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KELMĖS RAJONO SAVANORIŲ UGNIAGESIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO
TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Biudžetinės įstaigos Kelmės rajono priešgaisrinės tarnybos(toliau – Kelmės SPT),
vykdančio savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas (toliau Organizatorius), parengtos
savanorių ugniagesių veiklos organizavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), nustato savanorio
ugniagesio ir Organizatoriaus veiklos organizavimo tvarką.
2.
Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos
įstatymu, Savanoriškos veiklos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savanorių
ugniagesių veiklą.
3.
Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos
įstatyme, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas
sąvokas.
II. PRIĖMIMAS Į SAVANORIUS UGNIAGESIUS
4.
Savanoriais ugniagesiais, dalyvaujančiais gesinant gaisrus, gali tapti ne jaunesni kaip
18 metų ir ne vyresni kaip 65 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai.
5.
Savanoriais ugniagesiais, nedalyvaujančiais gesinant gaisrus, tačiau vykdančiais
visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje ir kitą veiklą, gali tapti ne jaunesni kaip 14 metų
Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai.
6.
Savanoriais ugniagesiais negali būti teismo tvarka pripažinti neveiksniais ar ribotai
veiksniais Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, taip pat kiti asmenys, kuriems užsiimti tokia
veikla draudžia įstatymai. Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, savanorių ugniagesių savanoriškoje
veikloje gali dalyvauti, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą.
7.
Asmuo, pretenduojantis tapti savanoriu ugniagesiu (toliau – Pretendentas), pateikia
prašymą Kelmės SPT viršininkui. Prašyme Pretendentas įsipareigoja vykdyti savanoriui ugniagesiui
keliamus reikalavimus, nustatytus Priešgaisrinės saugos įstatyme ir rašytinėje savanoriškos veiklos
sutartyje.
8.
Pretendentas taip pat pateikia asmens dokumento ir transporto priemonės kurią
naudos savanoriškoje veikloje techninio paso kopijas.
9.
Kelmės SPT viršininkas gavęs pretendento prašymą, priima sprendimą, priimti
Pretendento prašymą arba atmesti. Organizatorius savo nuožiūra gali iš Pretendento pareikalauti
pristatyti laisvos formos charakteristiką iš darbovietės, mokymo įstaigos ir panašiai, kurioje
pretendentas dirba, mokosi ar pan. (dirbo ir mokėsi anksčiau), ar vykdė kokią nors veiklą (šios
nuostatos netaikomos dirbantiems Kelmės SPT).
10. Pretendento pristatyta charakteristika gali būti pagrindas atmesti prašymą, jeigu
pretendentas charakterizuojamas neigiamai arba priimti prašymą, jeigu pretendentas
charakterizuojamas teigiamai.
11. Prieš priimant (įrašant) asmenį savanoriu ugniagesiu, dalyvaujančiu gesinant gaisrus,
tikrinama, ar Pretendentas atitinka savanoriams ugniagesiams teisės aktuose nustatytus sveikatos
reikalavimus vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 1–268 „Dėl savanorių ugniagesių
dalyvaujančių gesinant gaisrus, sveikatos reikalavimų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
patvirtintu Savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, sveikatos reikalavimų nustatymo
tvarkos aprašu. Reikalavimai netaikomi dirbantiems savivaldybių priešgaisrinėse tarnybose ir
valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams ir darbuotojams kurie yra pasitikrinę

sveikatą ir pateikę galiojančias asmens medicininės knygelės kopijas su įrašu apie paskutinį atliktą
profilaktinį sveikatos patikrinimą.
12. Pretendentui į savanorius ugniagesius gesinančius gaisrus kurių sveikatos būklė
atitinka reikalavimus ir leidžia savanoriui ugniagesiui atlikti priskirtas funkcijas, atliekamas
bendrojo fizinio pasirengimo patikrinimas vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 1–142
„Dėl savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo ir jų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
patvirtintu savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir jų tikrinimo tvarkos
aprašu, užpildant fizinių pratimų atlikimo rezultatų lentelę. Šis reikalavimas netaikomas Valstybinės
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams, pristačius galiojančią fizinio pasirengimo
reikalavimų vykdymo suvestinės kopiją.
13. Pretendentui į savanorius ugniagesius, kuris atitinka 7, 10, ir 11 punktuose keliamus
reikalavimus, organizuojami įvadiniai mokymai vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1–
183 „ Dėl savanorių ugniagesių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
patvirtintu Savanorių ugniagesių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašu. Įvadiniai
mokymai nerengiami esamiems ir buvusiems savivaldybių priešgaisrinių tarnybų darbuotojams ir
Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos statutiniams pareigūnams.
14. Įvadinį mokymą pretendentams gali vykdyti Kelmės SPT ugniagesių komandos
paskirti darbuotojai, rajono priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų(toliau – PGT) paskirti pareigūnai arba
Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos(toliau – Šiaulių APGV) Operacinio
vadovavimo skyriaus pareigūnai.
15. Jeigu Pretendentų įvadinį mokymą atlieka ugniagesių komandos darbuotojas,
mokymas vykdomas toje komandoje, prie kurios priskiriamas pretendentas.
16. Nesant galimybės tinkamai atlikti pretendentų įvadinį mokymą ugniagesių
komandose ir sudarius ne mažesnę kaip 5 asmenų grupę, raštu kreipiamasi į Šiaulių APGV
viršininką su prašymu atlikti įvadinį pretendentų mokymą.
17. Pretendentui pageidaujančiam tapti savanoriu ugniagesiu vykdančiam visuomenės
švietimą gaisrų prevencijos srityje taisyklių 12 punkto reikalavimai yra neprivalomi, apie jų
būtinybę sprendžia Kelmės SPT viršininkas.
18. Pretendentas, kuris atitinka savanoriui ugniagesiui keliamus reikalavimus ir baigęs
įvadinius mokymus sėkmingai išlaikė egzaminą (taikoma Pretendentui į savanorius ugniagesius,
dalyvaujančius gesinant gaisrus), priimamas (įrašomas) į savanorius ugniagesius Kelmės SPT
viršininko įsakymu ir pasirašo savanoriškos veiklos sutartį 4 metams. Su asmeniu, jaunesniu kaip
18 metų ar vyresniu kaip 65 metai, kuris priimamas į savanorio ugniagesio, dalyvaujančio
gyventojų švietimo gaisrų prevencijos srityje, sutartis gali būti pasirašoma trumpiau nei 4 metams.
Apie atsisakymą su asmeniu sudaryti ar pratęsti savanoriškos veiklos sutartį per teisės aktuose
nustatytą terminą pranešama pareiškėjui, nurodant priežastis.
19. Asmuo priimtas(įrašytas) į savanorius ugniagesius instruktuojamas dėl saugos
reikalavimų vykdant veiklą. Jei asmuo dirba Kelmės SPT, valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo
tarnyboje arba asmuo priimamas vykdyti gyventojų švietimą gaisrų prevencijos srityje, jis gali būti
papildomai neinstruktuojamas.
20. Savanoris ugniagesys apdraudžiamas draudimu nuo nelaimingų atsitikimų.
21. Savanoriui ugniagesiui išduodamas savanorio ugniagesio pažymėjimas, ugniagesio
asmeninės apsauginės priemonės.
22. Organizatorius registruoja savanorio ugniagesio pažymėjimų, savanorio ugniagesio
atpažinimo ženklų, darbo aprangos, kitų priemonių išdavimo, grąžinimo ir keitimo duomenis.
23. Savanoris ugniagesys įsakymu išbraukiamas iš savanorių ugniagesių sąrašo:
23.1. jeigu nevykdo rašytinėje savanoriškos veiklos sutartyje nustatytų savanorio
ugniagesio funkcijų ir pareigų, taip pat dėl savanorio ugniagesio vardo diskreditavimo;
23.2. jeigu rašytinė savanoriškos veiklos sutartis su juo nepratęsiama naujam 4 metų
terminui (su savanoriu ugniagesiu, dalyvaujančiu gesinant gaisrus, ne ilgiau, iki jam sukaks 65
metai) ar nesudaroma nauja sutartis.
23.3. paties prašymu;

23.4. kitais atvejais, kai savanorio ugniagesio veikla tampa nereikalinga, negalima arba
Organizatorių likviduojant ar reorganizuojant.
III. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SAVANORIŲ UGNIAGESIŲ FORMUOČIŲ
STRUKTŪRA
24. Kelmės rajono savivaldybės savanorių ugniagesių struktūrą sudaro:
24.1 Liolių ugniagesių komandos savanorių ugniagesių formuotė.
24.2 Vaiguvos ugniagesių komandos savanorių ugniagesių formuotė.
24.3 Užvenčio ugniagesių komandos savanorių ugniagesių formuotė.
24.4 Tytuvėnų ugniagesių komandos savanorių ugniagesių formuotė.
24.5 Šaukėnų ugniagesių komandos savanorių ugniagesių formuotė.
24.6 Kražių ugniagesių komandos savanorių ugniagesių formuotė.
25. Organizatorius kitais teisės aktais nustato savanorių ugniagesių formuočių organizacinę
tvarką, savanorių ugniagesių skaičių ir sudėtį jose.
IV.KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SAVANORIŲ UGNIAGESIŲ FORMUOČIŲ
ORGANIZACINĖ TVARKA
26. Kelmės SPT viršininkas yra atsakingas už savanorių ugniagesių formuočių veiklos
organizavimą. Ugniagesių komandų viršininkai atsakingi už savanorių ugniagesių formuotės,
priskirtos prie konkrečios ugniagesių komandos koordinavimą, informacijos apie jų veiklą teikimą,
pirminę veiklos kontrolę. Ugniagesių komandos viršininko ligos, atostogų atvejais, atsakingu už
savanorių ugniagesių formuotės veiklos koordinavimą tampa atsakingas budintis ugniagesys, kuris
tą dieną yra pažymėtas tarnybos knygoje kaip vairuojantis gaisrinį automobilį.
27. Ugniagesių komandos viršininkas apie savanorių ugniagesių veiklos pažeidimus ir
iškylančias problemas nedelsiant informuoja Kelmės SPT viršininką.
V. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SAVANORIŲ UGNIAGESIŲ IŠKVIETIMO,
VYKIMO Į ĮVYKIUS IR DARBO ORGANIZAVIMO ĮVYKIUOSE TVARKA
28. Siekiant reikiamu momentu užtikrinti ugniagesių komandoms priskirtų savanorių
ugniagesių pasitelkimą į įvykius, kiekvieną dieną turi būti renkama informacija apie pasirengusius
vykti į įvykius savanorius ugniagesius. Informacijos surinkimas apie savanorių ugniagesių
pasirengusių dalyvauti gaisrų gesinime vykdomas sekančiai:
28.1. kiekvienos Kelmės SPT ugniagesių komandos budintis ugniagesys kuriam paskirta tą
dieną vairuoti gaisrinį automobilį (toliau - Darbuotojas), yra atsakingas už tą dieną (parą)
ugniagesių komandai priskirtų savanoriškoje veikloje galinčių dalyvauti savanorių ugniagesių
kontaktinės informacijos (telefonų numerių) surinkimą;
28.2. kiekvieną rytą Darbuotojas tarnybiniu mobiliuoju telefonu surenka
informaciją(skambina savanoriams ugniagesiams priskirtiems prie šios komandos) ir surinkęs
kontaktinę informaciją apie pasirengusius savanorius ugniagesius, vieno iš jų telefono numerį
kasdien iki 7 val. 45 min. perduoda (tikslina) Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnui
atsakingam už informacijos priėmimą. Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnas šį
telefono numerį (užregistruoja) perduoda BPC priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymą
koordinuojančiam pareigūnui;
28.3. tą dieną(pamainą) kai ugniagesių komandos budinčioje pamainoje dirba 2
ugniagesiai, savanorio ugniagesio kontaktiniai duomenys neperduodami;
28.4. jei anksčiau, (buvusią pamainą) Darbuotojo perduoti pasirengusio dalyvauti gaisrų
gesinime savanorio ugniagesio kontaktiniai duomenys nesikeičia ir jų tikslinti nereikia;
28.5. surinktą ir perduotą kontaktinę savanorio ugniagesio informaciją Darbuotojas
kiekvieną kartą surašo(užregistruoja) į ugniagesių komandoje esančią Tarnybos knygą arba
duomenų registracijos žurnalą(priedas Nr.1)

29. Savanorį ugniagesį, galintį nedelsiant išvykti į įvykius Darbuotojo perduotu telefono
numeriu iškilus poreikiui kviečia Bendrojo pagalbos centro (toliau – BPC) pareigūnas judriuoju
(mobiliuoju) arba fiksuoto ryšio telefonu.
30. Savanoris ugniagesys, pranešęs (deklaravęs) galintis tą dieną nedelsiant išvykti į
įvykius, privalo nurodytu laiku, kurį yra deklaravęs kaip galintis išvykti į įvykius, būti pasiekiamas
ir atsiliepti nurodytu telefono numeriu.
31. Savanoris ugniagesys, tą dieną įrašytas į sąrašą (deklaravęs)kaip galintis nedelsiant
išvykti į įvykius, nuo to momento tampa atsakingas už tolesnį kitų jo ugniagesių komandai
priskirtų savanorių ugniagesių iškvietimą jei yra pranešta, kad reikalingos papildomos savanorių
pajėgos, arba atsiranda nenumatytos aplinkybės trukdančios jo išvykimui į įvykį. Savanoris
ugniagesys, gavęs informaciją apie įvykį iš BPC ir atsiradus aplinkybėms, dėl kurių, jis tuo metu
negali išvykti į įvykį, privalo iš BPC gautą informaciją apie įvykį, judriuoju (mobiliuoju) arba
fiksuoto ryšio telefonu perduoti kitam jo nuožiūra parinktam savanoriui ugniagesiui, kuris yra
priskirtas prie tos pačios ugniagesių komandos ir galinčiam nedelsiant išvykti į įvykį.
32. Savanoris ugniagesys, tą dieną užsiregistravęs kaip galintis išvykti į įvykius ir vėliau
iškilus tam tikroms problemoms (sugedus judriojo (mobiliojo) arba fiksuoto ryšio telefono aparatui,
sugedus jo asmeniniam automobiliui, atsiradus sveikatos problemoms ir panašiai, dėl kurių jis
nebegali tą dieną toliau vykdyti veiklos), nedelsiant privalo informuoti Kelmės SPT ugniagesių
komandos, prie kurios jis yra priskirtas Darbuotoją, kuris parenka kito savanorio ugniagesio
kontaktinius duomenis, juos surašo(užregistruoja) kaip nustatyta ir perduoda juos Kelmės
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnui atsakingam už informacijos priėmimą.
33. Savanoris ugniagesys, užregistruotas BPC kaip galintis nedelsiant išvykti į įvykius, iš
BPC pareigūno judriuoju (mobiliuoju) telefono ryšiu arba fiksuotu telefono ryšiu gauna šią
informaciją apie išvykimą į įvykio vietą:
33.1. kokiu adresu turi išvykti (kai nėra tikslaus adreso, apibūdinama įvykio vieta);
33.2. koks įvykio pobūdis;
33.3. ar reikalingos papildomos ugniagesių savanorių pajėgos.
34. Savanoris ugniagesys į įvykio vietą įprastai vyksta savo asmenine transporto priemone
arba su Kelmės SPT ugniagesių komandos gaisriniu automobiliu, jei spėja jį pasiekti iki
automobilio išvažiavimo iš ugniagesių komandos. Darbuotojas neturi laukti į ugniagesių komandą
atvykstančio savanorio ugniagesio.
35. Savanoris ugniagesys į įvykio vietą privalo atvykti blaivus, neapsvaigęs nuo narkotinių,
psichotropinių ar kitų priemonių, su savimi turėti ugniagesio drabužius ir kitas jam išduotas
apsaugines priemones.
36. Asmenine transporto priemone į įvykį atvykęs savanoris ugniagesys privalo nedelsiant
prisistatyti gaisro gesinimo vadovui (toliau – GGV). Tais atvejais, kai savanoris ugniagesys pirmas
atvyksta į įvykio vietą, esant bet kokiam įvykio pobūdžiui, jis privalo laukti atvykstančių
priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų ir imtis neatidėliotinų veiksmų, kuriuos jis gali atlikti pagal jam
taikomus reikalavimus ir funkcijas.
37. Savanorį ugniagesį, išvykusį į įvykį asmenine transporto priemone, atšaukti (per BPC)
gali tik GGV.
38. Papildomą savanorių ugniagesių kiekį, reikalingą įvykio likvidavimui, per BPC gali
pasitelkti ir GGV, pagal kiekvienoje ugniagesių komandos gaisriniame automobilyje esančią
savanorių ugniagesių kontaktinę informaciją.
39. Savanoris ugniagesys iš įvykio vietos negali pasišalinti be GGV leidimo.
40. Savanoris ugniagesys vykdo GGV nurodymus.
41. Visa informacija apie savanorio ugniagesio, dalyvavusio įvykio likvidavime,
pranešimo apie įvykį perdavimo savanoriui ugniagesiui ir baigiamųjų darbų pabaigos laikas yra
žymimi (užregistruojami)Kelmės SPT ugniagesių komandos, prie kurios priskirtas savanoris
ugniagesys, Tarnybos knygoje arba duomenų registracijos žurnale.
42. Tais atvejais, kai įvykio vietoje pirmasis atvykęs GGV yra Kelmės PGT pareigūnas,
duomenis apie atvykusių savanorių ugniagesių darbą įvykio vietoje jis perduoda ugniagesių
komandos Darbuotojui.
43. Ugniagesių komandos darbuotojas 40-41 punktuose nurodytą informaciją, po įvykio
pasitikslina su BPC pareigūnu. Duomenys (savanorio ugniagesio vardas, pavardė, pranešimo apie

įvykį perdavimo savanoriui ir baigiamų darbų pabaigos laikai) surašomi(užregistruojami) į
Tarnybos knygą arba duomenų registracijos žurnalą ir juos surašęs Darbuotojas pasirašo už
informacijos tikrumą.
44. Organizatorius savanoriui ugniagesiui dalyvaujančiam gesinant gaisrus išduoda jam
priskirto išvykimo į įvykius rajono žemėlapį.
VI. ATLYGINIMO IR KOMPENSAVIMO TVARKA
45. Atlyginimo už sugaištą laiką gesinant gaisrus ar atliekant gelbėjimo darbus, už
dalyvavimą planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose), taip pat
už kitų rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse numatytų užduočių atlikimą savanoriams
ugniagesiams mokėjimo sąlygos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų
ministro 2015m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr.1V-963 ,,Dėl atlyginimo už sugaištą laiką gesinant
gaisrus ar atliekant gelbėjimo darbus, už dalyvavimą planiniuose kvalifikacijos tobulinimo
kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose), taip pat už kitų rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse
numatytų užduočių atlikimą savanoriams ugniagesiams mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo bei
savanorių ugniagesių veiklos kompensuojamų išlaidų sudėties, jų kompensavimo sąlygų ir tvarkos
aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Atlyginimo už sugaištą laiką gesinant gaisrus ar atliekant gelbėjimo
darbus, už dalyvavimą planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir (ar)
pratybose), taip pat už kitų rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse numatytų užduočių atlikimą
savanoriams ugniagesiams mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo bei savanorių ugniagesių veiklos
kompensuojamų išlaidų sudėties, jų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašu.
46. Atlyginimas savanoriams ugniagesiams, gesinantiems gaisrus ar atliekantiems
gelbėjimo darbus, dalyvaujantiems planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir
(ar) pratybose), atliekantiems kitas užduotis, nustatytas rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse
mokamas pagal savanoriškos veiklos sutartyje nustatytą dydį, už kiekvieną ugniagesio savanorio
sugaištą valandą.
47. Kitos užduotys – tai Organizatoriaus savanoriui ugniagesiui paskirti atskiri
pavedimai, kurie turi būti atliekami nedelsiant, siekiant parengties užtikrinimo ar dėl asmeninių
savanorio ugniagesio gebėjimų technikos remonto ar kituose neatidėliotinuose tarnybai darbuose,
kuriuos reikiamu metu negali atlikti kiti ugniagesių komandos ugniagesiai.
48. Ugniagesių komandos viršininkas yra atsakingas už jam priskirtoje ugniagesių
komandoje savanorių ugniagesių sugaišto laiko, už kurį mokamas atlyginimas, duomenų
registracijos ir pildymo kontrolę.
49. Kai savanoris ugniagesys į įvykius vyksta jo nuosavybes teise priklausančia
transporto priemone, kelionės išlaidos kompensuojamos, atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų
kilometrų skaičių pagal patvirtiną kompensuojamų išlaidų kurui dydį. Kelionės metu nuvažiuotų
kilometrų skaičius turi būti pagrįstas trumpiausiu maršrutu, vadovaujantis maps.lt., taip pat
atsižvelgiant į kelio būklę iki įvykio vietos.
50. Savanoriui ugniagesiui kompensuojamos tik trumpiausiu atstumas nuo jo
gyvenamosios vietos iki įvykio. Esant ginčytinai situacijai, inicijuojamas ginčytino atvejo aptarimas
tarp suinteresuotų šalių ir išdėstytų argumentų pagrindu priimamas sprendimas dėl kompensavimo.
51. Savanoris ugniagesys yra atsakingas už nustatytu laiku ir terminais Organizatoriui
pateikiamos informacijos apie vykdomą savanorišką veiklą teisingumą, pagal kurią savanoriui
ugniagesiui mokamas atlyginimas ir kompensuojamos išlaidos.
_________________________

