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I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Skyrininkas yra kvalifikuotas darbuotojas.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Pareigybės paskirtis – kvalifikuotai ir kokybiškai gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir turtą gaisro
vietoje, vykdyti pirminius gelbėjimo darbus įvykių, ekstremalių įvykių ir situacijų metu, teikti
informaciją rajono gyventojams priešgaisrinės saugos klausimais ir vadovauti ugniagesių komandai.
4. Pareigybės pavaldumas – skyrininkas yra tiesiogiai pavaldus Joniškio rajono savivaldybės
priešgaisrinės tarnybos viršininkui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
5.2. turėti 1 metų darbo stažą priešgaisrinėje tarnyboje;
5.3. būti tokios sveikatos būklės, kuri atitiktų keliamus reikalavimus ugniagesio pareigoms vykdyti;
5.4. turėti ugniagesio kvalifikacijos pažymėjimą ir darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens
darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pažymėjimą;
5.5. turėti C kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir gaisrinio automobilio vairuotojo kvalifikaciją;
5.6. išmanyti ir vadovautis teisės aktais reglamentuojančiais gesinimo ir gelbėjimo darbų atlikimą;
5.7. žinoti gaisrinės technikos ir įrangos technines ir taktines galimybes, išbandymo tvarką;
5.8. mokėti dirbti su ugniagesių komandose esančia gaisrine technika ir įranga;
5.9. mokėti dirbti ryšio priemonėmis ir žinoti ryšio palaikymo reglamentus;
5.10. žinoti išvykimo rajoną, pagrindinius vandens šaltinius ir jų būklę;
5.11. mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą nukentėjusiajam, turėti Sveikatos žinių atestavimo
pažymėjimą;
5.12. fizinio pasirengimo ir profesijai būdingas praktines užduotis įvykdyti pilnai ir neviršyti
nustatyto reglamento;
5.13. išmanyti ir vykdyti darbų saugos ir sveikatos reikalavimus gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų
metu;
5.14. turėti minimalią kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
5.15. gebėti analizuoti, priimti sprendimus, formuoti užduotis, vadovauti komandos ugniagesiams.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:
6.1. gavęs Bendrojo pagalbos centro darbuotojo pranešimą nedelsdamas išvyksta į gaisro ar
gelbėjimo darbų vietą nurodytu adresu;

6.2. įvykio vietoje, kol atvyks Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos, vadovauja
gaisro gesinimo ar gelbėjimo darbams ir kartu vykdo žmonių gelbėjimo, gaisro gesinimo ir kitus
pirminius gelbėjimo darbus;
6.3. įvykio vietoje, kai atvyksta Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos, perduoda
informaciją Gelbėjimo darbų vadovui ir toliau vykdo teisėtus jo nurodymus;
6.4. priima tiesioginius gyventojų pranešimus apie pagalbos prašymą ir nedelsdamas apie tai
informuoja Bendrąjį pagalbos centrą;
6.5. gavęs Bendrojo pagalbos centro darbuotojo pranešimą dėl savanorių ugniagesių informavimo,
pagal patvirtintą tvarką, iškviečia savanorius ugniagesius į įvykį nurodytų adresu, taip pat vykdo su
savanoriškos veiklos organizatoriaus veikla susietus informavimo, kontrolės ir apskaitos darbus;
6.6. pradėdamas budėjimą priima, o po budėjimo perduoda: darbinei parengčiai sukomplektuotą
gaisrinę autocisterną, priešgaisrinį inventorių ir įrangą, tvarkingas komandos patalpas ir komandai
priklausančią teritoriją pasirašytinai Tarnybos knygoje, taip pat gauna ir perduoda visą su darbu
susijusią informaciją;
6.7. įvykio vietoje palaiko radijo ar telefoninį ryšį su Bendruoju pagalbos centru, suteikia reikiamą
informaciją;
6.8. vadovaujantis Technikos eksploatavimo nuostatais organizuoja gaisrinės technikos, inventoriaus
ir įrangos eksploatavimą, aptarnavimą, išbandymus ir remontą, atsako už reikiamų dokumentų
užpildymą ir kontrolę;
6.9. gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų, įvairios paskirties pratybų, užsiėmimų ir išbandymų metu
atsiradus gaisrinės technikos, priešgaisrinio inventoriaus ir įrangos gedimui, apie tai informuoja
tarnybos viršininką;
6.10. esant resursams ir galimybei organizuoja gaisrinės technikos, priešgaisrinio inventoriaus ir
įrangos remontą;
6.11. vairuoja gaisrinį automobilį, vykdamas į įvykius ir jų metu, pagal reglamentą naudoja garsinius
ir šviesos signalus;
6.12. užtikrina technikos ir gaisrinio inventoriaus darbinę parengtį, racionalų degalų, tepalų ir kitų
medžiagų naudojimą, tinkamą tarnybinių ir buitinių patalpų eksploataciją;
6.13. savarankiškai studijuoja, gausina žinias ugniagesybos taktikos, gelbėjimo darbų, pirmosios
medicininės pagalbos suteikimo, darbų saugos ir sveikatos reikalavimų srityse, taip pat lavina
profesinius įgūdžius, nurodytu laiku atsiskaito tarnybos viršininkui, kontroliuoja, kaip visą tai atlieka
ugniagesiai;
6.14. padeda lavinti priimtų į komandą ugniagesių profesinius gebėjimus;
6.15. organizuoja ir kontroliuoja budinčių komandos ugniagesių darbą;
6.16. kontroliuoja, kaip ugniagesiai laikosi gaisrinės saugos, darbų saugos ir sveikatos reikalavimų;
6.17. supažindina darbuotojus su darbo sąlygomis, instruktuoja darbo vietoje darbų saugos ir
sveikatos klausimais, supažindina darbuotojus su gaisrinės saugos, civilinės saugos, aplinkos
apsaugos taisyklėmis;
6.18. laiku informuoja tarnybos viršininką apie nelaimingus atsitikimus įvykusius darbo metu;
6.19. užtikrina darbo drausmę ugniagesių komandoje;
6.20. teikia pasiūlymus tarnybos viršininkui dėl ugniagesių komandos darbuotojų darbo ir buities
sąlygų gerinimo;
6.21. teikia tarnybinius pranešimus tarnybos viršininkui apie darbuotojų darbo drausmės pažeidimus
ir netinkamą funkcijų vykdymą;
6.22. atlieka teisėtus tarnybos viršininko nurodymus skirtus tarnybos tikslams pasiekti, taip pat
funkcijoms užtikrinti, jų kokybei gerinti ir kontroliuoti;
6.23. dirba pamainomis pagal iš anksto nustatytą ir patvirtintą darbo grafiką;
6.24. budėjimo metu vadovaujasi dienotvarke ir vidaus tvarkos taisyklėmis;
6.25. palaiko švarą ir tvarką ugniagesių komandos patalpose ir teritorijoje, laikosi higienos normų
reikalavimų, kontroliuoja, kaip visą tai atlieka ugniagesiai.
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IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako:
7.1. už savo pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, nevykdymą ar netinkamą vykdymą;
7.3. už drausmės pažeidimus darbo metu;
7.2. už padarytą materialinę žalą tarnybai.
_______________________________________________________

Susipažinau:
____________________________
(Darbuotojo vardas, pavardė, parašas)

_________
(Data)
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