
Paslaugos 

 

Priešgaisrinės saugos paslaugų teikimas renginių metu 

 

Viešoji įstaiga Kauno rajono priešgaisrinė saugos tarnyba teikia mokamas priešgaisrinės saugos 

paslaugas renginių metu, užtikriną gaisrinio automobilio budėjimą vykstant renginiui. 

 

 

 

PATVIRTINTA 

 

VšĮ Kauno rajono priešgaisrinės saugos 

tarnybos direktoriaus 

2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 22.1 VK 

 

UGNIAGESIŲ EKIPAŽO BUDĖJIMO RENGINIUOSE IR KITŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I.   BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ugniagesių ekipažo budėjimo renginiuose ir kitų paslaugų teikimo tvarkos aprašas 

(toliau tekste –aprašas) taikomas įvairaus pobūdžio renginiams (koncertams, parodoms, sporto 

renginiams, mugėms, festivaliams, kitiems komerciniams, nekomerciniams, parodomiesiems, 

ugniagesybos apmokymo  ir pramoginiams renginiams), vykstantiems Kauno mieste ir Kauno 

rajone. Šis aprašas reglamentuoja  transporto priemonių, priklausančių VšĮ Kauno rajono 

priešgaisrinei saugos tarnybai (toliau tekste – Tarnyba), ir budinčio ugniagesių ekipažo paslaugų 

suteikimo ir apmokėjimo už paslaugas tvarką. 

 

II.   RENGINIŲ SAUGUMAS IR TVARKA  

2. Renginio organizatoriai ar jų įgalioti (atsakingi) asmenys (toliau tekste – Renginio 

organizatoriai) privalo: 

1.1. organizuojamo renginio metu laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, vadovaujantis 

bendrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis; 

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

įmanomas pagal renginio pobūdį ir vietą);  

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

paros metu);  

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

užtikrinančiomis viešosios tvarkos palaikymą. 

3. Prireikus Tarnybos budintys renginio metu ugniagesiai, naudodami turimas priemones, 

pagal savo kompetenciją teikia pirmąją pagalbą, atlieka pirminius gaisro gesinimo ir gelbėjimo 

darbus. 

 

III.   REIKALINGI DOKUMENTAI 

4. Renginio organizatoriai privalo kreiptis į Tarnybą raštu su prašymu suteikti ugniagesių 

ekipažo budėjimo renginio metu ar kitas paslaugas. 



5. Renginio organizatoriai prašyme privalo nurodyti renginio pobūdį (pridedama programa), 

renginio datą, jo pradžios ir pabaigos laiką, nuo kada iki kada (val.) bus reikalingas gaisrinis 

automobilis su gelbėjimo ir gesinimo įranga, renginio vietą, numatomą dalyvių skaičių, atsakingų 

už renginį asmenų vardus ir pavardes bei kontaktinius duomenis. 

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

Renginio organizatoriai privalo gauti Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

priešgaisrinės priežiūros inspekcijos leidimą ir jo kopiją pateikti kartu su prašymu. 

 

IV.   SUTARTIES SUDARYMAS 

 

7. Tarnyba, gavusi Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos sutikimą, kad Tarnybos 

ugniagesių ekipažas gali budėti renginyje ar teikti kitas paslaugas, paruošia Paslaugų pirkimo-

pardavimo sutartį ir pateikia Renginio organizatoriams. 

8. Renginio organizatoriai privalo apmokėti už suteiktas paslaugas pagal pasirašytą Paslaugų 

pirkimo-pardavimo sutartį ir Tarnybos pateiktą sąskaitą-faktūrą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas 

iki renginio pradžios datos, Tarnybai pareikalavus, už kiekvieną uždelstą apmokėjimo dieną mokėti 

0,02% dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos. 

9. Jei apmokėjimas už paslaugas atliekamas pasibaigus renginiui, Tarnyba ir Renginio 

organizatoriai pasirašo paslaugų perdavimo – priėmimo aktą. 

10. Galimi sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami raštu ir yra neatsiejama paslaugų 

pirkimo-pardavimo sutarties tarp Tarnybos ir Renginio organizatorių dalis. 

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

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

V.   KAINA 

12. Paslaugų teikimo kaina apskaičiuojama pagal formulę: 

 

S = (A * NL + NBS*LBS + NSS*LSS)* KK + LR * Į + SBG + P 

 

kur 

 

S – suma (Lt.) už paslaugas; 

A - atstumas iki renginio pirmyn ir atgal (km); 

NL  - linijinė kuro norma (l/km); 

NBS – gaisrinio automobilio kuro norma neįjungus siurblio (l/min.); 

LBS – gaisrinio automobilio darbas neįjungus siurblio (min.); 

NSS – gaisrinio automobilio darbo įjungus siurblį norma (l/min.); 

LSS – laikas, dirbtas įjungus gaisrinio automobilio siurblį (min.); 

KK – kuro kaina sutarties sudarymo dieną Lukoil Baltija degalinėje (Lt.); 

LR – laikas, išbūtas renginyje (val.); 

Į – valandinis įkainis už laiką išbūtą renginyje (Lt./val.); 

SBG – bendragamybinės išlaidos (20 proc.); 

P – pelnas (40 proc.). 

 

13. Paslaugos teikiamos nemokamai: 

13.1. Tarnybos dalininkų organizuojamiems ar remiamiems renginiams; 

13.2. Gaisrų prevencijos pagrindais organizuojamiems renginiams ir apmokymams; 

13.3. Socialinės rūpybos ir globos įstaigų organizuojamiems renginiams Kauno rajone.  



 

VI.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Šį aprašą pakeisti ar panaikinti gali tik Tarnybos direktorius. 

________________________________________ 

 

 


