KVIETIMAS TAPTI SAVANORIU UGNIAGESIU
Savanoris ugniagesys - asmuo, kuris yra pasirenggs savanori5kai dalywauti gesinant gaisrus
(ar)
ir
aktyviais veiksmais atlikti kit4 visuomenei nauding4 veikl4 prie5gaisrines saugos srityje,
atitinka jam nustaty.tus amZiaus, sveikatos, bendrojo fizinio parengtumo ir kitus reikalavimus ir yra
sudargs ra5ytinE savanori5kos veiklos sutarti su savivaldybes prieSgaisrine tamyba ar kitu Sios
savanoriq ugniagesiq veiklos organizatoriumi.
Kaip tapti savanoriu ugniagesiu?
Savanoriai ugniagesiai bus dviejrl tipq - dalyvaujantys gaisnl gesinime ir nedalyvaujantys
gaisrq gesinime, bet vykdantys visuomenes Svietimq gaisrq prevencijos srityje.
Savanoriais ugniagesiais, dalyvaujandiais gaisrq gesinime, gali tapti ne jaunesni nei 18 metq
ir ne vyresni kaip 65 metq Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai. Jie turi atitikti tam tikrus
sveikatos, bendrojo frzinio parengtumo ir kitus reikalavimus. Norint tapti savanoriu ugniagesiu,
dalyvaujandiu gesinant gaisrus, pretendentas turds pateikti pra5ym4 savivaldybes prie5gaisrinei
tarnybai ar kitam savanoriSkos veiklos organizatoriui, pasitikrinti sveikat4 ir bendraji fizini
parengtumq. Tuomet pretendentas tures baigti ivadinius mokymus, po kuriq reikes i5laikyti
egzamin4. {vadiniq mokymq nereikes baigti esamiems ir bur.usiems savivaldybiq prie5gaisriniq
tamybq ir Valstybines priesgaisrines gelbejimo tarnybos pareigDnams ir darbuotojams. Sekmingai
i5laikgs egzarninq ir atitikEs savanoriui ugniagesiui keliamus reikalavimus savivaldybes
prie5gaisrines tamybos ar kito savanoriSkos veiklos organizatoriaus [sakymu bus priimamas I
savanorius ugniagesius. Su juo bus pasira5oma 4 metq savanori5kos veiklos sutartis, kurioje
savanoris ugniagesys ra5tu pasiZades rykdyti savanorio ugniagesio funkcijas, igis teises ir pareigas
Prie5gaisrinds saugos istatyme ir Savanoriq ugniagesiq veiklos atlikimo ir savanoriq ugniagesiq
veiklos organizatoriaus funkcijri vykdymo tvarkos apra5e numatytomis s4lygomis ir pagrindais. Po
to jam bus i5duodamas paZymejimas ir atpaLinimo Zenklas. Po 4 metq savanori5kos veiklos sutarti
bus galima pratEsti.

Savanoriais ugniagesiais, nedalyvaujandiais gaisnl gesinime, bet vykdandiais visuomends
Svietim4 gaisrq prevencijos srityje gales tapti ne jaunesni kaip 14 metq Lietuvos Respublikos
nuolatiniai gyventojai. Pretendentai tures pateikti praSym4 savivaldybes prieSgaisrines tamybai ar
kitam savanori5kos veiklos organizatoriui, bus organizuojami rekomendacinio pobfidZio ivadiniai
mokymai. [vadiniq mokymq nereikes baigti esamiems ir buvusiems savivaldybiq prie5gaisriniq
tarnybq ir Valstybines prie5gaisrines gelbejimo tarnybos pareiglnams ir darbuotojams. PrieSingai
nei pretendentams i savanorius ugniagesius dalyvaujantiems gaisrq gesinime, po [vadinirl mokymq,
egzarnino laikyti nereikes. Baigus [vadinius mokymus pretendentas gales sudaryti savanori5kos
veiklos sutarti iki 4 metq.
Savanoriais ugniagesiais negali brlti teismo nusta[ta tvarka pripaZinti neveiksniais ar ribotai
veiksniais Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, taip pat kiti asmenys, kuriems uZsiimti tokia
veikla draudiia istatymai. Asmenys, jaunesni kaip 18 metq, savanoriq ugniagesiq savanori5koje
veikloje gali dalyvauti, jeigu tam neprie5taratla vaiko atstovas pagal [statym4.

Kreiptis I PaneveZio rajono savaivaldybes prie5gaisrines tamybos vir5ininkq telefonu
(8 45) 46I017, mob. tel. (3-698) 27210, adresu: BerZq g. 50, PaneveZys, III aukStas.

