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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 

VYRIAUSIOJO UGNIAGESIO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Vyriausiasis ugniagesys yra  5 grupės pareigybė. 

2. Pareigybės lygis - C. 

3. Pareigybės paskirtis  - greitai, tiksliai ir saugiai gelbėti gaisro ir kitose nelaimės vietose 

esančius žmones, jų turtą, suteikti pirmąją medicinos pagalbą, gesinti gaisrus, vykdyti pirminius 

gelbėjimo darbus, kilus avarijoms, katastrofoms bei stichinėms nelaimėms, likviduoti ekstremalių 

įvykių ir situacijų ar incidentų pasekmes, teikti kitą neatidėliotiną pagalbą ekstremalių įvykių ir 

situacijų atvejais, gilinti individualias žinias bei įgūdžius. 

4. Vyriausiasis ugniagesys tiesiogiai pavaldus Tarnybos viršininkui. 

 

II. SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 

 

5. Vyriausiasis ugniagesys – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuriam būtinas ne 

žemesnis kaip vidurinis arba spec. vidurinis išsilavinimas bei Ugniagesių gelbėtojų kvalifikacijos 

pažymėjimas. 

6. Vyriausiąjį ugniagesį į darbą priima ir atleidžia iš jo Priešgaisrinės tarnybos 

viršininkas. 

7. Vyriausiasis ugniagesys budi pagal patvirtintą slenkantį darbo grafiką. 

8. Vyriausiasis ugniagesys privalo: 

8.1. turėti ugniagesio kvalifikacijos pažymėjimą; 

8.2. turėti C kategorijos vairuotojo pažymėjimą; 

8.3. turėti pažymėjimą darbui su kvėpavimo organų apsaugos aparatais; 

8.4. turėti pažymėjimą darbui su gelbėjimo įranga; 

8.5. turėti pažymėjimą, leidžiantį vairuoti automobilį su specialiąja šviesos ir garso 

signalizacijos įranga, mokėti ja naudotis; 

8.6. turėti įsidarbinant privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą apie 

darbuotojo profesinį tinkamumą, dirbančiam – asmens medicininę knygelę; 

8.7. turėti kompiuterinio raštingumo pagrindus; 

8.8. išmanyti saugos darbe ir priešgaisrinės saugos norminių aktų reikalavimus, spec. 

automobilių eksploatavimo ypatumus; 

8.9. mokėti dirbti specialiais prietaisais ir įrenginiais (gaisriniu siurbliu, motosiurbliu, 

autokopėčiomis, grandininiu pjūklu ir kt.); 

8.10. išmanyti jam priskirtos technikos galimybes, eksploatacijos taisykles; 

8.11. žinoti vykimo į gaisravietę kelius, vandens šaltinius; 

8.12. gerai išmanyti kelių eismo taisykles ir jų laikytis; 

8.13. gerai mokėti vairuoti automobilį įvairiomis kelio dangomis ir gamtinėmis 

sąlygomis; 
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8.14. gerai išmanyti gaisrų plitimo dinamiką, gelbėjimo darbų vykdymo ypatumus, 

mokėti dirbti su gaisrinės automobiliu ir gelbėjimo įranga; 

8.15. nuolat lavinti ugniagesybos ir gelbėjimo darbų atlikimo įgūdžius. 

9. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo, 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Civilinės saugos 

įstatymu, Priešgaisrinės saugos įstatymu, Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos metodiniais nurodymais, Priešgaisrinės tarnybos viršininko įsakymais, 

Klaipėdos rajono ekstremalių situacijų valdymo centro vadovo (toliau – ESVC) rekomendacijomis 

ir nurodymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ugniagesio darbą ir jo teises atliekant 

ekstremalių situacijų ir incidentų likvidavimo darbus. 

10. Vadovauti ugniagesių komandos darbuotojų pamainos keitimuisi ir padaryti apie tai 

įrašus spec. knygoje. 

11. Priimti iš budinčio ugniagesio techniškai tvarkingą, sukomplektuotą priešgaisrinį 

automobilį ir apie tai įrašyti spec. knygoje, pildyti ir tvarkingai vesti ugniagesių komandos 

dokumentaciją. 

12. Vadovauti ugniagesiams gesinant gaisrus ir vykdant gelbėjimo darbus iki aukštesnio 

vadovavimo lygmens priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų vadovo atvykimo. 

13. Spręsti ugniagesių komandos materialinio-techninio aprūpinimo, pastato, priešgaisrinių 

automobilių ir kito inventoriaus remonto darbų klausimus. 

14. Organizuoti nepertraukiamą ugniagesių komandos darbą, užtikrinti ekonomišką kuro, 

lėšų ir turto panaudojimą. 

15. Materialiai atsakyti  už ugniagesių komandos turtą. 

16. Atostogų ir nedarbingumo metu pavaduoti ugniagesius. 

17. Užtikrinti ugniagesiams tinkamas darbo sąlygas: organizuoti ir atsakyti už 

priešgaisrinių patalpų švarą ir tvarką bei aplinkos priežiūrą.. 

18. Mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą, gebėti įvertinti nukentėjusiųjų būklę, 

nustatyti saugius evakuacijos iš patalpų kelius, saugiai atlikti autotransporto ardymo darbus. 

19. Darbui atlikti būtina greita orientacija, teorinės ir praktinės žinios, sugebėjimas tiksliai 

ir saugiai jas taikyti ekstremaliose situacijose. 

 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

20. Tiksliai ir greitai vykdyti Klaipėdos apskrities priešgaisrinės valdybos, bendrojo 

pagalbos centro dispečerių, aukštesnio vadovavimo lygmens priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų 

vadovo, Tarnybos viršininko nurodymus, būti drausmingam, elgtis mandagiai ir taktiškai su 

bendradarbiais bei kitais žmonėmis. 

21. Darbo metu dėvėti tiktai tvarkingus ir švarius drabužius, gesinant gaisro židinį – 

specialią aprangą. 

22. Nuolat prie savęs turėti dokumentus, suteikiančius dirbti su priešgaisriniu automobiliu. 

23. Saugoti patikėtą valstybės turtą, gaisrinę gelbėjimo techniką ir inventorių laikyti švariai 

ir nuolat parengtą gaisrų gesinimui, incidentų ar ekstremalių įvykių bei situacijų atvejams, griežtai 

laikytis techninės priežiūros taisyklių, nuostatų, instrukcijų. 

24. Kontroliuoti, kad racionaliai būtu naudojami degalai, tepalai, transporto priemonės 

detalės bei medžiagos. 

25. Apie technikos gedimus nedelsiant pranešti Tarnybos viršininkui bei nedelsiant šalinti 

gedimus. 

26. Užtikrinti spidometrų, spec. agregatų manometrų, esančių gaisriniuose automobiliuose 

tvarkingumą. 

27. Užtikrinti, kad būtų atlikti gaisrinių automobilių techniniai aptarnavimai. 

28. Užtikrinti aukšto slėgio siurblio bei įsiurbimo ir slėginių žarnų tvarkingumą. 

29. Atlikti gaisrų gesinimo įrangos ir technikos techninius aptarnavimus.  

30. Pagal kompetenciją vykdyti kitus su savo funkcijomis susijusius tarnybos viršininko 

nurodymus, kitais teisės aktais numatytas funkcijas. 
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31. Atsakyti už darbo drausmę ir darbų saugą konkrečioje ugniagesių komandoje. 

32. Rūpintis tinkama technikos ir pastatų eksploatacija, jų remontu. 

33. Sudaryti darbo grafiką ugniagesių komandos darbuotojams. 

34. Pildyti ugniagesių komandos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius bei laiku 

juos pateikti tarnybos administracijai. 

35. Tvarkyti kuro, tepalų, atsarginių dalių, degalų ir kitų materialinių vertybių apskaitą. 

36. Vykdyti ugniagesio pareigas vietoje atostogaujančių, sergančių bei poilsio dienomis 

nedirbančių darbuotojų. 

37. Vykdyti Tarnybos Ugniagesių komandų ugniagesių mokymo darbo vietoje 

organizavimo tvarkoje nustatytas vyriausiojo ugniagesio pareigas: rengti ugniagesių komandos 

mokymosi tvarkaraščius ir teikti juos tvirtinti Tarnybos viršininkui, organizuoti savarankišką 

kasdieninį komandos ugniagesių mokymąsi darbo vietoje pagal patvirtintus mokymosi 

tvarkaraščius, dalyvauti periodiškai šaukiamuose susirinkimuose ir rengiamuose teorinių ir 

praktinių gebėjimų patikrinimuose.“ 

38. Imtis priemonių apsaugoti gaisrą gesinančius žmones nuo galimų konstrukcijų griūčių, 

elektros srovės poveikio, apsinuodijimų ir apdegimų. 

39. Palaikyti švarą bei tvarką tarnybinėse patalpose bei lauko teritorijoje. 

40. Laikytis darbo saugos taisyklių ir šios pareigybės aprašymo reikalavimų. 

 

IV. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

41. Vyriausiasis ugniagesys turi teisę: 

41.1. Kontroliuoti ugniagesių komandos darbuotojų profesinį pasiruošimą; 

41.2. reikalauti iš gyventojų, taip pat iš ugniagesių komandos darbuotojų,  gesinant  

gaisrą ir atliekant gelbėjimo darbus tikslaus  bendrų priešgaisrinių saugos ir darbo saugos taisyklių 

vykdymo; 

41.3. kontroliuoti ugniagesių komandos darbą; 

41.4. kelyje, vykstant į gaisrą, nesilaikyti kelio ženklų ribojimų, kaip tai numato kelių 

eismo taisyklės; 

41.5. kelti savo kvalifikaciją. 

42. Vyriausiasis ugniagesiui draudžiama: 

42.1. Leisti lankytis pašaliniams asmenims  priešgaisrines ugniagesių komandos 

patalpose. 

42.2. Priešgaisrinį automobilį ir kitą specialią techniką, įrengimus, inventorių 

perduoti valdyti, aptarnauti, eksploatuoti kitiems asmenims. 

42.3. Naudoti priešgaisrinį automobilį, įrengimus, inventorių ne pagal paskirtį. 

42.4. Darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, kitas  svaigiąsias medžiagas. 

42.5. Savavališkai palikti priešgaisrinės ugniagesių komandos patalpas. 

42.6. Kalbėti tarnybiniais telefonais klausimais, nesusijusiais su darbo reikalais. 

 

VI. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

43. Vyriausiasis ugniagesys atsako už: 

43.1. priešgaisrinio automobilio, specialiųjų priemonių, įrenginių techninę būklę, jų 

išsaugojimą ir panaudojimą; 

43.2. atvykimą į gaisravietę ar nelaimės vietą laiku, gesinimo operatyvumą bei  

pirminių gelbėjimo darbų vykdymo kokybę, kilus avarijoms, katastrofoms bei stichinėms 

nelaimėms, ekstremalių įvykių ir situacijų ar incidentų pasekmių likvidavimą, neatidėliotinos 

pagalbos teikimą ekstremalių įvykių ir situacijų atvejais; 

43.3. teisingą priešgaisrinio automobilio, įrenginių, inventoriaus priežiūrą ir 

eksploatavimą; 
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44. Už pavestų funkcijų ar užduočių nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako teisės 

aktų numatyta tvarka. 

_______________________ 


