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1. P a k e i č i u Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų
apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. birželio
9 d. įsakymu Nr. 1V-218 „Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:
„14. Priešgaisrinės saugos funkcijai atlikti savivaldybėse steigiamos savivaldybių
priešgaisrinės tarnybos. Vieną savivaldybės priešgaisrinę tarnybą sudaro administracija ir viena ar
daugiau ugniagesių komandų. Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba sudaro rašytines savanoriškos
veiklos sutartis su savanoriais ugniagesiais. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos
(toliau – valstybės dotacijos) skiriamos savivaldybių priešgaisrinių tarnybų funkcijoms, įskaitant
savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas, atlikti ir savanorių ugniagesių veiklai
užtikrinti.“
1.2. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:
„15. Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos administracijai nustatoma viena tarnybos
viršininko pareigybė ir viena specialisto finansinei ir ūkinei veiklai vykdyti pareigybė. Vienai
ugniagesių komandai nustatoma viena skyrininko ir 8 ugniagesių pareigybės. Kai savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba sudaro rašytines savanoriškos veiklos sutartis su savanoriais ugniagesiais,
vienoje ugniagesių komandoje turi būti užimta viena skyrininko ir ne mažiau kaip 4 ugniagesių
pareigybės.“
1.3. Papildau šiuo 151 punktu:
„151. 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
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funkcijoms atlikti ir savanorių ugniagesių veiklai užtikrinti.“
1.4. Papildau šiais 161 ir 162 punktais:
„161. Gesinantiems gaisrus ar atliekantiems gelbėjimo darbus, dalyvaujantiems planiniuose
kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose), atliekantiems kitas užduotis,
nustatytas rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse, savanoriams ugniagesiams mokamas ne
didesnis kaip 1 procento Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio (be
individualių įmonių) darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio (bendrųjų pajamų, iš
kurių atskaitytos išlaidos (Neto)) atlyginimas už kiekvieną savanorio ugniagesio sugaištą valandą
pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą 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 aprašą.
162. Savanorių ugniagesių veiklos išlaidos kompensuojamos pagal Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro patvirtintą Savanorių ugniagesių veiklos kompensuojamų išlaidų sudėties, jų
kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašą.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.
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