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PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS
REIKALŲ MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠAS
I. Bendrosios veiklos sritys
1. Vidaus kontrolė ir vidaus auditas
2. Informavimas ir komunikacija
3. Tarptautinis bendradarbiavimas
4. Įstaigos veiklos teisėtumo užtikrinimas
5. Atstovavimas administracinių ginčų komisijose, kitose ikiteisminių ginčų nagrinėjimo
institucijose ir teismuose
6. Civilinių sandorių (sutarčių, susitarimų) projektų teisėtumo užtikrinimas
7. Prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimas
8. Įstaigos veiklos planavimas
9. Įstaigos biudžeto planavimas
10. Projektų administravimas
11. Žmogiškųjų išteklių valdymo politika
12. Personalo administravimas
13. Psichologinės pagalbos užtikrinimas
14. Įstaigos finansų valdymas
15. Darbo užmokesčio apskaita
16. Viešųjų pirkimų organizavimas
17. Įstaigos dokumentų valdymas
18. Įslaptintos informacijos (dokumentų) administravimas
19. Asmenų aptarnavimas
20. Darbų saugos užtikrinimas
21. VPGT aprūpinimas centralizuotai įsigytu turtu, departamento turto administravimas
22. Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių, atsargų saugojimo, jų tinkamos kokybės
išlaikymo ir darbinės būklės palaikymo užtikrinimas
23. Informacinių technologijų ir ryšių sistemos panaudojimo ir plėtros strategijos formavimas ir
įgyvendinimas
24. Informacinių technologijų ir ryšių sistemų administravimas ir techninė priežiūra
25. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių agregatų, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo
įrangos priežiūros ir darbinės būklės atkūrimo vykdymas
26. Transporto priemonių eksploatavimo ir priežiūros vykdymas
27. Statinių eksploatavimo ir priežiūros užtikrinimas
28. Antikorupcinės aplinkos įstaigoje kūrimas
29. Tarnybinės ir drausminės atsakomybės taikymas
30. Asmens duomenų apsaugos užtikrinimas
31. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
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II. Specialiosios veiklos sritys
1. Priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų rengimas ir priėmimas (teisėkūra)
2. Fizinių ir juridinių asmenų konsultavimas
3. Objektų atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams kontrolė
4. Administracinių nusižengimų tyrimas
5. Dalyvavimas statybos užbaigimo komisijų darbe
6. Gaisrų tyrimai
7. Ikiteisminis tyrimas
8. Viešo intereso gynimas
9. Gaisrų gesinimas, žmonių ir turto gelbėjimas
10. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veiklos organizavimas ir valdymas
11. Tarptautinės pagalbos teikimas
12. Civilinės saugos sistemos veiklos organizavimas ir kontrolė
13. Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų bei informacijos apie juos valdymas
14. Perspėjimo sistemos funkcionavimo ir kolektyvinės apsaugos organizavimas ir
koordinavimas
15. Gyventojų evakavimo valstybės lygiu koordinavimas
16. Civilinės saugos mokymas
17. Gyventojų, asociacijų, savanorių ugniagesių veiklos skatinimas priešgaisrinės saugos srityje
18. Metodinės pagalbos savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms teikimas
19. Savivaldybėms perduotos priešgaisrinės saugos funkcijos vykdymo priežiūra
20. Profesinis mokymas
21. Įvadinis mokymas asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą
22. Gaisrinės įrangos ir statybos produktų atitikties įvertinimas
23. Ekspertizių ir ekspertinių tyrimų atlikimas
24. Mokslo tiriamosios ir metodinės veiklos taikomųjų bei ekspertinių tyrimų srityse vykdymas
25. Produktų degumo ir atsparumo ugniai bandymų atlikimas
26. Teismo ekspertų rengimas
27. Skubios pagalbos pranešimų administravimas
28. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymas
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