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UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VEIKSMŲ PLANO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IŠVAŽIUOJAMOJO POSĖDŽIO
SAUGUMO KLAUSIMAIS METU IŠKELTOMS PROBLEMOMS SPRĘSTI
PATVIRTINIMO
2017 m. vasario 23 d. Nr. 7-20
Ukmergė

Vadovaudamasi Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 51.3
punktu, Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Veiksmų planą Savivaldybės tarybos išvažiuojamojo posėdžio saugumo
klausimais metu iškeltoms problemoms spręsti (pridedama).

Savivaldybės meras

Rolandas Janickas

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos 2017 m. vasario 23 d.
sprendimu Nr. 7-20

VEIKSMŲ PLANAS SAVIVALDYBĖS TARYBOS IŠVAŽIUOJAMOJO POSĖDŽIO
SAUGUMO KLAUSIMAIS METU IŠKELTOMS PROBLEMOMS SPRĘSTI
Eil.
Nr.

Iškeltos problemos

Planuojami veiksmai,
įvykdymo terminai
2017 m. savivaldybės biudžete
numatyti lėšas butų išpirkimui
Valų k.
2018 m. svarstyti lėšų poreikį
dalies Valų kaimo
bendruomenės pastato patalpų
pritaikymui ugniagesių
komandos veiklai.
2017–2018 m. Valų kaimo
bendruomenė rengs projektą
priestato – garažo – statybai.

1.

Valų ugniagesių komandos
perkėlimas į naujas patalpas.

2.

Ugniagesių komandų tinklo
optimizavimas, atsižvelgiant į
priešgaisrinės saugos
standarto reikalavimus,
įsteigiant Pabaisko miestelyje
ugniagesių komandą.

2017 m. savivaldybės biudžete
numatyti lėšas:
projektavimo ir įvairioms
inžinierinėms paslaugoms;
100 tūkst. eurų – gaisrinių
automobilių garažo statybai.
2018 m. svarstyti lėšų poreikį
mokyklos patalpų pritaikymui
ugniagesių komandos veiklai.

3.

Gaisrinių automobilių parko
atnaujinimas.

2018 m. svarstyti lėšų poreikį
naudoto vakarietiško gaisrinio
automobilio įsigijimui.

4.

Ugniagesių komandų pastatų
remontas.

Reikalingos lėšos Ukmergės
rajono savivaldybės
priešgaisrinės tarnybos
2016–2020 metų perspektyvinio
vystymo plano vykdymui.

5.

Savanoriškos ugniagesių
veiklos organizavimas,
aprūpinimas būtina įranga ir
technika.

2017 m. savivaldybės biudžete
numatyti 5 tūkst. eurų
Priešgaisrinės tarnybos
vykdomam prevenciniam

Atsakingi
Savivaldybės
administracijos
Turto valdymo ir
apskaitos skyrius,
Statybos ir
infrastruktūros
skyrius,
Viešųjų pirkimų
skyrius,
Valų kaimo
bendruomenė,
Priešgaisrinė tarnyba
Savivaldybės
administracijos
Statybos ir
infrastruktūros
skyrius,
Investicijų ir užsienio
ryšių skyrius,
Viešųjų pirkimų
skyrius,
Priešgaisrinė tarnyba
Savivaldybės
administracijos
Strateginio planavimo
ir biudžeto skyrius,
Priešgaisrinė tarnyba
Savivaldybės
administracijos
Strateginio planavimo
ir biudžeto skyrius
Statybos ir
infrastruktūros
skyrius,
Strateginio planavimo
ir biudžeto skyrius,
Priešgaisrinė tarnyba
Savivaldybės
administracijos
Strateginio planavimo
ir biudžeto skyrius,

2

6.

Gaisrinės rizikos šaltinių
mažinimas, gaisrinės saugos
priemonių įrengimo
skatinimas gyventojų
būstuose.

7.

Vilniaus apskrities VPK
Ukmergės rajono policijos
komisariate nėra tinkamai
įrengto vaikų apklausoms
pritaikyto kambario.

8.

Vilniaus apskrities VPK
Ukmergės rajono policijos
komisariate būtina keisti
pirmo ir antro aukšto sporto
salių kiliminę dangą.

projektui ,,Būk pilietinės
iniciatyvos pradininku – tapk
savanoriu ugniagesiu“.
2017 m. svarstyti lėšų poreikį
savanorių ugniagesių apsauginių
rūbų, gaisrinių žarnų ir įvairaus
smulkaus gaisrinio inventoriaus
įsigijimui.
2018 m. svarstyti lėšų poreikį
transporto priemonės (padidinto
pravažumo specialios transporto
priemonės – mikroautobuso)
įsigijimui.
2016 metais skirtos lėšos 200
dūmų signalizatorių įrengimui
socialinės rizikos šeimų
būstuose. Dūmų signalizatorių
montavimas baigtas 2017 m.
sausio–vasario mėnesiais.
2017 m. savivaldybės biudžete
numatyti skirti 2 tūkst. eurų
Vilniaus apskrities VPK
Ukmergės rajono policijos
komisariato vykdomam
prevenciniam projektui „Vaiko
apklausos kambarys“.
Siūlyti darbus atlikti savomis
lėšomis, kadangi savivaldybės
administracija negali skirti lėšų
išlaidoms dengti.

______________________________

Priešgaisrinė tarnyba

Ukmergės
priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba,
Seniūnijos,
Savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba,
Savivaldybės
administracijos
Strateginio planavimo
ir biudžeto skyrius

-
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