 

8.15. budėjimo metu palaikyti švarą ir tvarką; 

8.16. keičiantis pamainoms užtikrinti  automobilio švarą ir tvarkingumą, atsakyti už perduodamo  

kuro kiekį bei įrangos komplektaciją; 

8.17. atlikti gelbėjimo darbus. 

9. Kasmet laikyti teorinį ir praktinį žinių patikrinimo testą, neišlaikęs testo ugniagesys gelbėtojas 

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

 

IV SKYRIUS 

UGNIAGESIŲ KOMANDOS UGNIAGESIO GELBĖTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

10. Ugniagesiui gelbėtojui  d r a u d ž i a m a : 

10.1. perduoti valdyti automobilį kitiems asmenims, išskyrus skyrininką; 

10.2. dirbti, neturint vairuotojo pažymėjimo ir leidimo valdyti spec. automobilius. 

 

 __________________ 

 

 

Susipažinau 

 

Ugniagesių komandos ugniagesys gelbėtojas 


