NORI PADĖTI SAU IR KITIEMS
JUNKIS PRIE MŪSŲ IR TAPK SAVANORIU UGNIAGESIU
KAIP TAPTI SAVANORIU UGNIAGESIU
Savanoriais ugniagesiais, dalyvaujančiais gaisrų gesinime gali tapti 18 – 65 metų Lietuvos Respublikos gyventojai.










Pretendentas pateikia prašymą savanoriškos veiklos organizatoriui.
Pretendentas siunčiamas į gydymo įstaigą pasitikrinti, ar atitinka teisės aktuose nustatytus sveikatos reikalavimus savanoriams
ugniagesiams, dalyvaujantiems gaisrų gesinime.
Pretendentui atitikus sveikatos reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka tikrinamas bendrasis fizinis pasirengimas.
Pretendentui organizuojami įvadiniai mokymai, po kurių laikomas egzaminas.
Pretendentas, atitinkantis savanoriui ugniagesiui keliamus reikalavimus ir baigęs įvadinius mokymus, sėkmingai išlaikęs egzaminą,
savanoriškos veiklos organizatoriaus įsakymu priimamas į savanorius ugniagesius.
Savanoriškos veiklos organizatorius su savanoriu ugniagesiu pasirašo savanoriškos veiklos 4 metams.
Savanoriui ugniagesiui išduodamas pažymėjimas ir atpažinimo ženklas.
Savanoris ugniagesys pradeda aktyvią veiklą.

Savanoriais ugniagesiais, nedalyvaujančiais gesinant gaisrus, tačiau vykdančiais visuomenės švietimą gaisrų prevencijos
srityje ir kitą veiklą savanorių ugniagesių rinktinėje, gali tapti ne jaunesni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai.




Pretendentas, atitinkantis savanoriui ugniagesiui keliamus reikalavimus ir baigęs įvadinius mokymus, savanoriškos veiklos
organizatoriaus įsakymu priimamas (įrašomas) į savanorius ugniagesius.
Savanoriškos veiklos organizatorius kartu su savanoriu ugniagesiu pasirašo savanoriškos veiklos sutartį iki 4 metų.
Savanoriui ugniagesiui išduodamas pažymėjimas ir atpažinimo ženklas.



Savanoris ugniagesys pradeda aktyvią veiklą.

SAVANORIŲ UGNIAGESIŲ SOCIALINĖS IR KITOS GARANTIJOS


Savanoriui ugniagesiui, kuris jo tarnybos, darbo, mokslo ar studijų laiku nustatyta tvarka yra pakviestas ir dalyvauja gesinant gaisrą ar
atlieka gelbėjimo darbus, yra išsaugoma tarnybos, darbo, mokslo ar studijų vieta.



Jeigu savanoris ugniagesys dalyvauja planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose) ir pateikia tai
patvirtinančią savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus vadovo išduotą pažymą, įstaigos, įmonės ar organizacijos, kurioje savanoris
ugniagesys tarnauja, dirba ar mokosi (studijuoja), vadovas privalo jį išleisti į planinius kvalifikacijos tobulinimo kursus (mokymus ir (ar)
pratybas) ir išsaugoti jam tarnybos, darbo, mokslo ar studijų vietą, tačiau ne daugiau kaip 10 tarnybos, darbo, mokslo ar studijų dienų per
metus.



Gesinantiems gaisrus ar atliekantiems gelbėjimo darbus, dalyvaujantiems planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose savanoriams
ugniagesiams mokamas ne didesnis kaip 1 procento Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio
mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas už kiekvieną savanorio ugniagesio sugaištą valandą.



Savanoriams ugniagesiams kompensuojamos su savanorio ugniagesio atlikta veikla susijusios išlaidos. Savanorio ugniagesio veiklos
kompensuojamų išlaidų sudėtį, jų kompensavimo sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.



Savanorių ugniagesių veiklos organizatorius savanorius ugniagesius turi aprūpinti jų veiklai atlikti reikalingomis priemonėmis ir darbo
apranga.



Savanoriškos veiklos organizatoriai draudžia savanorius ugniagesius (jų sveikatą ir gyvybę) draudimu nuo nelaimingų atsitikimų.



Savanoriai ugniagesiai, dalyvaujantys gaisrų gesinimo darbuose, turi teisę į nemokamus periodinius sveikatos patikrinimus vidaus
reikalų ministro ar jo įgalioto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka.

JEI APSISPRENDEI TAPTI SAVANORIU UGNIAGESIU
KREIPKIS Į SAVANORIŠKOS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ
Akmenės rajono ugniagesių komanda
Tel.: 8 (425) 56 693, mob. 8 686 85 636

