
 
 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 

VIRŠININKO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. T-76 

Pakruojis 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-101 „Dėl 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento 218 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba 

n u s p r e n d ž i a :  

Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko 2018 metų 

veiklos ataskaitą (pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Savivaldybės meras        Saulius Gegieckas                                                                                                

 

 

 

  



 PATVIRTINTA 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-76 

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS VIRŠININKO 
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

I SKYRIUS 

STRUKTŪRA, DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS, INFORMACIJA APIE TEIKIAMAS 

PASLAUGAS 

 

Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžetinė įstaiga Pakruojo rajono 

savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir 

gelbėjimo sistemos dalis, pavaldi savivaldybės administracijai ir pagal savo įgaliojimus atliekanti 

gaisrų gesinimą, pirminius gelbėjimo, avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių ir kitų ekstremaliųjų 

įvykių ar situacijų likvidavimo darbus. Tarnyba yra nuolatinės parengties, veikianti nepertraukiamo 

darbo ir tam tikru teritoriniu principu, kuris numatytas priešgaisrinių pajėgų sutelkimo planuose.  
Vykdant priskirtas funkcijas, Tarnyba rajone veikia kartu su valstybinėmis Pakruojo ir 

Joniškio (Žeimelio-Pašvitinio sen.) priešgaisrinėmis gelbėjimo tarnybomis.  

 

 

Tarnyba yra pavaldi savivaldybės administracijai, tačiau, įvykus incidentui, ji tampa pavaldi 

Bendrajam pagalbos centrui (toliau - BPC), kuris, reaguodamas į pranešimą apie incidentą, 

organizuoja pajėgų sutelkimą gelbėjimo darbams ar gaisro gesinimui. Tarnybos veikla derinama su 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - PAGD 

prie VRM). 

Per 2018 metus rajone kilo 114 gaisrų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, 

gaisrų padidėjo 34,12 % (2017 m. kilo 85 gaisrai). Gaisruose 2018 m. žuvo 1 žmogus (2017 m. - 1). 

Pakruojo rajono savivaldybės taryba 

 

Savivaldybės administracija 

 

 Tarnybos viršininkas  Specialistas 

ūkinei-finansinei veiklai 

 

Lygumų  

ugniagesių komanda 

Rozalimo  

ugniagesių komanda 

Žeimelio  

ugniagesių komanda 

Linkuvos  

ugniagesių komanda 

 

Bendrasis pagalbos centras 

Pareigybės 

pavadinimas 

Informacija apie pareigybes 2018 m. 

Patvirtintų pareigybių skaičius Faktinis pareigybių skaičius 
Pareigybės kategorija 

(koeficientas) 

Viršininkas 1 1 11,75 

Specialistas  1 1 6,12 

Skyrininkas 4 4 3,62 

Ugniagesys 32 32 3,12-3,18 



Traumuoti 2 žmonės, (2017 m. - 1). Gaisrų metu sunaikinta 88 m
2 

gyvenamojo ir 64 m
2
 

negyvenamojo ploto, sugadinta 346 m
2
 gyvenamojo ir 38 m

2
 negyvenamojo ploto.  

2018 metais daugiausiai gaisrų kilo gyvenamuosiuose pastatuose - 28 (individualūs (22) bei 

daugiabučiai namai (6)), t.y. 24,6 % visų gaisrų. Palyginus su 2017 metais, gaisrų skaičius padidėjo 

3,7 % (2017 m. užregistruota 27 gaisrų). 2018 metais 43 kartus gaisrai kilo atvirose teritorijose 

(2017 – 17), kas sudarė 37,72 % bendro gaisrų skaičiaus. Išdegė 4553 arai atvirų teritorijų, iš jų 

3702 a. ražienų, 457 a. pievų bei 390 a. pasėlių. Pagalbinio ūkio paskirties pastatuose kilo 12 gaisrų, 

arba 10,5 % bendro gaisrų skaičiaus (2017 m. - 15 gaisrai). Transporto priemonės degė 13 kartų 

(2017 m. - 7).   

Seniūnijose gaisrų skaičius išsidėstęs sekančiai 2018(2017): 

1) Lygumų       20 (14);  

2) Klovainių     11 (7); 

3) Rozalimo     9 (5); 

4) Žeimelio      19 (17); 

5) Linkuvos     21 (14);  

6) Pakruojo      24 (20);  

7) Guostagalio 4 (4);  

8) Pašvitinio    6 (4).   

Pagrindinės gaisrų priežastys: neatsargus žmogaus elgesys - 23 atvejai, arba 20,18% visų 

gaisrų, tyčinė žmonių veika (padegimai) – 5 atvejai, arba 4,39 %, elektros instaliacijos gedimai - 3 

atvejai, arba 2,63%, gedimai automobilio elektros instaliacijoje – 6 atvejai, arba 5,26 %, krosnių, 

židinių, bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų pažeidimai – 16 atvejų, arba 

14,04%, krosnių, židinių bei dūmtraukių gedimai – 5 atvejai, arba 4,39%, neatsargus rūkymas – 9 

atvejai, arba 7,89%, šiukšlių, buitinių atliekų deginimas – 4 atvejai, arba 3,51%, gamybinių 

įrenginių gedimas technologinio proceso metu - 8 atvejai, arba 7,02%, žolės, ražienų, 

augalininkystės atliekų deginimas – 2 atvejai, arba 1,75%, transporto priemonių kuro tiekimo 

sistemos gedimai – 1 atvejis, arba 0,88%, kiti transporto priemonės gedimai – 2 atvejai, arba 1,75% 

visų gaisrų, kitos priežastys - 2 atvejai, arba 1,75%. 

2018 m. Pakruojo ir Linkuvos miestuose užregistruoti 17 gaisrų, kas sudaro 14.9 % visų 

gaisrų, kaimo vietovėje – 97, t.y. 85,1 % bendro gaisrų skaičiaus. 

 

II SKYRIUS 

 FINANSINĖS – ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Lentelėje pateikiami duomenys apie Tarnybos finansavimą:  

 

Metai 

Skirta iš valstybės biudžeto (Eur) 

Skirta iš savivaldybės 

biudžeto (Eur.) 

 
Iš viso 

Iš jų 

Darbo 

užmokesčiui  

Socialinio 

draudimo 

įmokoms 

Prekių ir paslaugų 

naudojimui 

2018 m. 336900 248600 75700 12600 5000 

 

2018 m. išlaidos  prekėms ir paslaugoms: 

- komunalinės paslaugos – 2700 Eur; 

- transporto išlaikymas – 7000 Eur; 

- aprangos įsigijimas – 0 Eur; 

- ryšio ir kt. paslaugos – 800 Eur; 

- kvalifikacijos kėlimas – 200 Eur; 

         - kitų prekių ir paslaugų (programinės įrangos paslaugos, gaisrinė įranga, kanceliarinės, ūkinės 

prekės, prietaisų patikra) – 1900 Eur; 

Išlaidos iš savivaldybės biudžeto skirtų lėšų: 

- Žeimelio ugniagesių komandos patalpų remonto baigiamiesiems darbams ir statybos 

užbaigimo dokumentų sutvarkymui – 3000 Eur. 



- Žeimelio ugniagesių komandos gaisrinio automobilio padangoms įsigyti – 2000 Eur. 

Atlikti ūkiniai darbai: 

- atlikti Žeimelio ugniagesių komandos Bardiškių patalpų remonto baigiamieji darbai, 

tvarkoma teritorijos aplinka, prie gaisrinės pastato prijungta elektros pastotė (paruoštas sujungimo 

projektas, atliktos įteisinimo ir registravimo procedūros). Minint Šv. Floriono – ugniagesių 

gelbėtojų dieną organizuotas iškilmingas Žeimelio ugniagesių komandos Bardiškių gaisrinės 

patalpų atidarymas; 

- siekiant padidinti Žeimelio ugniagesių komandos gaisrinio automobilio pravažumą atlikti 

važiuoklės remonto darbai, pakeistos padangos; 

- atliktas gaisrinių pastatų techninės būklės įvertinimas, gaisrinės įrangos ir priemonių patikra; 

- įsigytos kvėpavimo organų apsaugos priemonės (kvėpavimo aparatai); 

- tvarkomi gaisrinių automobilių ir gaisrinės įrangos gedimai.   

 

III SKYRIUS 

SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS, PRIEDAI IR PREMIJOS DARBUOTOJAMS, 

NUOBAUDOS 

 

2018 m. Tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesio atlyginimas: 

- ugniagesio – 502 Eur; 

- skyrininko – 599  Eur; 

- specialisto ūkinei-finansinei veiklai – 854 Eur; 

- viršininko – 1530 Eur. 

Iš viso išleista darbo užmokesčiui – 248600 Eur, iš jų: 

- priedams prie atlyginimo – 35300 Eur (už darbą poilsio ir švenčių dienomis, naktinį darbą);  

- kintamajai daliai – 2000 Eur; 

- skatinamosioms išmokoms (premijoms) - 0 Eur. 

Nuobaudų neskirta. 

 

IV SKYRIUS 

VYKDYTOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI, VEIKLA 

          

 

Per 2018 m. iš viso savivaldybės ugniagesių komandos išvyko į 209 incidentus, tame skaičiuje: 

- į gaisro vietą gyvenamajame sektoriuje – 79 (iškvietimai); 

- į gaisro vietą atviroje teritorijoje – 67 (iškvietimai); 

- į gelbėjimo darbus – 51 (iškvietimai); 

- į kitus darbus (transportavimas, vandens išsiurbimas, techninė pagalba, ūkio darbai) – 7; 

- į pratybas – 6; 

- savivaldybių ugniagesių komandų savarankiškai užgesinta gaisrų – 54.  

Vidutinis vienos savivaldybių ugniagesių komandos išvykimo skaičius Lietuvos Respublikoje 

– 21.  

Lentelėje pateikiami išvykimų skaičiai kiekvienai ugniagesių komandai atskirai: 

 

Savivaldybės 

priešgaisrinės tarnybos 

ugniagesių komandos 

pavadinimas 

Išvykimai (vnt.) 
Savivaldybės  

priešgaisrinės 

 tarnbos  

ugniagsių 

komandos  

užgsinta  

gaisrų 

(vnt.) 

Išgelbėta  

žmonių  

gaisre  

(vnt.) 

Gaisrinės 

automobilinės 

cisternos 

išvažiavimų 

skaičius 

 (vnt.) 

į gaisro  

vietą 

gyvenama 

jame 

 sektoriuje 

į gaisro 

vietą 

atviroje 

teritorijoje 

į gelbėji-

mo 

 darbus 

į kitus  

darbus 

į praty-

bas 

LINKUVOS UK 65 25 20 13 2 5 17 0 



ŽEIMELIO UK 49 12 19 17 0 2 15 0 

LYGUMŲ UK 51 17 20 10 4 0 17 0 

ROZALIMO UK 44 25 8 11 0 2 5 0 

 

Lentelėje pateikiama Tarnybos metinės veiklos kokybinių ir kiekybinių vertinimo rodiklių suvestinė  

 

Reagavimo laikas (atvykimas į gaisrus): Miesto gyvenamosiose vietovėse pirmosios pajėgos į 

įvykio vietą iki 8 min. atvyko 13 kartų (92.9% visų gaisrų). 
Kaimo gyvenamosiose vietovėse pirmosios pajėgos į įvykio vietą iki 18 min. atvyko 84 kartus 

(89,4% visų gaisrų). Tai atitinka Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto reikalavimus. 
 

Pav. pavaizduotos ugniagesių komandų dislokacijos ir veikimo zonos - 12 km spinduliu 

(pagal priešgaisrinės saugos standartą): 

 

 

                  
 

- geltona spalva – valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos; 

- žalia spalva – kaimyninių savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandos; 

- raudona spalva – Pakruojo rajono savivaldybės ugniagesių komandos. 

Išsprendus ugniagesių komandų rajone teritorinį išsidėstymą (perkėlus Stačiūnų ir Žeimelio 

komandas) ir „tolygiai uždengus“ rajono teritoriją, reagavimo į incidentus laikas atitinkamai 

sutrumpėjo, išvykimų skaičius į incidentus ugniagesių komandoms pasiskirstė tolygiai. Tai 

pagerino Tarnybos vykdomų funkcijų atlikimo kokybę.  

Pašvitinio seniūnija ir toliau lieka didesnės rizikos zonoje, - tikimybė, kad gelbėjimo tarnybos 

laiku suskubs gyventojams į pagalbą, sąlyginai mažesnė. 

Pakartotinų 

išvykčių į 
įvykius 

skaičius 

Reagavi

mo 
laikas 

 

(proc.) 

Išvykčių į 

įvykio 
vietą kaina 

( Eur.) 

Minimalios 

technikos 
įrangos 

aprūpinimas 

(proc.) 

Fizinis 

parengtu
mas 

 

(proc.) 

Kvalifik

acijos 
tobulini

mas 

(proc.) 

Išvykčių 

į įvykio 
vietą 

skaičius 

Savanorių 

ugniagesių 
skaičius 

0 89,4 42,48 90,7 100 100 51,5 10 



 

Lentelėje pateikta informacija apie Tarnyboje turimus gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų 

automobilius. 

 
Ugniagesių 

komanda 

Automobilio markė / eksploatavimo 

trukmė 
Pastabos 

Linkuvos 
SCANIA P82M / 35 m. 

vienatiltė (tinkama eksploatuoti sausuoju metų 
laiku) 

IFA W50 / 40 m. padidinto pravažumo 

Lygumų 
SCANIA LBS-86 / 41 m. 

vienatiltė (tinkama eksploatuoti sausuoju metų 

laiku) 
ZIL 131 / 44 m. padidinto pravažumo 

Žeimelio MERCEDES BRNZ 1222 / 30 m. padidinto pravažumo 

Rozalimo MERCEDES BENZ 1225 / 31 m. padidinto pravažumo 

  

Tarnybos transportas atitinka priešgaisrinės saugos standarto keliamus reikalavimus.  

Šiuo metu Linkuvos ir Lygumų ugniagesių komandose yra eksploatuojama po du gaisrinius 

automobilius, kurie yra keičiami, priklausomai nuo metų laikų. Išlaikyti du automobilius Tarnybai 

kainuoja brangiau nei vieną, todėl ateityje reikėtų pasvarstyti apie dviejų automobilių pakeitimą į 

naujesnį vieną, kuris būtų padidinto pravažumo. Gaisriniai automobiliai IFA W50 ir ZIL 131 jau 

yra „solidaus“ amžiaus ir kelia nemažai finansinių problemų juos remontuojant. 

 

V SKYRIUS 

 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu informacinių technologijų diegimas Tarnyboje nebuvo 

vykdomas. Tarnybos administraciniame padalinyje  yra naudojama licencijuota programinė 

įranga, tęsiama buhalterinės programos aptarnavimo sutartis .  

 

VI SKYRIUS 

GAUTI SKUNDAI (PRAŠYMAI), PADĖKOS 

 

Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Šv. Floriono dienos proga ir 

iškilmingai atidarant Žeimelio ugniagesių komandos patalpas paskatinti ugniagesiai: 

Tarnybos viršininko padėka: 

- Sigitas Obrikis, Lygumų ugniagesių komandos ugniagesys; 

- Arūnas Spogis, Žeimelio ugniagesių komandos ugniagesys; 

- Arnas Averjanov, Linkuvos ugniagesių komandos ugniagesys; 

seimo nario Arūno Gumuliausko padėka paskatinti ugniagesiai: 

- Vilmantas Cibulis, Žeimelio ugniagesių komandos ugniagesys; 

- Valdas Lukoševičius, Rozalimo ugniagesių komandos ugniagesys; 

seimo nario Antano Matulo padėka paskatinti ugniagesiai: 

- Dalius Dovidonis, Linkuvos ugniagesių komandos ugniagesys; 

- Bronius Misiūnas, Rozalimo ugniagesių komandos ugniagesys; 

seimo nario Vitalijaus Gailio padėka paskatintas Žilvinas Avižienis, Žeimelio ugniagesių 

komandos ugniagesys; 

Pakruojo rajono mero padėka paskatinti ugniagesiai: 

- Arvydas Bitinas, Linkuvos ugniagesių komandos ugniagesys; 

- Raimondas Liukpetris, Rozalimo ugniagesių komandos ugniagesys; 

- Ainaras Laucius, Lygumų ugniagesių komandos ugniagesys; 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus padėka paskatinti ugniagesiai: 

- Laimis Puodžius, Žeimelio ugniagesių komandos ugniagesys; 

- Saulius Janeliūnas, Lygumų ugniagesių komandos ugniagesys; 



- Robertas Bubelis, Linkuvos ugniagesių komandos skyrininkas. 

Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Šv. Floriono dienos proga 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 

apdovanoti Žeimelio ugniagesių komandos skyrininkas Artūras Nogobods ir Tarnybos viršininkas 

Alfrėdas Martūzas pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus gyventojų saugai“. 

Skundų negauta.  

 

VII SKYRIUS 

 TIKRINUSIŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTŲ IŠVADŲ BEI PASIŪLYMŲ 

APIBENDRINIMAS 

 

Tarnybos veiklą tikrinančių institucijų išvadų ar pasiūlymų negauta. 

 

VIII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS 

 

Finansavimas. 

Tarnyba yra finansuojama iš valstybės lėšų, skirtų savivaldybėms perduotoms funkcijoms 

atlikti. Lėšų poreikis skaičiuojamas vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) 

patvirtinta finansavimo metodika.  

93 procentai visų valstybės skiriamų lėšų atitenka darbo užmokesčiui, likę 7 procentai -  

automobilių kurui ir komunalinėms paslaugoms. Tarnybos funkcijoms vykdyti reikia išlaikyti 

pastatus, gaisrinius automobilius, atnaujinti ir įsigyti priešgaisrinę ir gelbėjimo įrangą. Todėl be 

pastovios savivaldybės paramos Tarnyba tinkamai vykdyti jai pavestas funkcijas - negali. 

Keliamas minimalus užmokestis, keičiamos darbo apmokėjimo sąlygos, kurios numato 

darbuotojų užmokesčio kėlimą, tačiau skiriamos valstybės lėšos nekyla. Tarnybos optimizavimas 

galimas mažinant darbuotojų skaičių, tačiau tai tiesiogiai atsilieptų parengties užtikrinimui (dviejų 

darbuotojų pamainoje užtikrinimą). 

Žmogiškasis faktorius.  

Ugniagesiams keliami aukšti kvalifikaciniai reikalavimai ir minimaliai apmokamas darbas. 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (toliau-PAGD) prie VRM. 

PAGD prie VRM atlieka priešgaisrinės saugos organizatoriaus funkciją.  

Nustačius pažeidimus PAGD prie VRM veikloje, 2017 m. pradžioje pakeista departamento 

vadovybė, imtasi struktūrinių reformų. 2018 m. pabaigoje vėl keičiama departamento vadovybė, 

atleidžiamas direktorius ir patarėjai (nepateisino lūkesčių).  

Šioje aplinkoje įsivyrauja dezinformacija, destrukcinė veikla,  organizuojama konfrontaciją 

tarp valstybinių ir savivaldybių ugniagesių pajėgų ir tai, galimai, tiesiogiai atsiliepia gyventojų 

saugumo užtikrinimui. 

Vizija. 

Nėra aiškios priešgaisrinės saugos ateities vizijos ir tai trukdo užtikrinti reikiamą ugniagesių 

parengtį pareigoms atlikti. 

Savanorija. 

PAGD prie VRM paruošti savanoriškos ugniagesių veikos organizavimo teisės aktai 

prieštarauja baziniams savanorišką veiklą ir darbo santykius reglamentuojantiems teisės aktams. 

Iškilo daug finansinių ir organizacinių klausimų, kurie taip ir lieka nesprendžiami. Ketinimas 

skubos tvarka sukurti dar vieną priešgaisrinės saugos struktūrą, – ugniagesius savanorius, kurie 

galimai pakeistų dabar veikiančias savivaldybių ugniagesių pajėgas (ir taip sutaupytų valstybės 

lėšas), kelia nemažai abejonių.  

 

IX SKYRIUS 

ATEITIES PLANAI IR KAIP TAI ATSILIEPS ISTAIGOS VEIKLAI 

  

Priešgaisrinės saugos standartas reglamentuoja: 



- ugniagesių komandų skaičių savivaldybėse (pagal gyventojų skaičių ir užimamą plotą).  

- komandų teritorinį išsidėstymą (komandos dengia 12 km spinduliu esančią teritoriją); 

- reagavimo į incidentą išvykimo ir atvykimo laiką (į tolimiausią tašką ugniagesių komanda turi 

atvykti ne vėliau kaip per 18 minučių (kaimo vietovėje)); 

- komandos narių skaičių: komandoje turi dirbti ne mažiau kaip du darbuotojai (vienas dirba 

prie siurblio ir paduoda vandenį, kitas gesina gaisrą). 

- gaisriniai automobiliai turi būti padidinto pravažumo ir vežti ne mažiau kaip 3000 litrų 

vandens. 

Tarnybai keliami uždaviniai numatytoms funkcijoms atlikti. 

2018 m. Tarnybai pavyko įgyvendinti tikslus: 

1. Teritorinis ugniagesių komandų išsidėstymas. 

Užbaigtas Žeimelio ugniagesių komandos patalpų remontas. 2018 m. gegužės 11 d., minint Šv. 

Florijono“ ugniagesių gelbėtojų dieną, organizuotas iškilmingas patalpų atidarymas. 

2. Gaisrinių automobilių ir technikos atnaujinimas. 

Tarnybos ugniagesių komandos aprūpintos gaisriniais automobiliais, atitinkančiais gaisrinius 

reikalavimus. Siekiant padidinti Žeimelio ugniagesių komandos gaisrinio automobilio pravažumą 

atlikti važiuoklės remonto darbai, pakeistos padangos. 

3. Parengties užtikrinimas,- du ugniagesiai pamainoje. 

2018 m. gautas „sąlyginai“ pakankamas biudžetas, todėl Tarnybai pavyko įgyvendinti 

parengties (2-jų ugniagesių pamainoje) užtikrinimą.  

2019 m. Tarnybai keliami strateginiai uždaviniai. 

1. Naujos gelbėjimo įrangos įdiegimas. 

Užbaigti 2018 m., pradėtą ugniagesių komandų aprūpinimą kvėpavimo įranga.  

Lyg šiol savivaldybių ugniagesiai tokios įrangos neturėjo, nors ir rizikuodami savo sveikata, 

gelbsti gyventojus iš uždūmintų patalpų (aprašyta 2017 m. „Šiaulių kraštas“ Nr. 175(7602).  

2. Parengties užtikrinimas: 

     a) du ugniagesiai pamainoje; 

2019 m. savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms skirtas nepakankamas finansavimas,- 

nenumatytos lėšos darbuotojų atlyginimams didinti (dėl minimalios algos pakėlimo), todėl pilnai 

sukomplektuoti ugniagesių komandų (trūksta vieno darbuotojo) negalėsime.   

b) ugniagesių kvalifikacijos kėlimas; 

Tarnybos  ugniagesiai visi yra įgiję ugniagesio kvalifikacijos pažymėjimus. 2019 m. planuojame 

organizuoti mokymus darbui su kvėpavimo įranga. Kiekvienais metais ugniagesiai laiko praktinių 

įgūdžių ir teorinių žinių patikrinimą, fizinio pasirengimo įvertinimą, dalyvauja mokymuose.  

3. Tarnybos integravimas į bendruomenę. 

Savivaldybių ugniagesiai galėtų tapti pagalbininkais, sprendžiant bendruomenių ar konkrečių 

gyventojų problemas (kaminų valymas, krosnių remontas, transportavimas, tech. pagalba ar kt.), 

dalyvauti kultūrinėje veikloje. 

Tarnybos vadovui keliamas uždavinys. 

Veikiant kartu su priešgaisrinės saugos asociacija, bendradarbiaujant su PAGD prie VRM, 

spręsti rajono priešgaisrinės saugos užtikrinimo problemas. 

______ 
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