
 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

KAUNO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2018 m. kovo 20 d. Nr. 20 VK 

Garliava 

 

Vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 

25 d. įsakymu Nr. ĮS-769 „Dėl pavedimo vykdyti priešgaisrinę saugą renginių metu“ bei 2018 m. 

kovo 14 d. Viešosios įstaigos Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos visuotinio dalininkų 

susirinkimo protokolu Nr. 1, 

1 .  T v i r t i n u  Mokamų paslaugų tvarkos aprašą (pridedama). 

2 .  N u r o d a u  Mokamų paslaugų tvarkos aprašą taikyti nuo 2018-04-03. 

3 .  N u r o d a u  su įsakymu supažindinti Viešosios įstaigos Kauno rajono 

priešgaisrinės saugos tarnybos vyr. buhalterę. 

4. P r i p a ž į s t u  2016 m. gegužės 26 d. Viešosios įstaigos Kauno rajono 

priešgaisrinės saugos tarnybos direktoriaus įsakymą Nr. 31.1 VK patvirtintą „Dėl 

mokamų paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“ netekusiu galios. 

 

 

Direktorius                              Rytis Velžys 

 

 

Susipažinau: 

 

 

 __________________  

 Bronė Puidienė 

 



PATVIRTINTA 

Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. 

kovo 14 d. protokoliniu sprendimu Nr. 1, 

Viešosios įstaigos Kauno rajono 

priešgaisrinės saugos tarnybos direktoriaus 

2018 m. kovo 20 d. įsakymu Nr.  20 VK 

 

MOKAMŲ PASLAUGŲ TVARKOS APRAŠAS 

 

I.   BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokamų paslaugų tvarkos aprašas (toliau – aprašas) taikomas įvairaus pobūdžio renginiams 

(koncertams, parodoms, sporto renginiams, mugėms, festivaliams, kitiems komerciniams, 

nekomerciniams, parodomiesiems, ugniagesybos apmokymo ir pramoginiams renginiams) bei 

nepavojingų atliekų surinkimui ir kitų darbų atlikimui, kurie nurodyti Įstaigos įstatuose (toliau - 

darbų).  

2. Šis aprašas reglamentuoja  transporto priemonių, priklausančių Viešajai įstaigai Kauno 

rajono priešgaisrinei saugos tarnybai (toliau – Įstaiga), ir budinčio ugniagesių ekipažo paslaugų 

suteikimo ir apmokėjimo už mokamas paslaugas tvarką. 

 

II.   RENGINIŲ, DARBŲ SAUGUMAS IR TVARKA  

3. Renginio ar kitų darbų organizatoriai ar jų įgalioti (atsakingi) asmenys (toliau tekste – 

Paslaugos gavėjas) privalo: 

3.1. organizuojamo renginio metu laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, vadovaujantis 

bendrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis; 

3.2. aptverti renginio teritoriją (jei renginyje daugiau kaip 1000 dalyvių ir aptvėrimas 

įmanomas pagal renginio pobūdį ir vietą);  

3.3. gerai apšviesti renginio teritorijos prieigas ir visą teritoriją (jei renginys vyksta tamsiu 

paros metu);  

3.4. palaikyti viešąją tvarką savo jėgomis arba sudaryti sutartis su tarnybomis, 

užtikrinančiomis viešosios tvarkos palaikymą. 

2. Prireikus renginio ar kitų atliekamų darbų metu Įstaigos budintys ugniagesiai, naudodami 

turimas priemones, pagal savo kompetenciją teikia pirmąją pagalbą, atlieka pirminius gaisro 

gesinimo ir gelbėjimo darbus. 

3. Nepavojingų atliekų (teršalų) surinkimas turi būti vykdomas tik su antro tipo cheminės 

apsaugos kostiumu. 

 

III.   REIKALINGI DOKUMENTAI 

4. Paslaugos gavėjas privalo kreiptis į Įstaigą raštu su prašymu dėl mokamų paslaugų 

suteikimo. 

5. Paslaugos gavėjas prašyme privalo nurodyti renginio (darbų) pavadinimą ir paskirtį, 

renginio (darbų) datą, nuo kada iki kada (val.) bus reikalingas ugniagesių ekipažas, gaisrinis 

automobilis su gelbėjimo ir gesinimo įranga, renginio (darbų) vietą, atsakingų už renginį (darbus) 

asmenų vardus ir pavardes bei kontaktinius duomenis. 

6. Norėdami deginti laužus, fakelus, rengti fejerverkus, panaudoti pirotechnikos priemones, 

Paslaugos gavėjas privalo gauti Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos priešgaisrinės 

priežiūros inspekcijos leidimą ir jo kopiją pateikti kartu su prašymu. 

 

IV.   SUTARTIES SUDARYMAS 

7. Įstaiga, gavusi Paslaugos gavėjo prašymą, paruošia „Mokamų paslaugų pirkimo-pardavimo 

sutartį“ (priedas Nr. 1), sutartis koreguojama pagal teikiamų Paslaugų pobūdį ir pateikia ją 

pasirašymui el. paštu. Paslaugos gavėjas, pasirašęs sutartį ir uždėjęs spaudą, atsiunčia el. paštu 

skenuotą sutartį Įstaigai. 



8. Už Įstaigos Paslaugos gavėjams suteiktas mokamas paslaugas Paslaugos gavėjas apmoka 

pagal sutartis ar atskirus vienkartinius susitarimus ar rašytinius įsipareigojimus su Įstaiga, o šis 

apmokėjimas forminamas pavedimu į Įstaigos sąskaitą banke pagal sutartyje ar atskirame susitarime 

nustatytas sąlygas ir terminus. 

9. Paslaugos gavėjas privalo apmokėti už suteiktas paslaugas pagal pasirašytą Mokamų 

paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį ir Įstaigos pateiktą sąskaitą-faktūrą ne vėliau kaip per 20 darbo 

dienų, Įstaigai pareikalavus, už kiekvieną uždelstą apmokėjimo dieną mokėti 0,02% dydžio 

delspinigius nuo neapmokėtos sumos. 

10. Galimi Mokamų paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami 

raštu ir yra neatsiejama Mokamų paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties tarp Įstaigos ir Paslaugos 

gavėjo dalis. 

11. Ginčytini klausimai sprendžiami geranoriškai derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai 

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

V.   MOKAMŲ PASLAUGŲ RŪŠYS IR KAINA 

12. Mokamų paslaugų rūšys ir įkainiai: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Kaina Eur 

1 Budėjimo renginyje paslauga (1 val.) Ne mažiau kaip 20 

2 
1 kilometro kaina, jei važiuoja iki 120 km  

(į abi puses) 
1,00 

3 
1 kilometro kaina, jei važiuoja daugiau nei 120 km 

(į abi puses) 
0,70 

4 Nepavojingų atliekų surinkimas (1 val.) 
Atskiru susitarimu sudarant sutartį 

(bet nemažiau kaip 20 Eur) 

5 

Gesinimo įrangos panaudojimas: 

- Gaisrinio siurblio darbas (min.) 

- Gaisrinio siurblio darbas laisvąja eiga (min.) 

 

0,60 

0,30 

6 

Gesinimo priemonių panaudojimas: 

- Gesintuvo panaudojimas 

 

- Putokšlio panaudojimas (litras) 

 

- Naftos produktų skaidytojo (ploviklio) ir kitų 

sorbentų panaudojimas 

 

gesintuvo užpildymo kaina (pagal 

sąskaitą-faktūrą) 

panaudotų litrų kaina (pagal sąskaitą-

faktūrą) 

panaudotų priemonių kaina (pagal 

sąskaitą-faktūrą) 

 

13. Suma už paslaugą apskaičiuojama pagal formulę: 

S = KV × t + KK × A, 

kai: 

S – suma už paslaugą (Eur); 

KV – paslaugos kaina (1 val.); 

t – sugaištas ekipažo laikas; 

K – 1 kilometro kaina; 

A – atstumas, nuvažiuotų kilometrų skaičius pirmyn ir atgal (km). 

 

14. Mokamos paslaugos valandos skaičiavimas vykdomas pagal prašyme nurodytą paslaugos 

teikimo laiką (nuo - iki val.). Jei dėl paslaugos gavėjo, su kuriuo sudaroma sutartis, kaltės sutarties 

ir paslaugos negalima pradėti vykdyti laiku, ar vykdymas užtrunka ilgiau nei numatyta dėl 

paslaugos gavėjo kaltės, paslaugos gavėjas moka Įstaigai pagal šio aprašo V skyriuje „Mokamų 

paslaugų rūšys ir kaina“ nurodytą paslaugų įkainį už kiekvieną uždelstą valandą. 

15. Paslaugos kilometražo skaičiavimas pradedamas skaičiuoti nuo ugniagesių komandos link 

paslaugos teikimo vietos ir skaičiuojama iki tada, kai paslaugą teikiantis ekipažas grįžta ugniagesių 



komandą (pagal ugniagesių komandos transporto priemonės eksploatavimo kortelę). Paslaugos 

vykdymui pasirenkamas optimaliausias maršrutas. Kilometražas nustatomas pagal automobilio 

spidometro parodymus, kilometrų skaičius nesmulkinamas į metrus, o pateikiamas sveikais 

skaičiais. 

16. Galutinę suteiktos paslaugos kainą apskaičiuoja ir sąskaitą-faktūrą el. paštu pateikia Įstaigos 

vyr. buhalterė.  

17. Šio aprašo V skyriuje „Mokamų paslaugų rūšys ir kaina“ nurodytos mokamos paslaugos gali 

būti sutartinės (pasirašant tarpusavio bendradarbiavimo ir atsiskaitymo už paslaugas sutartis) arba 

sutartinio pobūdžio, t.y. remiantis vienkartiniais įsipareigojimais (skubiais, nenumatytais atvejais ir 

pan.). 

18. Paslaugos teikiamos nemokamai tik Įstaigos dalininkų sutikimu: 

18.1. Įstaigos dalininkų organizuojamiems ar remiamiems renginiams; 

18.2. Gaisrų prevencijos pagrindais organizuojamiems renginiams ir apmokymams; 

18.3. Socialinės rūpybos ir globos įstaigų organizuojamiems renginiams. 

 

VI.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
19. Šį aprašą pakeisti ar panaikinti gali tik Įstaigos direktorius, Įstaigos visuotinio dalininkų 

susirinkimo pritarimu. 

________________________________________ 



Priedas Nr. 1 

MOKAMŲ PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.  

2018 m.                               d. 

Kaunas 

Viešoji įstaiga Kauno rajono priešgaisrinė saugos tarnyba (toliau vadinama Pardavėju), įmonės kodas 

160448564, atstovaujama direktoriaus Ryčio Velžio ir (toliau vadinamas Pirkėju), atstovaujama komercijos 

direktoriaus Igno Daublio, kartu bendrai vadinami Šalimis, sudarė šią mokamų paslaugų pirkimo-pardavimo 

sutartį (toliau vadinama Sutartimi): 

1. Sutarties dalykas. 

2. Mokamų paslaugų teikimas (toliau – Paslaugos) Pardavėjo transportu, Pirkėjo nurodytu laiku pagal 

Pirkėjo  prašymą. 

2. Pardavėjo pareigos. 

3. Užtikrinti ugniagesių ekipažo budėjimą Pirkėjo organizuojamame renginyje, nurodytoje vietoje: 

 

3. Pirkėjo pareigos. 

4. Pirkėjas įsipareigoja pateikti Pardavėjui elektroniniu paštu vsipst@gmail.com raštišką prašymą (-us) 

dėl Paslaugų teikimo, kuriame būtų aiškiai matomi Pirkėjo parašai ir antspaudai, nurodyta tiksli Paslaugų 

suteikimo data ir vieta. Prašyme būtina pažymėti, kad yra garantuojama, jog bus apmokėta už suteiktas 

Paslaugas. 

4. Organizuojamo renginio metu laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, vadovaujantis bendrosiomis 

priešgaisrinės saugos taisyklėmis. 

4. Už Paslaugas, apmokėti Pardavėjui pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą per 20 darbo dienų. 

4. Apmokėti už suteiktas papildomas Paslaugas, panaudotą gesinimo įrangą ar priemones pagal Pirkėjui 

pateiktą sąskaitą per 20 darbo dienų nuo paslaugų atlikimo dienos. Pardavėjui pareikalavus, už kiekvieną 

uždelstą apmokėjimo dieną mokėti 0,02% dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos. 

4. Pirkėjas, suprasdamas, kad Pardavėjas yra priešgaisrinių pajėgų Kauno rajone organizatorius, pareiškia, 

kad neturės jokių pretenzijų Pardavėjui, jei šis negalės nedelsiant įvykdyti Pirkėjo prašymo (-ų) dėl tuo metu 

teikiamų neplanuotų ar skubių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų, t.y. nesant laisvų ugniagesių ekipažų. 

4. Paslaugų kaina. 

5. Pirkėjas už  Paslaugas moka pagal žemiau nurodytus įkainius: 

Vienos valandos budėjimo renginyje paslaugos kaina yra 20 Eur. Pirkėjas privalo apmokėti nuvykimo ir 

grįžimo išlaidas pagal nuvažiuotą kilometražą (1 km kaina 1 Eur.) bei papildomas išlaidas, susijusias su 

avarijų, įvykių padarinių likvidavimu. 

5. Jei dėl Pirkėjo kaltės sutarties negalima pradėti vykdyti nustatytu laiku, ar sutarties įvykdymas užtrunka 

ilgiau, nei numatyta dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjas moka Pardavėjui pagal šios sutarties 4.1. p. numatytą 

paslaugų kainą už kiekvieną uždelstą valandą.  

5. Šalių atsakomybė ir ginčų sprendimas. 

6. Šalys ginčytinus klausimus sprendžia geranoriškai derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms pagal taisykles nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse.  

6. Sutarties galiojimas. 

7. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. 

7. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu, kai savo ketinimus viena šalis praneša kitai ne 

vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. 

7. Sutartis gali būti keičiama, nutraukiama ir/arba papildoma Šalių susitarimu. Sutarties papildymai ir 

pakeitimai galioja, jei jie sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais ir antspaudais. Pasirašyti Sutarties 

pakeitimai ir/arba papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

7. Baigiamosios nuostatos. 

8. Šalis, kuri dėl susidariusių aplinkybių visiškai ar iš dalies negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, 

apie tai privalo nedelsiant raštu (arba žodžiu) pranešti kitai Šaliai apie tų aplinkybių atsiradimą ir įtaką 

tolesnei sutartinių prievolių vykdymo eigai. 

8. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną 

kiekvienai šaliai. Sutartis yra abiejų šalių suderinta ir pasirašyta. 

8. Šalių adresai ir atsiskaitomosios sąskaitos. 
PARDAVĖJAS PIRKĖJAS 
Viešoji įstaiga Kauno rajono priešgaisrinė  

mailto:vsipst@


saugos tarnyba 
Įmonės kodas: 160448564 Įmonės kodas: 
Adresas: S.Lozoraičio g. 17D,Garliava, Kauno 

r., LT-53228 
Adresas:  

A/s Nr.: LT314010042500199656 A/s Nr.: 
AB “DNB bankas” Banko kodas: 40100 Banko pavadinimas 
Tel. (8 37) 302692 ; el. p.  vsipst@gmail.com Tel.: +370  
Direktorius 

                Rytis Velžys 

   A.V. 

Įgaliotas asmuo  

                 

   A.V. 
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