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SAVANORIŠKOS VEIKLOS SUTARTIS
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnyba, juridinio asmens kodas
162747063, kurios registruota buveinė yra Parko g. 9, Verpenos k., Kelmės r., duomenys apie įstaigą
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama viršininko Artūro Kairio,
veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau–Organizatorius),
ir_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(vardas ir pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris)
(toliau – savanoris ugniagesys), sudaro šią savanoriškos veiklos sutartį (toliau – Sutartis).
I. Sutarties objektas ir paskirtis
1. Ši Sutartis Organizatoriaus ir savanorio ugniagesio (toliau – Šalys) savanoriškos veiklos atlikimo
ypatumus, teises, pareigas ir užduotis. Šalys savanoriškai sutinka pagal kompetenciją stiprinti ir plėsti
tarpusavio bendradarbiavimą.
II. Šalių teisės ir pareigos
2. Organizatorius įsipareigoja:
2.1. kartu su savanoriu ugniagesiu aptarti galimas veiklas ir numatomas skirti užduotis;
2.2. informuoti savanorį ugniagesį apie savanoriškos veiklos pobūdį ir mastą, jos eigą, esančius ir
galimus sveikatai ir saugai rizikos veiksnius, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir apsaugos
priemonių nuo jų panaudojimą;
2.3. aprūpinti savanorį ugniagesį savanoriškai veiklai reikalingomis priemonėmis, darbo apranga;
2.4. užtikrinti savanoriui ugniagesiui sąlygas savanoriškai veiklai atlikti ir teikti konsultacinę
pagalbą;
2.5. apdrausti savanorio ugniagesio sveikatą ir gyvybę draudimu nuo nelaimingų atsitikimų;
2.6. mokėti savanoriui ugniagesiui atlyginimą už sutartyje numatytos veiklos atlikimą. Esant
savanorio ugniagesio rašytiniam sutikimui, atlyginimas gali būti ir nemokamas;
2.7. organizuoti periodinius savanorio ugniagesio, dalyvaujančio gaisrų gesinimo darbuose,
sveikatos patikrinimus;
2.8. pagal poreikį organizuoti savanorių ugniagesių susirinkimus, veiklos aptarimus ir analizę;
2.9. kompensuoti savanoriui ugniagesiui dėl atliekamos veiklos patirtas sunaudoto kuro išlaidas
transportui pagal Organizatoriaus nustatytą šių išlaidų kompensavimo tvarką;
2.10. Savanoriui ugniagesiui, gesinančiam gaisrus ar atliekančiam gelbėjimo darbus,
dalyvaujančiam planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose), atliekančiam
kitas užduotis, nustatytas šioje rašytinėje savanoriškos veiklos sutartyje, yra mokėti ( ) procento Lietuvos
statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio
dydžio atlyginimą(iš kurio bus išskaityti reikalingi mokesčiai), už kiekvieną savanorio ugniagesio sugaištą
valandą.
3. Savanoris ugniagesys įsipareigoja:
3.1. sąžiningai vykdyti savanorišką veiklą;
3.2. laikytis nustatytų savanorio ugniagesio veiklos atlikimo tvarkos ir saugos reikalavimų;
3.3. informuoti Organizatorių apie savanoriškai atliekamos veiklos eigą ir problemas;
3.4. iš anksto informuoti Organizatorių, jei pasikeis aplinkybės, turėsiančios įtakos savanoriškai
veiklai atlikti (pvz., apie negalėjimą dalyvauti savanoriškoje veikloje, gyvenamosios vietos, kontaktinių
duomenų pasikeitimą ir kt.);
3.5. nedelsdamas pranešti Organizatoriui apie aplinkybes, kurios trukdo vykdyti savanorišką
veiklą;
3.6. vykdydamas savanorišką veiklą būti blaivus (negirtas) ir (ar) neapsvaigęs nuo narkotinių,
psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų;
3.7. vykdyti funkcijas, nustatytas Kelmės rajono savanorių ugniagesių veiklos atlikimo ir Kelmės
rajono savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vykdymo tvarkos apraše, šioje Sutartyje ir
kituose savanorių ugniagesių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose;
3.8. vykdyti kitas Organizatoriaus jam pavestas užduotis padedant sutvarkyti techniką, įrangą,
priemones po gaisro, mokymų, užsiėmimų, įskaitant tokią pagalbą ir jam priskirtoje ugniagesių komandoje,
kai iškyla būtinybė dirbant ne visos sudėties budinčiai pamainai po incidento likvidavimo kuo skubiau
atkurti ir užtikrinti tinkamą ugniagesių komandos parengtį;
3.9. Organizatoriaus nustatyta tvarka dalyvauti mokymuose ir užsiėmimuose;
3.10. pagal nustatytus reikalavimus teikti teisingą informaciją ir ataskaitas apie vykdytos veiklos
apimtį, patirtas išlaidas;
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3.11. saugoti ir tausoti Organizatoriaus jam išduotus darbo rūbus ir priemones, pasibaigus Sutarčiai
juos grąžinti tinkamos būklės ir tvarkingus, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą juos naudojant veikloje;
3.12. atlyginti žalą Organizatoriui, jei dėl savanorio ugniagesio kaltės buvo prarastos ar sugadintos
jo veiklai vykdyti išduotos priemonės, darbo rūbai.
4. Savanoris ugniagesys Sutartyje aprašytas funkcijas vykdo _______________________
________________________________________________________________ teritorijoje.
5. Organizatorius turi teisę:
5.1. atsižvelgdamas į savanoriškos veiklos pobūdį ir teisės aktų nustatytus reikalavimus, iš
Savanorio ugniagesio reikalauti tokiai veiklai vykdyti reikalingų dokumentų;
5.2. teisės aktų nustatyta tvarka laikinai ir visiškai išbraukti savanorį ugniagesį iš asmenų,
dalyvaujančių gesinant gaisrus ir vykdančių visuomenės švietimą dėl gaisrų prevencijos, sąrašų.
6. Savanoris ugniagesys turi teisę:
6.1. būti informuotas apie savanoriškos veiklos mastą, esamus ir galimus rizikos sveikatai, saugai
veiksnius, kurie gali kilti savanoriškos veiklos vykdymo metu;
6.2. gauti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones, informaciją, mokymus, konsultacinę ir
techninę pagalbą;
6.3. gauti dokumentą, patvirtinantį savanorio ugniagesio atliekamą savanorišką veiklą, jos turinį.
III. Sutarties galiojimas
7. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki _______m. ________ . ___d.
8. Esant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme nustatytiems pagrindams, sutarties
galiojimas pratęsiamas 4 (ketveriems) metams.
9. Sutartis gali būti nutraukta Šalių sutarimu, teisės aktų nustatyta tvarka arba kitais atvejais, kai
savanorio ugniagesio veikla tampa nereikalinga, negalima, Organizatorių likviduojant ar reorganizuojant.
IV. Baigiamosios nuostatos
10. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami
draugiškomis abiejų Šalių pastangomis. Nepavykus Šalims susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu ir neišspręsti
Šalių sutarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Organizatoriaus buveinės registracijos vietą.
11. Atliekant savanorišką veiklą, Organizatoriui ar savanoriui ugniagesiui padaryta žala atlyginama
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kurių vienas
įteikiamas savanoriui ugniagesiui, kitas – Organizatoriui.
Sutarties šalių parašai:
_________________________ Organizatorius
(vardas ir pavardė)
(parašas)
A. V.

Įrašas apie sutarties nutraukimą

______________Savanoris ugniagesys
(vardas ir pavardė)
(parašas)

(pagrindas, įsakymo Nr., data, sutarties nutraukimo data)

