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NERINGOS SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS IR PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOS
UGNIAGESIO GELBĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ
1. Civilinės ir priešgaisrinės saugos tarnybos ugniagesys – gelbėtojas yra darbuotojas, dirbantis
pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) – II pareigybės grupė.
2. Pareigybės lygis – C lygio pareigybė, kuriam būtinas ne žemesnis kaip vidurinis

išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;
3. Pareigybės paskirtis - greitai, tiksliai ir saugiai gelbėti ekstremalios situacijos židinyje
esančius žmones, suteikti pirmąją medicininę pagalbą, gesinti gaisrus, atlikti gelbėjimo darbus,
likviduoti ekstremalių situacijų ar incidentų pasekmes, gilinti individualias žinias bei įgūdžius.
4. Pareigybės pavaldumas - darbuotoją į darbą priima ir atleidžia iš jo savivaldybės
administracijos direktorius. Tarnybos metu darbuotojas yra pavaldus savivaldybės Civilinės ir
priešgaisrinės saugos tarnybos vedėjui, o vykdant gaisro likvidavimo ir gelbėjimo darbus –
gelbėjimo darbų vadovui.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Vidaus reikalų ministro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM direktoriaus ir Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ugniagesio gelbėtojo darbą ir jo teises
ekstremalių situacijų bei incidentų likvidavimo darbuose;
5.2. turėti galiojantį sveikatos žinių pažymėjimą;
5.3. turėti "C" kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir kvalifikacinį pažymėjimą, liudijantį
ugniagesio gelbėtojo kvalifikaciją;
5.4. mokėti dirbti su technika ar įranga, darbui su kuria reikalingi nustatyto pavyzdžio
papildomi pažymėjimai ir leidimai, jei ta technika ar įranga yra tarnyboje. Taip pat privalomas
papildomos specializacijos įsigijimas tuo atveju, kai tarnyboje yra tos specializacijos poreikis ir
kurią patvirtina atitinkamos mokymo įstaigos išduotas pažymėjimas arba papildoma profesija, kurią
galima pritaikyti priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai skirtoms funkcijoms vykdyti;
5.5. gebėti dirbti su kvėpavimo aparatais;
5.6. žinoti ir laikytis nuostatų, norminių aktų ir saugos darbe instrukcijų reikalavimų;
5.7. gerai žinoti gaisrų plitimo dinamiką, gelbėjimo darbų vykdymo ypatybes, mokėti dirbti
su gaisrine ir gelbėjimo įranga;
5.8. darbui atlikti būtina greita orientacija, teorinės ir praktinės žinios, sugebėjimas tiksliai ir
saugiai jas taikyti ekstremaliose situacijose;
5.9. įvykdyti privalomus fizinius ir profesinius normatyvus;
5.10. darbuotojas privalo gerai žinoti:
- darbo saugos reikalavimus,
- ugniagesių komandoje esančios technikos galimybes, eksploatacijos taisykles, vykimo į
gaisravietę kelius, vandens šaltinius,
- kelių eismo taisykles ir jų laikytis,
- šių pareigybių reikalavimus ir jomis vadovautis darbe;
5.11. darbuotojas privalo gerai mokėti:

- vairuoti automobilį įvairiomis kelio ir gamtinėmis sąlygomis,
- laikytis elementarių etikos taisyklių darbe su pavaldiniais,
- išmanyti gelbėjimo darbų atlikimo technikos, pačiam tobulinti savo profesines
galimybes,
- dirbti specialiais agregatais ir įrenginiais (gaisriniais siurbliais, motosiurbliais,
hidrauline įranga ir kt.).
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas ir privalo:

6.1. garantuoti tinkamą Civilinės ir priešgaisrinės saugos tarnybos turimą gaisrinės
gelbėjimo technikos, įrangos, asmeninės apsaugos priemonių priežiūrą ir eksploataciją, užtikrinti
inventoriaus ir ryšių priemonių tvarkingumą, tarnybinių patalpų švarą ir tvarką;
6.2. mokėti dirbti su Civilinės ir priešgaisrinės saugos tarnyboje esančia gaisrine gelbėjimo
įranga, nuolat lavinti profesinius ugniagesybos ir gelbėjimo darbų atlikimo įgūdžius, kelti profesinį
ir fizinį pasirengimą;
6.3. būti nuolat pasirengęs išvykti į incidentus;
6.4. pagal aliarmo signalą nedelsiant išvykti į iškvietimo vietą;
6.5. tiksliai ir profesionaliai vykdyti užduotis gesinant gaisrus, likviduojant incidentų
padarinius;
6.6. būti susipažinusiam su vidaus tvarkos taisyklėmis bei darbuotojų saugos ir sveikatos
instrukcijų reikalavimais ir juos vykdyti;
6.7. saugoti patikėtą turtą, laikyti švarią ir nuolat parengtą gaisrinę gelbėjimo techniką ir
įrangą, griežtai laikytis techninės priežiūros taisyklių, nuostatų ir instrukcijų;
6.8. padėti lavinti priimtų į tarnybą darbuotojų profesinius gebėjimus;
6.9. esant būtinumui – atvykti į tarnybą arba į kitą nurodytą susirinkimo vietą;
6.10. vykdyti aplinkos tvarkymo darbus bei tarnybos vedėjo nurodymus;
6.11. priimti iš budinčios pamainos ir pasibaigus pamainai perduoti kitos pamainos
darbuotojams techniškai tvarkingą, pilnoje kovinėje parengtyje, sukomplektuotą priešgaisrinę
automašiną;
6.12. budėjimo metu dėvėti tiktai tvarkingais ir švariais drabužiais, o vykdant gaisrų
gesinimo ir kitus gelbėjimo darbus - spec. aprangą;
6.13. pastoviai prie savęs turėti dokumentus, suteikiančius teisę dirbti su priešgaisriniu
automobiliu;
6.14. apie išvykimą į incidento vietą nedelsiant informuoti civilinės ir priešgaisrinės
tarnybos vedėją. Automašiną laikyti pastovioje parengtyje. Profesionaliai ir atsakingai atlikti
technikos įrengimų aptarnavimą, apie tai padarant atžymas žurnale;
6.15. atvykus pirmiems į gaisro židinį, židinyje išjungti agregatus, aparatus,
transformatorius, elektros tiekimą, vėdinimo sistemą. Nutraukti dujų, lengvai užsiliepsnojančių ir
degių skysčių, garų tiekimą ir imtis kitų priemonių, neleidžiančių plėstis gaisrui. Atlikti pirminius
gelbėjimo darbus, vykdyti gaisro gesinimą. Vykdyti pirmojo vadovavimo lygmens priešgaisrinių
gelbėjimo pajėgų vadovo pareigas iki aukštesnio vadovavimo lygmens priešgaisrinių gelbėjimo
pajėgų vadovo atvykimo;
6.16. imtis visų saugumo priemonių apsaugoti gesinančius gaisrą žmones nuo galinčių griūti
konstrukcijų. elektros srovės poveikio, apsinuodijimų ir apdegimų;
6.17. ne rečiau kaip vieną kartą į ketvirtį dalyvauti kontroliniuose mokomuosiuose
užsiėmimuose - tobulinant profesines žinias ir sugebėjimus. Ne rečiau vieną kartą per mėnesį
dalyvauti užsiėmimuose su ugniagesių komandos ugniagesiais;
6.18. vykdyti darbo saugos taisyklių ir šios pareigybės reikalavimus;
6.19. nedelsiant informuoti Civilinės ir priešgaisrinės saugos tarnybos vedėją apie priežastis,
dėl kurių negali vykdyti savo pareigų, bei neatvykimą į darbą priežastis.
IV. ATSAKOMYBĖ
7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:

7.1. priešgaisrinės komandos parengtį, drausmę budėjimo metu,
7.2. priešgaisrinės automašinos spec. priemonių, įrengimų techninį stovi, išsaugojimą ir
panaudojimą,
7.3. teisingą priešgaisrinės automašinos, priešgaisrinių įrengimų, inventoriaus priežiūrą ir
eksploatavimą,
savalaikį atvykimą į gaisravietę, gesinimo operatyvumą bei kokybę,
7.4. budinčios ugniagesių komandos darbuotojų pareigų vykdymą.
7.5. dokumentacijos tvarkymą ir jos vedimą,
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