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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ APSAUGOS TARNYBA 

 
 

                                 PATVIRTINTA 
           Biržų rajono SPAT viršininko 

                                 2017 m. lapkričio 10 d. 
                      įsakymu Nr. TV-17 

 

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos (toliau Biržų rajono SPAT) 2017-ųjų metų 
veiklos planas nustato tikslus, uždavinius, priemonių įgyvendinimo planą, už priemonių įgyvendinimą atsakingus 
vykdytojus, vertinimo kriterijus, lėšas planui įgyvendinti ir planuojamus rezultatus. 

2. Metinis veiklos planas parengtas, vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos metodiniais nurodymais, Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 
27 d. sprendimu Nr.T-180 „Dėl Strateginio planavimo Biržų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ 6 ir 28 p. bei  2017 m. vasario 234 d. sprendimu Nr. T-22 patvirtintu Biržų  rajono savivaldybės  
2017 metų biudžetu. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Eilės 
Nr. 

Veiklos pavadinimas Vykdymo data Atsakingas asmuo 

1. Užtikrinti įstaigos tarnybinės veiklos 
nuolatinę parengtį 

Metų eigoje Viršininkas, specialistė, 
skyrininkai 

2. Pateikti PAGD prie VRM metinę ataskaitą 
apie išvykimus į gaisrą už praeitus metus 

Iki 2017-02-20 Specialistė 

3. Sudaryti atostogų grafiką Iki 2017-02-01 Skyrininkai, specialistė 
4. Rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją 

apie gaisrus ir gelbėjimo darbus rajone 
Metų eigoje Viršininkas 

5. Organizuoti darbuotojų teorinius, 
praktinius, fizinio pasirengimo užsiėmimus 

II-III ketvirčiai Viršininkas, skyrininkas 

6. Organizuoti gaisrinių pastatų einamąjį 
remontą 

Metų eigoje Skyrininkai 

7. Organizuoti ugniagesių praktinius ir 
teorinius užsiėmimus darbo vietoje 
profesiniams įgūdžiams lavinti ir 
ugniagesių mokomąsias taktines pratybas, 

Metų eigoje Biržų PGT 
Biržų rajono SPAT 
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3. Biržų rajono SPAT pagrindinis tikslas – užtikrinti visuomenės saugumą ekstremalių įvykių bei situacijų 
atvejais , teikti  skubią kvalifikuotą pagalbą visuomenei visoje rajono teritorijoje. Šiuo metu yra sukurta ir 
funkcionuoja visos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų valdymo sistema, veikianti bendro respublikinio 
incidentų likvidavimo plano pagrindu, bei leidžianti veiksmingai valdyti pajėgas incidento vietoje. Šią vientisą 
sistemą sudaro valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo ir savivaldybių priešgaisrinės tarnybos, kurios veikia išvien 
ekstremalių situacijų atvejais nedubliuodamos viena kitos funkcijų, o papildydamos jas pagal atliekamų darbų 
mastą. 

4. Biržų rajono SPAT2017-ųjų metų veiklos plano uždaviniai: 

siekiant užtikrinti tinkamą pasirengimą 
atlikti gesinimo ir gelbėjimo darbus. 

8. Sudaryti budėjimo grafikus Kas mėnesį UK 
punktams 
administracijai 
kas metai 

Skyrininkai, specialistė 

9. Organizuoti mažos vertės viešuosius 
pirkimus 

I-IV ketvirtis Viešųjų pirkimų komisija, 
pirkimų organizatorius 
 

10. Aprūpinti darbuotojus saugiais darbo 
rūbais 

Metų eigoje, 
esant 
finansinėms 
galimybėms 

Pirkimų organizatorius 

11 Paruošti gaisrinius automobilių ir lengvąjį 
automobilį techniniai apžiūrai 

Metų eigoje Skyrininkai, 
viršininkas 

12 Nuolat  tikrinti vandens šaltinių 
prieinamumą ir būklę 

Metų eigoje Skyrininkai 

13 Informuoti kaimo gyventojus gaisrų 
prevencijos srityje ir užtikrinti 
priešgaisrinės saugos reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimus; 
 

Metų eigoje Skyrininkai 

14 Dalyvauti civilinės saugos pratybose ir 
užtikrinti civilinės ir priešgaisrinės saugos 
priemonių įgyvendinimą 

Metų eigoje Viršininkas 

15 Bendradarbiauti su institucijomis, 
tarnybomis, įstaigomis ir organizacijomis 

Metų eigoje Viršininkas 

16 Nustatyta tvarka atlikti priešgaisrinės 
technikos gelbėjimo įrangos ir inventoriaus 
bandymus 

Nustatytais 
terminais 

Skyrininkai 

17 Parengti biudžeto sąmatos projektą 2018 
metams 

Iki 2017-10-31 Viršininkas. vyr. buhalterė 

18 Atlikti materialinių vertybių inventorizaciją Iki 2017-12-31 Skyrininkas, specialistė, 
komisija 

19 Paruošti ir pristatyti Biržų rajono 
savivaldybei 2017 metinę veiklos ataskaitą 

Numatytais 
terminais 

Viršininkas 

20 Paruošti 2018 metų veiklos planą IV ketvirtis Viršininkas 
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III. LĖŠOS PLANUI ĮGYVENDINTI 

Finansavimo šaltiniai 
 

Skirti asignavimai 2017-tiesiems metams, Eur 

Iš viso 
Išlaidoms 

Turtui įsigyti 
Iš viso 

Iš jų darbo 
užmokesčiui 

Savivaldybės biudžetas, iš 
jo: 

    

Valstybės  deleguotos 
lėšos 

601500 601500 545560 0,00 

Savivaldybės lėšos 8383 8383 8383 0,00 
Iš  viso 609883 609883 553493 0,00 

Kiti šaltiniai, iš jo: 0,00 0,00 0,00 0,00 
Iš  viso 609883 609883 553493 0,00 

 

IV. PLANUOJAMI REZULTATAI 
 
 

5. Biržų rajono SPAT , remdamasi gaisrų gesinimo ir gaisrų analizės išvadomis, teiks siūlymus Biržų 
rajono savivaldybės merui, kaip tobulinti ugniagesių darbą ir stiprinti priešgaisrinę apsaugą ir priežiūrą 
gyvenamosiose vietovėse, pagal kompetenciją kontroliuos priešgaisrinių vandens šaltinių (gaisrinių 
rezervuarų, kitų vandens telkinių) bei privažiavimų prie jų būklę, apie rastus pažeidimus informuos 
Biržų rajono savivaldybės institucijas. Biržų rajono SPAT, 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 
Panevėžio apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba, Biržų priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Lietuvos 
gaisrinės saugos asociacija. 

6. Biržų rajono SPAT 2017 metų veiklos planas padės įgyvendinti Biržų rajono savivaldybės strateginį 
veiklos  planą ir vykdyti pavestas nuolatinės civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos funkcijas. 

 
 
 
 
  SUDERINTA: 
 


