
 

SAVANORIŲ UGNIAGESIŲ 
VEIKLOS KONCEPCIJA 

PROJEKTAS 
 

 

 

 

 

 

  

2018 m. 



PROJEKTAS 
 

    
2 

 

SAVANORIŲ UGNIAGESIŲ VEIKLOS KONCEPCIJA  

 

         ESAMOS SITUACIJOS APŽVALGA 

 

Priešistorė Savanorių ugniagesių formuotės aktyviau pradėtos atkurti ir plėtoti 1999 metais, Vilniaus rajono 

priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, tačiau anuomet trūko teisinio šios veiklos reglamentavimo ir 

sisteminio požiūrio į šio judėjimo vystymą. Lygiagrečiai Lietuvoje pradėtas vystyti savanoriškas Policijos 

rėmėjų judėjimas, atkurta Šaulių sąjunga, vystomos nevyriausybinės organizacijos. Pažymėtina, kad ši 

ugniagesių savanorių veikla buvo ir yra aktuali periferinėse kaimo teritorijose, kuriose gyventojų tankis 

labai mažas. 

Teisinė aplinka 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus Priešgaisrinės saugos įstatymo (toliau – PSĮ) papildymui ir 

poįstatyminiams teisės aktams, reglamentuojantiems savanorių ugniagesių veiklą, Lietuvoje pradėjo 

funkcionuoti dar viena savanoriška veikla viešojo saugumo srityje – savivaldybių priešgaisrinės tarnybos 

(toliau – SPT). SPT įpareigotos vykdyti savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas ir skatinti 

savivaldybės savanorių ugniagesių veiklą priešgaisrinės saugos srityje. 2017 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) 

direktoriaus 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymui Nr. 1 – 423, buvo papildyti apskričių priešgaisrinių 

gelbėjimo valdybų (toliau – APGV) nuostatai, kuomet valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

padaliniams buvo sudarytos sąlygos vykdyti savanorių ugniagesių veiklos organizatorių funkcijas. Tokiu 

būdu buvo atverta galimybė plačiau vystyti savanorišką veiklą priešgaisrinės saugos srityje.  

PSĮ, vidaus reikalų ministro, PAGD direktoriaus įsakymais nustatytas savanorių ugniagesių statusas ir 

veikla – amžiaus, sveikatos ir bendrojo fizinio parengtumo reikalavimai, mokymo ir kvalifikacijos 

tobulinimo tvarka, su savanorio ugniagesio atlikta veikla susijusių išlaidų kompensavimo tvarka, 

atlyginimo už sugaištą laiką gesinant gaisrus ar atliekant gelbėjimo darbus mokėjimo sąlygos ir tvarka, 

taip pat savanorių ugniagesių veiklos organizatorių uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos. Teisės aktais 

nustatyta, kad savanoriai ugniagesiai gali padėti gesinant gaisrus ir (ar) aktyviais veiksmais atlikti kitą 

visuomenei naudingą veiklą priešgaisrinės saugos srityje. 

 

Tapimo 

savanoriu 

ugniagesiu 

procesas 

Savanoriai gesinantys gaisrus 

 

18 – 65 metų amžiaus Lietuvos Respublikos 

nuolatiniai gyventojai 

 
 

 
pretendentas pateikia prašymą savanoriškos 

veiklos organizatoriui 

 
 
 

pretendentas siunčiamas į gydymo įstaigą 

patikrinti, ar atitinka teisės aktuose nustatytus 

sveikatos reikalavimus savanoriams 

ugniagesiams, dalyvaujantiems gaisrų gesinime 

 
pretendentui, atitikus sveikatos reikalavimus, 

teisės aktų nustatyta tvarka tikrinamas 

bendrasis fizinis parengtumas 

 

Savanoriai užsiimantys prevencine 

veikla 

Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, ne 

jaunesni kaip 14 metų amžiaus 

 

pretendentas pateikia prašymą savanoriškos 

veiklos organizatoriui 

 

pretendentui rekomenduojami įvadiniai mokymai 

 

pretendentas, atitinkantis savanoriui ugniagesiui 

keliamus reikalavimus (gali būti išklausęs 

rekomenduojamus įvadinius mokymus), 

organizatoriaus įsakymu priimamas (įrašomas) į 

savanorius ugniagesius 
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pretendentui organizuojami įvadiniai mokymai, 
po kurių laikomas egzaminas 

 

 
 

pretendentas organizatoriaus įsakymu 
priimamas į savanorius ugniagesius 

 

 
 

organizatorius kartu su savanoriu ugniagesiu 
pasirašo savanoriškos veiklos sutartį 

4 metams 
 

 
savanoriui ugniagesiui išduodamas 

pažymėjimas ir atpažinimo ženklas 
 

 

organizatorius kartu su savanoriu ugniagesiu 

pasirašo savanoriškos veiklos sutartį iki 4 

metų 

 

savanoriui ugniagesiui išduodamas 

pažymėjimas ir atpažinimo ženklas 

Socialinės 

garantijos 

Savanoriui ugniagesiui, kuris jo tarnybos, darbo, mokslo ar studijų laiku nustatyta tvarka yra pakviestas 

ir dalyvauja gesinant gaisrą ar atlieka gelbėjimo darbus: 

- išsaugoma tarnybos, darbo, mokslo ar studijų vieta; 

- jis draudžiamas nuo nelaimingų atsitikimų; 

- mokamas iki 1 procento Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų 

vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas už kiekvieną savanorio ugniagesio sugaištą 

valandą, vykdant rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse numatytą veiklą, kompensuojamos su jų 

savanoriška veikla susijusios išlaidos; 

- organizuojamas periodinis savanorių ugniagesių sveikatos patikrinimas; 

- savanoriai ugniagesiai  aprūpinami veiklai reikalingomis priemonėmis ir darbo apranga; 

- organizuojami mokymai ir kvalifikacijos tobulinimo kursai. 

Savanorija 

skaičiais 

2018 m. kovo 31 d. duomenimis buvo registruoti 1538 savanoriai ugniagesiai – 1229 savanoriai 

ugniagesiai dalyvaujantys gaisrų gesinime ir 309 savanoriai ugniagesiai vykdantys visuomenės 

švietimą.  
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Savanoriai ugniagesiai dalyvaujantys gaisrų gesinime 

Savanoriai ugniagesiai vykdantys visuomenės švietimą 

Savanoriai ugniagesiai pagal apskritis 
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Savanorio 

socialinis 

portretas 

 

Statistinis savanoris, dalyvaujantis gaisrų gesinime - tai brandaus amžiaus (45 – 55 metų)  vyras, 

ūkininkas arba susijęs su žemės ūkiu (samdomas darbuotojas), seniūnijos atstovas, gyvenantis 

gyvenvietėje ar vienkiemyje, turintis ,,pastovią gyvenamąją vietą”, ,,daugiau laisvo laiko”.  

Veiksniai, skatinantys tapti savanoriu ugniagesiu: 

Psichologiniai: 

- noras rūpintis bendruomene; 

- noras prisiimti atsakomybę už artimųjų ir aplinkinių gerovę; 

- galimybė tapti pavyzdžių aplinkiniams; 

- veiklos ekstremalumas; 

- galimybė tobulėti dalyvaujant organizuojamuose kursuose; 

- galimybė bendrauti su bendraminčiais, kitais bendruomenės nariais; 

- atributika, simbolika, bendri renginiai ir šventės, priklausymas ugniagesio profesijai. 

Ekonominiai 

- noras tapus savanoriu ugniagesiu ateityje tapti SPT darbuotoju. 

 

Kliūtys 

trukdančios  

vystytis 

savanoriškai 

veiklai 

Pastebima, kad savanorių ugniagesių skaičius kurį laiką nuosekliai didėjęs ėmė mažėti. Interviu būdu 

buvo nustatytos priežastys, kurios įtakojo tokį pokytį: 

Organizacinės: 

1. Nėra (arba ji nėra tinkamai iškomunikuota) vieningos savanorių ugniagesių sistemos ateities bendroje 

priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų (toliau - PGP) sistemoje vizijos, nėra aišku ar savanoriai papildys SPT 

pajėgas, ar ateityje jas palaipsniui pakeis. 

2. Didelę dalį savanorių, dalyvaujančių gaisrų gesinime sudarė statutiniai ar SPT ugniagesiai, kurie 

įvairiais būdais buvo skatinami ar net verčiami tapti savanoriais, siekiant kuo labiau padidinti bendrąjį 

ugniagesių savanorių skaičių. Vėliau ugniagesių savanorių skaičius didėti nustojo ir paskutinius metus, 
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ėmė mažėti.  

3. Dalis SPT tarnybų atstovų savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinime skaičiaus didėjimą 

suprato kaip tiesioginę grėsmę ilgalaikei savivaldybių priešgaisrinės sistemos egzistencijai, todėl 

stokojama paramos, kartais veikiama destruktyviai. 

4. Šiuo metu egzistuoja dviejų tipų savanoriškos veiklos organizatoriai (SPT ir APGV), siekiantys to 

paties tikslo. Manytina, kad turint ribotus išteklius šis jėgų išskaidymas labiau trukdo, nei padeda siekti 

vieningo tikslo.  

Psichologinės: 

5. Dėl aukščiau minėtos priežasties Nr. 2, galimai buvo diskredituota pati savanorystės idėja, todėl 

potencialūs savanoriai ugniagesiai susilaiko nuo dalyvavimo savanorijos veikloje.  

6. Išsiskiria nuomonės dėl savanorių ugniagesių veiklos apmokėjimo: dalis ugniagesių profesionalų 

teigia, jog išlaidų kompensavimas ir apmokėjimas už sugaištą laiką ir su tuo susijusios išlaidos (vykimas 

iki gaisravietės) turi tapti neatskiriama savanorystės dalimi; kita profesionalų ir savanorių ugniagesių 

grupė išreiškė priešingą požiūrį - jų manymu, savanorystė turi būti neapmokama. Svarbu pastebėti, jog 

šis nuomonių išsiskyrimas turi didelės reikšmės bendros savanorystės vizijos kūrimui.  

Techninės:  

7. Šiuo metu savanorių ugniagesių iškvietimas vykdomas iš Bendrojo pagalbos centro, perduodant 

informaciją savanorių ugniagesių veiklos organizatorių paskirtiems asmenims, atsakingiems už 

savanorių ugniagesių informavimą, kurie priima sprendimą dėl savanorių aktyvavimo. Greičiausiai dėl 

žmogiškojo faktoriaus (dėl nepatyrimo) yra pasitaikę nemažai atvejų, kai savanoriai ugniagesiai buvo 

kviečiami į mažareikšmius gaisrus, kurie buvo likviduojami iki savanorių ugniagesių atvykimo, todėl 

galimai susiformavo žmonių nusivylimas - ,,nepateisinti lūkesčiai“. 

Ekonominės: 

8. Savanoriškos veiklos organizatoriai negavo papildomo finansavimo savanorių ugniagesių veiklai 

plėtoti, todėl materialinis (techninis) savanorių aprūpinimas yra prastoje būklėje, nors teisės aktai 

organizatorius įpareigoja tai užtikrinti. 

9. Apribojama savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinime ir gaunančių minimalų 

kompensavimą, teisė gauti pašalpas ar kitokią valstybės teikiamą materialinę paramą.  

10. Nėra iki galo aiškus finansinio kompensavimo už dalyvavimą gaisro gesinime (kelionė iki 

gaisravietės, darbo laiką gaisravietėje) mechanizmas.  

11.Nepaisant to, kad savanorio ugniagesio santykis su savo darbdaviu yra apibrėžtas teisės aktais, ir 

darbdavys turi išleisti savanorius į planinius mokymus, išsaugoti darbo vietą, faktiškai darbdaviai nėra 

jokiais būdais motyvuojami, informuojami ir skatinami palankiai vertinti darbuotojų savanorišką veiklą.  

12. Nesutariama dėl savanorių ugniagesių funkcijų, galimų atsakomybių ribų: kokiems darbams galima ir 

reikia pasitelkti savanorius ugniagesius, o kuriuos darbus būtina palikti tik profesionalių ugniagesių 

atsakomybei. PSĮ apibrėžtos savanorių ugniagesių funkcijos palieka pernelyg daug vietos vertinimui 

,,pagal situaciją“, tai iš dalies lemia esamą praktinį savanorių veiklos neapibrėžtumą, pavyzdžiui, 

savanorių ugniagesių dalyvavimas gelbėjimo darbuose (nuvirtusio medžio šalinimas ir pan.). 

13. Nėra numatytas finansavimas savanorių ugniagesių motyvacijai (pavyzdžiui, kvalifikacijos kėlimas: 

vairuotojo „C“ kategorijos vairavimo kursai, darbo su benzininiais pjūklais mokymai, gelbėjimo darbų ant 

vandens mokymai ir t.t.). 

14. Nėra numatytos lengvatos savanoriams ugniagesiams (pavyzdžiui, skatinant savivaldybes suteikti 

savanoriams ugniagesiams žemės mokesčio arba kitokias mokestines lengvatas). 

15. Mažas skaičius darbingo amžiaus socialiai aktyvių žmonių kaimo teritorijose. 
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UŽSIENIO ŠALIŲ PATIRTIS 
 

 
Estija 

 

 

 

 

 

Estijos Respublikoje egzistuoja 2 lygių priešgaisrinės sistemos: profesionali ir savanorių (SPT nėra). 

2016 m. duomenimis buvo registruoti 1547 savanoriai ugniagesiai, kurie dirbo 109 komandose. 66 

komandos (iš 109)  yra nutolusios toliau nei 15 min. kelio nuo profesionalių komandų. Savanorių 

ugniagesių metinis biudžetas siekia apie 1,5 mln.  

Organizavimo pagrindai: Centrinė įstaiga pasirašo sutartį su vietos bendruomenės atstovais dėl 

gaisrinės saugos funkcijos užtikrinimo, kuria atsižvelgiant į steigiamos komandos  reagavimo laiką (5, 10 

ar 15 min.), atstumą nuo profesionalių pajėgų komandos, automobilio tipo, ugniagesių skaičiaus 

įsipareigoja komandai skirti 7000-12000 eurų per metus.  

Susibūrimo pagrindas: nevyriausybinė organizacija (kažkas panašaus į  bendraminčių klubą). 

Finansinėmis lėšomis disponuojama ir jos skirstomos bendru sutarimu.  

Latvija Latvijos valstybinės priešgaisrinės tarnybos (toliau – tarnyba) duomenimis Latvijoje yra 20-40 savanorių. 

Jų veiklą kuruoja tarnyba. Tuo pačiu veikia ir buvusių savivaldybių tarnybų pagrindu išlikusios  

priešgaisrinės pajėgos. Jų gretose yra apie 500 savanorių. Vietoj savivaldybių priešgaisrinių tarnybų 

dabar yra savivaldybių savanoriai. Jie turi savo uniformą, dalyvauja renginiuose, vykdo švietėjišką 

veiklą, kviečia gyventojus į savanorių gretas. Savivaldybių savanoriai negauna tiesioginių dotacijų iš 

valstybės biudžeto, o išlaikomi iš rėmėjų ar aplinkinių gyventojų, seniūnijos, kurioje yra savanorių 

komanda, lėšų. Latvijos priešgaisrinės saugos įstatymas taip pat leidžia (bet nenumato prievolės) 

savivaldybėms lėšomis remti priešgaisrinę saugą savivaldybėje. Dalis lėšų gaunama ir iš savavaldybės 

biudžeto. Tačiau tarp savivaldybės savanorių ir tarnybos nėra bendradarbiavimo. Savivaldybių 

savanoriai neįtraukti į pajėgų sutelkimo planus, iš 112 centro nekviečiami į gaisrus. Savivaldybių 

savanoriai į gaisrus  atvyksta tik gavę pranešimus iš gyventojų ar kitokiais budais. 

 

Nyderlandai 

 

Nyderlanduose yra 4000 profesionalių ugniagesių gelbėtojų ir 24000 savanorių ugniagesių. Mokymas, 
praktika ir keliamos užduotys ugniagesyboje ir gelbėjimo darbuose yra vienodos profesionaliems ir 
savanoriškos grupės ugniagesiams. Kiekviename mieste yra mažiausiai po vieną ugniagesių komandą 
(Amsterdame yra 16 komandų). Ugniagesių komandos reaguoja į: gaisrus, eismo nelaimes, įvykius su 
pavojingomis medžiagomis, gelbėjimo darbo po vandeniu ir kitas nelaimes. Kiekvienas regionas turi 
specialią ugniagesių komandą įvykių likvidavimui su pavojingomis medžiagomis. Kai kurios ugniagesių 
komandos turi įrangą gelbėjimo darbams po vandeniu

1
.  

Lenkija 

 

Nacionalinė priešgaisrinė ir gelbėjimo sistema (KSRG) tai tinklas, jungiantis profesionalias ir 

savanoriškas ugniagesių tarnybas bei kitas organizacijas siekiant bendradarbiauti likviduojant ar teikiant 

pagalbą įvykiuose. Už sistemos veiklos organizavimą ir valdymą atsakingas centrinės organizacijos 

(KSRG) vadovas, pavaldus Vidaus reikalų ministrui. 

Sistemoje turimi pajėgumai: 501 profesionalus ugniagesių gelbėtojų padalinys, 4307 savanoriškų 

ugniagesių padaliniai (iš viso Lenkijoje skaičiuojama 16000 įvairios pagalbos savanoriškų padalinių), 4 

pramonės (žinybinės) (ang. industrial) priešgaisrinės tarnybos padaliniai, 2 pramonės (žinybinės) (ang. 

industrial) gelbėjimo tarnybos, 11 Vidaus reikalų ministerijos ir administravimo ligoninių didžiuosiuose 

Lenkijos miestuose, 201 nacionalinis ekspertas, specializuojantis gelbėjimo darbų likvidavime. 

Centralizuota KSRG struktūra leidžia sutelkti reikalingas pajėgas visoje šalyje. Siekdami užtikrinti 

profesionalių ir savanorių ugniagesių gerą reagavimo laiką su tinkamais resursais (žmonių skaičius, 

įgūdžiai (įranga)), buvo tobulinti įvairūs modeliai ir metodologijos. Remtasi įvykių statistika (grėsmės 

žmonėms), kuriose reagavimo laikas neturėtų viršyti 15 min., į įvykius keliuose pajėgos sureaguoja per 

15 min., kiti įvykiai, kuriuose gyventojų pasiekiamumas daugiau nei 15 min. dalyvauja tik savanoriškos 

ugniagesių pajėgos arba kartu su Valstybine priešgaisrine tarnyba. Kitame modelyje skaičiavo minimalų 

gaisrų gesinimui ir gelbėjimo darbams reikalingą padalinio personalą. Remdamiesi ankstesne įvykių 

statistika skaičiavo ugniagesių ir gaisrinių automobilių poreikį atlikti įvykių likvidavimą tuo pačiu metu 

vienoje teritorijoje. Kitas jų tyrimas (studija) buvo paremtas unikalia rizikos analizės metodologija lokaliu 

lygmeniu, tai leido nekomplektuoti specializuotų padalinių retiems įvykiams (cheminės nelaimės, 

                                                           
1
http://www.brandweervlaanderen.be/Portals/BVV/Documenten/Kennisdossiers/Vorming%20en%20Opleiding/Nede

rland.pdf 

http://www.brandweervlaanderen.be/Portals/BVV/Documenten/Kennisdossiers/Vorming%20en%20Opleiding/Nederland.pdf
http://www.brandweervlaanderen.be/Portals/BVV/Documenten/Kennisdossiers/Vorming%20en%20Opleiding/Nederland.pdf
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vandens darbai, aukštalipiai, sunkiosios technikos pagalba, paieška ir gelbėjimas) arba vystyti ir išplėtoti 

konkrečioms operacijoms rezervus, pastiprinančius vietos padalinius (pastarųjų didelių įvykių pagrindu)
2
.  

Ne pelno organizacijos ir kitos veiklos grupės gali gauti mokesčių išskaitytas lengvatas (ang. tax 

deductible donations). Lenkijoje tiek asmenys, tiek įmonės gali gauti mokesčių lengvatas jei prisideda 

prie visuomeninių veiklų: labdaros, socialinės rūpybos, visuomenės saugumo, aplinkos apsaugos, 

priešgaisrinių saugos padalinių, mokslo, kultūros, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir pan.  

Remiantis Lenkijos įstatymais savanorystė gali apimti plačią visuomenės naudai skiriamą sritį, nuo 

socialinės rūpybos iki vartotojų teisių įgyvenimo. Populiariausios organizacijos, kurioms teikti pagalbą 

pasirenka savanoriai yra religinės paskirties, kovai su skurdu bei Savanorių ugniagesių tarnyba
3
.  

Atsižvelgiant į Valstybinės priešgaisrinės tarnybos nustatytus norminius aktus, Savanorių ugniagesių 

padaliniai nepriklausomai turi būti pasirengę atlikti gelbėjimo veiksmus: 

 Gesinant gaisrus, įskaitant pastato viduje; 

 teikiant techninę pagalbą (įskaitant transportą); 

 teikiant skubią pirmąją pagalbą; 

 likviduojant gamtinių reiškinių pasekmes; 

 ateityje gali būti išplėsta darbų sritis, siekiant užtikrinti visuomenės saugumą. 

Standartinis Savanorių ugniagesių padalinys turi: Ugniagesių komandą, mažiausiai dviems 

automobiliams laikymo vietas, šildymo sistemą (įskaitant garažo patalpų apšildymą), aprūpinta 

selektyvia apsaugos sistema. Technika ir įranga: mažiausiai 1 vidutinės arba sunkiosios klasės gaisrinis 

automobilis, mažiausiai 12 individualių įrankių, asmeninės apsaugos priemonės. 

Įvykiams likviduoti: kvėpavimo aparatas darbui kenksmingoje aplinkoje (mažiausiai 4 vnt.), hidraulinė 

gelbėjimo įranga (mažiausiai 1 kompl.), generatorius (galingesnis nei 2.2 kW), siurblys nešvariam 

vandeniui (galingesnis nei 10000 l/min), radio terminalas (2 vnt.), pirmos pagalbos rinkinys (1 kompl.). 

 

Austrija Savanoris ugniagesys – tai vyras ar moteris dirbantis neapmokamai savanoriškoje ugniagesių 

komandoje. Vietos savivalda arba bendruomenė atsakinga už ugniagesių komandą (biudžetas 

numatomas nacionaliniu mastu, (pavyzdžiui, Aukštutinės Austrijos). Savanorių ugniagesių skaičius 

nuolat didėja dėka įdirbio su jaunimu, tačiau tuo pačiu nuolat susiduriama su pavieniais atvejais, kuomet 

padalinyje trūksta suaugusių savanorių ugniagesių. Skaičiuojama, kad Austrijoje yra 25000 jaunųjų 

savanorių ugniagesių (amžius nuo 10-16 m.). Sėkmingai pabaigę pagrindinį išsilavinimą šie jaunuoliai 

(sulaukę 16 m.) prisijungs prie aktyvių ugniagesių vietos komandose.  

2013 m. duomenimis Austrijoje (įskaitant Aukštutinę Austriją) buvo: 5405 Savanorių ugniagesių 

komandų (ugniagesių 387 756), 379 ugniagesių komandų (14 952 ugniagesių), 7 profesionalių 

ugniagesių komandų (2 889 ugniagesių).Savanorių ugniagesių atrankos kriterijai Austrijoje: amžius, 

sveikata, neturintis įrašų policijos duomenų bazėje, Europos Sąjungos pilietis, fiziniai ir psichologiniai 

įgūdžiai. 

 

FINANSINIAI RODIKLIAI  

 

Ekonominis 

vertinimas dėl 

papildomo 

finansavimo 

PAGD prie VRM 2015 m. spalio 26 d. raštu Nr. 9.4-2399(4.5) kreipėsi į Valstybinę mokesčių 

inspekciją (toliau – VMI) dėl savanorių ugniagesių gaunamų išmokų apmokestinimo gyventojų pajamų 

mokesčiu (toliau – GPM). VMI 2015 m. lapkričio 20 d. rašte Nr. (18.16-31-1) RM-25073 informavo, kad 

kompensacijos, mokamos ugniagesiams savanoriams, nėra apmokestinamos GPM, o nustatyto dydžio 

atlyginimas už kiekvieną savanorio ugniagesio sugaištą valandą pagal Gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymą (toliau – GPMĮ) yra apmokestinamos GPM.  

 

Vadovaujantis Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio 

fondo apskaičiavimo metodika (toliau – metodika), patvirtinta  Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau 

– LRV) 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 280, įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo 

užmokesčio fondas apskaičiuojamas atsižvelgiant į: 

,,1. teisės aktuose nustatytas valstybės tarnautojų pareigybių kategorijas, pareiginių algų 
koeficientus, darbuotojų atlyginimų ir valandinių atlygių koeficientus; 

                                                           
2
 https://www.straz.gov.pl/english/national_firefighting_rescue_system 

3
  http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/national_report_pl_en.pdf 

https://www.straz.gov.pl/english/national_firefighting_rescue_system
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/national_report_pl_en.pdf


PROJEKTAS 
 

    
8 

 

2. įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičių;  
3. vidutinį vieno darbuotojo darbo valandų skaičių per mėnesį (kai darbuotojų darbas apmokamas 

taikant koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas bazinis 
valandinis atlygis); 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus minimalią mėnesinę algą, bazinę mėnesinę algą 
ir bazinį valandinį atlygį; 

5. faktinius duomenis apie skaičiavimo metu įstaigoje dirbančių valstybės tarnautojų tarnybos 
Lietuvos valstybei stažą; 

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (valstybės įstaigoms) arba savivaldybės vykdomosios 
institucijos (savivaldybės įstaigoms) nustatytus lėšų valstybės tarnautojų ir darbuotojų priedams ir 
priemokoms mokėti dydžius.“ 

Ši metodika nurodo kaip skaičiuojamas darbo užmokesčio fondas biudžetinių įstaigų 
darbuotojams, tačiau nėra reglamentuotas savanorių ugniagesių darbo užmokesčio fondo skaičiavimas.  

Iš to kas išdėstytas darytina išvada, kad PSĮ leidžia mokėsi savanoriams ugniagesiams darbo 
užmokestį, tačiau biudžetinės įstaigos to daryti negali nes savanorių ugniagesių darbo užmokesčio 
fondo apskaičiavimas nėra reglamentuotas.  

Ta pati situacija ir su kitomis išlaidomis – kompensacijomis ugniagesiams gelbėtojams mokėjimo. 
Biudžeto lėšos skiriamos iš biudžeto išlaikomiems darbuotojams ir jų išlaikymo išlaidoms padengti (kurių 
ir taip trūksta).  

 
Savivaldybių priešgaisrinės tarnybos (toliau – SPT), sudariusios rašytines savanoriškos veiklos 

sutartis su savanoriais ugniagesiais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 
m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1V-962 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. birželio 
9 d. įsakymo Nr. 1V-218 „Dėl valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų 
apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 

 15
1 

punktu: ,,Vienai ugniagesių komandai nustatytoms vieno skyrininko ir 8 ugniagesių 
pareigybėms paskaičiuotas valstybės dotacijų lėšų poreikis darbo užmokesčiui ir įmokoms socialiniam 
draudimui gali būti naudojamas savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijoms atlikti ir 
savanorių ugniagesių veiklai užtikrinti.“ 

 
SPT turi teisę, suteiktą PSĮ, ir poįstatyminį teisės aktą (VRM įsakymą), leidžiantį naudoti 

specialiąsias tikslines dotacijas savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijoms atlikti ir 
savanorių ugniagesių veiklai užtikrinti. Kitos biudžetinės įstaigos to daryti negali, nes tai nėra 
reglamentuota. 
 

 

 

Gaisrų 

gesinimo 

funkcijos 

kaštai 

 

 

2017 m. Lietuvoje kilo 9394 gaisrai. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) 

pajėgos dalyvavo gesinant 8036 gaisrus, SPT ugniagesiai dalyvavo gesinant 3956 gaisrus, savanoriai 

ugniagesiai buvo pasitelkti gesinant 256 gaisrus.  Kiek kartų savanoriai buvo aliarmuoti, bet atsisakė 

vykti – duomenų nėra.  

Vieno gaisro „kaina“ apskaičiuota kiekvienai tarnybai atskirai, lėšas, skirtas darbo užmokesčiui 

padalinus iš 2017 metais  gaisrų, kuriuose vykdydama gesinimo darbus dalyvavo konkreti tarnyba, 

skaičiaus. Pažymėtina, kad nebuvo vertinami kiti organizaciniai ir administraciniai kaštai.  

Vieno ugniagesio vienos darbo valandos gaisre „kaina“ apskaičiuota atsižvelgus į Priešgaisrinės saugos 

užtikrinimo standartu patvirtintus minimalius budinčios pamainos sudėties reikalavimus (VPGT – 5 

ugniagesiai, SPT – 2 ugniagesiai), t. y. vieno gaisro kainą padalinus iš minimalaus ugniagesių skaičiaus 

ir vidutinės vieno gaisro gesinimo trukmės.  

SPT vieno ugniagesio vienos darbo valandos gaisre valanda apskaičiuota vertinant , kad į du trečdalius 

gaisrų (2874) vyko 2 automobilinės cisternos.  

Lėšų poreikis dviejų savanorių ugniagesių, padedančių atlikti gesinimo darbus konkrečioms pajėgoms, 

užmokesčiui apskaičiuotas valandų skaičių, vykdant gaisrų gesinimo funkcijas, padauginus iš dviejų 

savanorių ugniagesių valandinio užmokesčio.   
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Pajėgos 

2017 m. 

gesinti 

gaisrai 

Valandų 

skaičius 

gesinant 

gaisrus 

Vidutiniškas 

darbo laikas 

viename 

gaisre 

Darbo 

užmokesčio 

lėšos, Eur 

1-o 

gaisro 

„kaina“, 

Eur 

1-o 

ugniagesio 

1-os darbo 

valandos 

gaisre 

„kaina“, Eur 

Lėšų 

poreikis  

2-iejų SU 

užmokesčiui, 

Eur metams  

VPGT 8036 10420 1 val. 21 min. 25,5 mln. 3173 489 116704 

SPT 3956 7857 2 val. 4 min. 20,7 mln. 5232 808 87998,4 

SU 256 737 2 val. 52 min 5,6 Eur/val.  32 5,6 8254,4 

 

 

Ugniagesio 

(savanorio) 

aprūpinimo 

kaštai 

 

Ugniagesio apranga: 

- batai nuo 120 Eur; 

- kostiumas nuo 270 Eur; 

- pirštinės nuo 50 Eur; 

- šalmas su pošalmiu nuo 150 Eur.   

 Minimalūs ugniagesio aprūpinimo apranga kaštai sudaro  590 Eur. 

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų: 

- nuo 120 Eur metams. Kaina „bandomasis variantas“, nes draudikai neturi praktikos. Jei bus 

draudiminių įvykių kaina galimai kils. 

- Savanorio ugniagesio atpažinimo ženklo komplektas -  30 Eur. 

 

SAVANORIŲ UGNIAGESIŲ VEIKLOS VIEŠINIMAS 

 

2015 – 2018 

metai 

Pradėjus vystyti savanorių ugniagesių veiklą daug dėmesio buvo skirta savanoriškos veiklos viešinimui, 

siekiant, kad apie savanorius ugniagesius sužinotų kuo didesnė visuomenės dalis, kad savanorių 

ugniagesių veikla taptų patraukli bei kiltų susidomėjimas ir noras prie jos prisijungti. Politiniame 

lygmenyje per savivaldybių asociaciją platinta informacija, kaip tapti savanoriais ugniagesiais, 

išsiunčiant ją rajonų savivaldybėms, seniūnijoms ir kaimo bendruomenėms. Per ketvirtį apie 10 

informacinių pranešimų apie savanorius ugniagesius  buvo publikuojama internetinėje žiniasklaidoje 

(Delfi, 15min, Alfa, Lrytas ir kt.) Kiekvieną ketvirtį buvo parengiamas informacinis reportažas apie 

savanorių ugniagesių veiklą informacinėse žinių laidose per televiziją (Panorama, Žinios, Reporteris). 

Apie tai, kaip tapti savanoriu ugniagesiu, parengti du reportažai laidai „Ugniagesiai gelbėtojai“. Per LRT 

kas ketvirtį savanoriška veikla viešinta laidoje „Laba diena, Lietuva“, parengti 2 informaciniai reportažai 

per LRT laidą „Gimtoji žemė“, per VPGT atstovus spaudai informacija platinta regionų žiniasklaidoje. 

Bemaž visuose susitikimuose su žurnalistais PAGD vadovybės interviu metu nuolat buvo minima 

savanoriška veikla. Kasmet buvo leidžiamas laikraščio „Ugniagesys“ numeris, kuriame buvo pateikiama 

informacija, kaip tapti savanoriu ugniagesiu. Taip pat prevencinės akcijos buvo ir yra puiki vieta viešinti 

savanorių ugniagesių veiklą ne tik gaisrų gesinimo, bet ir gaisrų prevencijos srityje. Puikiais atsiliepimais 

įvertinta 2016 m. Šiauliuose surengta savanorių ugniagesių šventė, kuri į vieną vietą sukvietė visus 

Lietuvos savanorius ugniagesius. Mykolo Riomerio universiteto studentai atliko kursinį darbą – sukūrė 

videoklipus apie savanorišką veiklą. VPGT puslapyje yra skiltis „Savanoriai ugniagesiai“, kuriame visi 

suinteresuoti asmenys gali rasti apibendrintą informaciją apie tai, kur kreiptis ir kaip tapti savanoriu 

ugniagesiu, pateiktos nuorodos į savanorių ugniagesių veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Taip pat 

buvo platinami lankstinukai, kalendoriai, parengtas informacinis grafikas apie savanorius ugniagesius.  

Ateityje Įdirbis viešinimo srityje yra nemažas, tereikia tęsti minėtų priemonių vykdymą. Siekiant labiau 

populiarinti savanorių ugniagesių veiklą svarstytina galimybė reguliariai rengti sporto varžybas, žinių 

konkursus šalies mastu, savanorių ugniagesių ir jų šeimos narių sąskrydžius, kitas šventes ir renginius, 

kurie galėtų skatinti prisijungti naujus savanorius ugniagesius bei motyvuoti esamus. 
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SAVANORIŲ UGNIAGESIŲ IŠKVIETIMAS 

Dabartinė 

praktika 

2015 m. gruodžio 23 d. PAGD direktoriaus įsakymu Nr. 1-390 patvirtintame Tipinės savanorių 

ugniagesių veiklos atlikimo ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vykdymo tvarkos 

apraše,  reglamentuoti savanorių ugniagesių veiklos organizatorių veiksmai aliarmavimo procese: 

organizatorius paskiria asmenį, atsakingą už savanorių ugniagesių informavimą, kuriam Bendrojo 

pagalbos centro pareigūnas perduoda informaciją apie įvykį. Tuomet jis perskambina kiekvienam 

savanoriui ugniagesiui, tuo metu esančiam rikiuotėje, ir informuoja apie pagalbos poreikį. Galimi atvejai, 

kad savanoris ugniagesys gali būti nepasiekiamas, gali kilti nenumatytų aplinkybių, dėl kurių jis nebegali 

vykti į įvykio vietą ir pan. Visa ši sistema sukelia nepatogumų: atsakingas už informavimą asmuo turi būti 

visada pasiekiamas judriuoju arba fiksuoto ryšio telefonu (net ir po darbo valandų), savanoriai 

ugniagesiai, pasikeitus aplinkybėms ne visada praneša, kad nebegalės vykti į įvykį ir apie tai sužinoma 

tik aliarmavimo metu.  

Ateityje Atsižvelgus į esamą praktiką bei inovatyvių technologijų galimybes  svarstytina galimybė sukurti 

vieningą savanorių ugniagesių aliarmavimo aplikaciją, kuria Bendrojo pagalbos centro pareigūnai galėtų 

aliarmuoti savanorius ugniagesius, kurie pasižymėjo save aktyviais savo veikimo teritorijoje, išvengiant 

tarpinės grandies – asmens, atsakingo už savanorių ugniagesių informavimą. 

 

PASIŪLYMAI SAVANORIŲ UGNIAGESIŲ VEIKLOS TOBULINIMUI 

 

 - Įstatymo lygmenyje savanorišką veiklą apibrėžti kaip teisę, o ne prievolę; 

- Keičiant savanorišką veiklą reglamentuojančius teisės aktus palengvinti tapimo savanoriu 

ugniagesiu procesą bei dalyvavimą pačioje veikloje; 

- Apibrėžti vieną savanoriškos veiklos organizatorių koordinatorių (organizacija), suvienodinti 

santykių reguliavimą; 

- Sukurti bendrą informacinį lauką (socialinė media, internetinis puslapis); 

- Sukurti vieningą savanorių ugniagesių iškvietimo sistemą; 

- Sukurti nuotolinę savanorių ugniagesių mokymosi programą; 

- Parengti minimalaus savanorio ugniagesio aprūpinimo priemonių sąrašą; 

- Praplėsti savanoriams ugniagesiams mokamo atlygio teisinį reglamentavimą; 

- Savivaldybių lygmenyje mokestinėmis lengvatomis skatinti savanorius ugniagesius bei 

darbdavius, pas kuriuos dirba savanoriai ugniagesiai, kad jie būtų suinteresuoti tokius turėti; 

- Skatinti Jaunųjų ugniagesių būrelių veiklą; 

- Parengti savanorių ugniagesių veiklos tobulinimo priemonių planą; 

- Svarbių klausimų nagrinėjimui organizuoti apklausas ir viešąsias diskusijas. 

 

SIŪLOMOS PRIEMONĖS ŠALINTI KLIŪTIS, TRUKDANČIAS PLĖTOTIS SAVANORIŠKAI VEIKLAI 

Eil. 

nr. 
Kliūtys 

Šią sritį reglamentuojantys teisės 

aktai 
Siūlomos priemonės 

 Organizacinės: 

1. Trūksta komunikacijos apie  vieningą 

savanorių ugniagesių sistemos ateitį 

bendroje priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų 

(PGP) sistemoje tai yra ar savanoriai 

papildys profesionalias pajėgas, ar ateityje 

jas palaipsniui pakeis. 

 

Priešgaisrinės saugos įstatymas 

16 straipsnis. 
Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos 

1. Priešgaisrines 
gelbėjimo pajėgas sudaro 
Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo 
tarnyba, savivaldybių 
priešgaisrinės tarnybos, žinybinės 
priešgaisrinės pajėgos ir 

1. Atlikti apklausą ir (arba) 

organizuoti viešąją 

diskusiją. 

2. Sukurti bendrą savanorių 

ugniagesių tinklapį. 

3. Organizuoti socialines 

reklamas. 
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savanoriškos ugniagesių 
organizacijos.  
 

2. Didelę dalį savanorių, dalyvaujančių gaisrų 

gesinime sudarė statutinių ar savivaldybių 

priešgaisrinių tarnybų ugniagesiai, kurie 

įvairiais būdais buvo skatinami ar net 

verčiami tapti savanoriais, siekiant kuo labiau 

išauginti bendrąjį ugniagesių savanorių 

skaičių. Vėliau ugniagesių savanorių skaičius 

didėti nustojo ir ėmė mažėti. 

- 

1. Atlikti apklausą ir (arba) 

organizuoti viešąją 

diskusiją. 

2. Motyvuoti savanorius 

ugniagesius 

3. Savanorių ugniagesių 

viešinimas 

3. Dalis SPT tarnybų atstovų savanorių 

ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinime 

skaičiaus didėjimą suprato kaip tiesioginę 

grėsmę ilgalaikei savivaldybių priešgaisrinės 

sistemos egzistencijai, todėl stokojama 

paramos, kartais veikiama destruktyviai. 

- 

1. Atlikti apklausą ir (arba) 

organizuoti viešąją 

diskusiją. 

2. Sukurti bendrą savanorių 

ugniagesių tinklapį. 

3. Organizuoti socialines 

reklamas. 

4. Šiuo metu egzistuoja dviejų tipų savanoriškos 

veiklos organizatoriai (APGV ir SPT), 

siekiantys to paties tikslo. Manytina, kad 

turint ribotus išteklius šis jėgų išskaidymas 

labiau trukdo vieningo tikslo siekiui. 

Priešgaisrinės saugos įstatymas – 

SPT, PAGD direktoriaus 

įsakymas dėl APG valdybų 

nuostatų - APGV 

1. Keisti PSĮ, neišskiriant 

vieno tipo organizatoriaus. 

2. Veiklos vientisumui 

užtikrinti paskirti 

savanoriškos veiklos 

koordinatorių ir apibrėžti jo 

funkcijas  

5. Sudėtingas ir ilgas procesas tampant 

savanoriu ugniagesiu. 

PSĮ įgyvendinantys PAGD 

direktoriaus įsakymai 

Keičiant savanorišką 

veiklą reglamentuojančius 

teisės aktus palengvinti 

tapimo savanoriu 

ugniagesiu procesą bei 

dalyvavimą pačioje 

veikloje 

 Psichologinės: 

1. Galimai buvo diskredituota pati savanorystės 

idėja, todėl potencialūs savanoriai 

ugniagesiai nuo dalyvavimo savanorijos 

veikloje susilaiko. 

 

- 

Atlikti apklausą ir (arba) 

organizuoti viešąją 

diskusiją. 

2. Išsiskiria nuomonės dėl savanorių ugniagesių 

veiklos apmokėjimo: dalis ugniagesių 

profesionalų teigia, jo išlaidų kompensavimas 

ir apmokėjimas už skirtą laiką ir su tuo 

susijusios išlaidos (vykimas iki gaisravietės) 

turi tapti neatskiriama savanorystės dalimi; 

kita profesionalų ir savanorių ugniagesių 

grupė išreiškė priešingą požiūrį - jų manymu, 

savanorystė turi būti neapmokama. Svarbu 

pastebėti, jog šis ir anksčiau minėtas 

nuomonių išsiskyrimas turi didelės reikšmės 

bendros savanorystės vizijos trūkumui.  

VRM ministro įsakymu patvirtinti: 

 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 
aprašas 

Atlikti apklausą ir (arba) 

organizuoti viešąją 

diskusiją.  
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  Savanorių 
ugniagesių veiklos 
kompensuojamų išlaidų sudėties, 
jų kompensavimo sąlygų ir 
tvarkos aprašas 

 Techninės:  

1. Šiuo metu savanorių ugniagesių iškvietimas 

vykdomas iš Bendrojo pagalbos centro 

perduodant informaciją savanorių ugniagesių 

veiklos organizatorių paskirtiems asmenims, 

atsakingiems už savanorių ugniagesių 

informavimą, kurie priima sprendimą dėl 

savanorių aktyvavimo. Greičiausiai dėl 

žmogiškojo faktoriaus (dėl nepatyrimo) 

pasitaikė nemažai atvejų, kai savanoriai 

ugniagesiai buvo kviečiami į mažareikšmius 

gaisrus, kurie buvo likviduojami iki savanorių 

ugniagesių atvykimo. Susiformavo žmonių 

nusivylimas - ,,nepateisinti lūkesčiai“. 

 

PAGD direktoriaus įsakymu 

patvirtintas Tipinės savanorių 

ugniagesių veiklos atlikimo ir 

savanorių ugniagesių veiklos 

organizatoriaus funkcijų vykdymo 

tvarkos aprašas. 

„Organizatorius 

kiekvienoje savivaldybės 

priešgaisrinės tarnybos 

ugniagesių komandoje paskiria 

asmenį, atsakingą už savanorių 

ugniagesių informavimą (gali būti  

savanoris ugniagesys), kuriam 

Bendrojo pagalbos centro (toliau 

– BPC) pareigūnas (darbuotojas) 

perduoda informaciją apie įvykį.“ 

 

Keisti savanorių ugniagesių 

aliarmavimo tvarką,  

sukuriant interaktyvią 

aplikaciją  

 Ekonominės: 

1. Savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų 

gesinime ir gaunančių minimalų 

kompensavimą, teisė gauti pašalpas ar 

kitokią valstybės teikiamą materialinę paramą 

yra apribojamos. Nėra numatytas 

finansavimas savanorių ugniagesių 

motyvacijai (pvz. kvalifikacijos kėlimas: 

vairuotojo „C“ kategorijos vairavimo kursai, 

darbo su benzininiais pjūklais mokymai, 

gelbėjimo darbų ant vandens mokymai ir t.t.). 

Nėra numatytos lengvatos savanoriams 

ugniagesiams (pvz. skatinant savivaldybes 

suteikti savanoriams ugniagesiams žemės 

mokesčio arba kitokias mokestines 

lengvatas). 

- 

Atlikti apklausą ir (arba) 

organizuoti viešąją 

diskusiją.  

 

2. Nežiūrint į tai, kad savanorio ugniagesio 

santykis su savo darbdaviu yra apibrėžtas 

teisės aktais, ir darbdavys turi išleisti 

savanorius į planinius mokymus, išsaugoti 

darbo vietą, faktiškai darbdaviai nėra jokiais 

būdais motyvuojami, informuojami ir 

skatinami palankiai vertinti darbuotojų 

savanorišką veiklą. 

- 

Atlikti apklausą ir (arba) 

organizuoti viešąją 

diskusiją. . 

3. Nesutariama dėl savanorių ugniagesių 

funkcijų, galimų atsakomybių ribų: kokiems 

darbams galima ir reikia pasitelkti savanorius 

ugniagesius, o kuriuos darbus būtina palikti 

tik profesionalių ugniagesių atsakomybei. 

Įstatyme apibrėžtos savanorių ugniagesių 

PSĮ: 

„Savanoriai ugniagesiai 

įgyvendina šiuos uždavinius: 

1) padeda savivaldybės 

Atlikti apklausą ir (arba) 

organizuoti viešąją 

diskusiją.   
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funkcijos palieka pernelyg daug vietos 

vertinimui ,,pagal situaciją“, tai iš dalies lemia 

esamą praktinį savanorių veiklos 

neapibrėžtumą, pvz. savanorių ugniagesių 

dalyvavimas gelbėjimo darbuose (nuvirtusio 

medžio šalinimas ir pan.). 

 

priešgaisrinei tarnybai ir kitoms 

priešgaisrinėms gelbėjimo 

pajėgoms gesinti gaisrus, atlikti 

pirminius žmonių ir turto gelbėjimo 

darbus, taip pat įgyvendinti gaisrų 

prevencijos priemones; 

2) telkia savivaldybės 

vietos gyventojus aktyviau 

dalyvauti įgyvendinant gaisrų 

prevencijos priemones, saugant 

nuo gaisrų žmonių gyvybę, 

sveikatą, turtą ir aplinką; 

3) vykdo savivaldybės 

vietos gyventojų švietimą gaisrų 

prevencijos srityje, organizuoja 

fiziniams ir juridiniams asmenims 

mokymus apie priešgaisrinę 

saugą, aiškina gaisrų priežastis ir 

supažindina su priešgaisrinės 

saugos reikalavimais.“ 
 

 

 

GALIMA SAVANORIŲ UGNIAGESIŲ ORGANIZACINĖ SCHEMA 

 

 

 

 

 ,siekiant lengvesnio savanorių ugniagesių veiklos koordinavimo, numatyti asmenį, instituciją ar organizaciją ٭

kuriai kaip pagrindinės veiklos funkcijos būtų pavestos savanoriškos veiklos organizatorių koordinatoriaus 

funkcijos, kuriomis būtų tiesiogiai organizuojama savanoriška veikla Lietuvos mastu. 

 

_____________________________________ 

Savanoriškos veiklos 
organizatorių 

KOORDINATORIUS٭ 

Savanoriškos veiklos 
organizatorius  

SPT 

Savanoriai 
ugniagesiai 
gesinantys 

gaisrus 

Savanoriai 
ugniagesiai 
užsiimantys 

prevencine veikla 

Savanoriškos veiklos 
organizatorius  

APGV 

Savanoriai 
ugniagesiai 
gesinantys 

gaisrus 

Savanoriai 
ugniagesiai 
užsiimantys 

prevencine veikla 

Savanoriškos veiklos 
organizatorius 

kitas subjektas 

Savanoriai 
ugniagesiai 
gesinantys 

gaisrus 

Savanoriai 
ugniagesiai 
užsiimantys 

prevencine veikla 


