
 

 

PATVIRTINTA 
Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės 
tarnybos  2018 m. birželio 27 d. viršininko 

                                                                                     įsakymu Nr. TV-24 
 

 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS TARNYBOS 

 (Savivaldybės administracijos, seniūnijos, biudžetinės įstaigos pavadinimas) 
 

2018  METŲ VEIKLOS PLANAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2018-ųjų metų veiklos planas 
nustato tikslus, uždavinius, priemonių įgyvendinimo planą, už priemonių įgyvendinimą atsakingus 
vykdytojus, vertinimo kriterijus, lėšas planui įgyvendinti ir planuojamus rezultatus. 

 Metinis veiklos planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, 
Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos metodiniais nurodymais, kitų Lietuvos Respublikos 
norminių aktų nuostatomis, Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir 
administracijos direktoriaus įsakymais, Biržų rajono ekstremalių situacijų komisijos 
rekomendacijomis ir nurodymais, Biržų rajono savivaldybės tarybos patvirtintu strateginiu plėtros 
planu. 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2. Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2018-ųjų metų veiklos plano tikslai yra 
apsaugoti žmogų ir turtą nuo gaisrų ir kitų nelaimingų įvykių. 

3. Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinė apsaugos tarnyba 2018-ųjų metų veiklos plano 
uždaviniai: 

3.1.  gesinti gaisrus ir atlikti pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus; 
3.2. užtikrinti visuose ugniagesių komandose nuolatinę parengtį ir kontrolę; 
3.3. užtikrinti, kad visos ugniagesių komandos į įvykio vietas 80 procentų nuvyktų per 18 

minučių; 
3.4. pravesti mokymus darbui su kvėpavimo aparatu ir įgyti kvalifikacinį pažymėjimą. 

Kvalifikacinį pažymėjimą turi įgyti ne mažiau kaip 80 procentų dirbančių ugniagesių; 
3.5. suorganizuoti ne mažiau kaip vienas parodomąsias-mokomąsias pratybas; 
3.6. informuoti gyventojus gaisrų prevencijos srityje, aplankant sodybų savininkus kurie 

būstus šildosi kieto kuro katilais ir krosnimis. Aplankyti ne mažiau kaip 100 būstų; 
3.7. ugniagesių savarankiškas mokymasis pagal patvirtintus mokymosi grafikus nuo 2018-

01-09 iki 2018-11-01. Atlikti visų dirbančių ugniagesių žinių tikrinimą 2018 lapkričio mėn.; 
3.8. nupirkti Vabalninko ugniagesių komandai panaudotą europietišką šių dienų 

reikalavimus atitinkančią gaisrinę mašiną; 
3.9. atlikti remontą Germaniškio ugniagesių komandos patalpas; 
3.10. visiems dirbantiems ugniagesiams nupirkti darbinę aprangą; 
3.11. nupirkti 12 vnt. 61 mm skersmens ir 12 vnt. 51 mm skersmens žarnų. 
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II. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

Priemonės 
kodas 

Priemonės pavadinimas Veiklos pavadinimas Atsakingi vykdytojai 

Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai Skirti 
asignavimai, 
Tūkst. Eur pavadinimas, mato vnt. reikšmė 

 Veiklos valdymo programa 

05-01-02-17 
Priešgaisrinės tarnybos 
organizavimas 

Įstaigos tarnybinės veiklos nuolatinės 
parengties užtikrinimas 

Viršininkas 

Užtikrinama komandos veikla, 
darbuotojų skaičius vnt. 

72 

619271,00 

Ugniagesių komandų skaičius, 
vnt. 

8 

Ugniagesių komandai vidutiniškai 
tenkančios lėšos, tūkst. Eur. 

80,00 

Ugniagesių praktiniai ir teoriniai užsiėmimai 
darbo vietoje profesiniams įgūdžiams lavinti ir 
ugniagesių mokomosios taktinės pratybos, 
siekiant užtikrinti tinkamą pasirengimą atlikti 
gesinimo ir gelbėjimo darbus. 

Viršininkas, specialistė 

Dalyvavusių mokymuose ir 
kėlusių kvalifikaciją darbuotojų 
skaičius, vnt. 

72 

Surengtų mokomųjų – 
parodomųjų  pratybų vnt. 

3 

Materialinis, techninis aprūpinimas, gaisrinių 
automobilių, įrangos aptarnavimas, įsigijimas 
ir pastatų remontas 

Viršininkas, ūkinės ir 
finansinės veiklos 
specialistė. 

Įsigyta įranga, prekės, priemonės, 
tūkst. Eur. 

 

51729,00 
Gaisrinių automobilių, įrangos 
aptarnavimui, pastatų remontui ir 
pirkimui vidutiniškai tenkančios 
lėšos,  ūkst.. Eur. 
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Gyventojų informavimas  gaisrų prevencijos 
srityje ir  užtikrinti priešgaisrinės saugos 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus 

Viršininkas, skyrininkai, 
specialistė 

Organizuota susitikimų su 
gyventojais, vnt. 

2 

Civilinės ir priešgaisrinės saugos priemonių 
įgyvendinimas 

Viršininkas, ugniagesiai 
Įgyvendintų civilinės ir 
priešgaisrinės saugos priemonių 
skaičius, vnt. 

3 

Bendradarbiavimas su institucijomis, 
tarnybomis, įstaigomis ir organizacijomis 

Viršininkas, ūkinės ir 
finansinės veiklos 
specialistė, specialistė 

Dalyvauta komisijų ir darbo 
grupių veikloje, komisijų ir darbo 
grupių skaičius, vnt. 

3 
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III. LĖŠOS PLANUI ĮGYVENDINTI 

Finansavimo šaltiniai 
 

Skirti asignavimai 2018-tiesiems metams, Eur 

Iš viso 

Išlaidoms 

Turtui įsigyti 
Iš viso 

Iš jų darbo 
užmokesčiui 

Savivaldybės biudžetas 93070,00 58070,00 44070,00 35000,00 
Valstybės lėšos 671000,00 671000,00 473000,00 0,00 

IV.PLANUOJAMI REZULTATAI 

 4. Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba 2018-ųjų metų veiklos planas padės 
užtikrinti gyventojų saugumą nuo gaisrų ir kitų nelaimingų įvykių.  
 5. Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, vadovaudamasi gaisrų gesinimo ir 
gaisrų analizės išvadomis, teiks siūlymus Biržų rajono savivaldybės merui, kaip tobulinti 
ugniagesių darbą, stiprinti priešgaisrinę apsaugą ir priežiūrą gyvenamosiose vietovėse, pagal 
kompetenciją kontroliuos priešgaisrinių vandens šaltinių (gaisrinių hidrantų, rezervuarų, kitų 
vandens telkinių) bei privažiavimų prie jų būklę, apie rastus pažeidimus informuos Biržų rajono 
savivaldybės institucijas. Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, gesindama gaisrus bei 
atlikdama pirminius gelbėjimo darbus, bendradarbiaus su kitomis Biržų rajono savivaldos 
institucijomis, policijos, krašto apsaugos, civilinės saugos ir kitomis tarnybomis. Organizuojant 
įstaigos darbuotojų mokymą ir pasirengimą likviduoti ekstremalias situacijas, įvykius ir incidentus, 
bus bendradarbiaujama su Biržų priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Biržų apskrities priešgaisrine 
gelbėjimo valdyba.  

_________________________________ 


