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Informacija apie gaisrus bei atliktus gelbėjimo darbus rajone 2022 metais 
 

2022 metais rajone kilo 87 gaisrai. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, gaisrų 

kiekis sumažėjo 4,4 % (2021 metais kilo 91 gaisrai. 2022 metais Pakruojo rajone žuvo 3 žmonės ir 2021 

m. žuvusiųjų nebuvo, traumuoti 3 žmonės, (2021 m. - 0). 2022 metais gaisrų metu  sugadinta 669 m2 

gyvenamojo ir 1939 m2 negyvenamojo ploto (2021 m. 63  m2 gyvenamojo ir 1322 m2 negyvenamojo 

ploto).  

2022 metais daugiausiai gaisrų kilo gyvenamuosiuose pastatuose – 26, individualūs (20) bei 

daugiabučiai namai (6), tai sudaro 29,89 % visų gaisrų. Palyginus su 2021 metais, gaisrų skaičius 

gyvenamuosiuose namuose padidėjo 8,33 % (2021 m. užregistruota 24 gaisrai). 2022 metais 14 kartus 

gaisrai kilo atvirose teritorijose (2020 – 32), kas sudarė 16,09 % bendro gaisrų skaičiaus. 2022 metais 

išdegė 502 arai atvirų teritorijų (2021- 3151 aras). Pagalbinio ūkio paskirties pastatuose kilo 12 gaisrų, 

arba 13,79 % bendro gaisrų skaičiaus (2021 m. - 10 gaisrų). Transporto priemonės degė 9 kartus (2021 

m. - 13).  

 
2022 m. seniūnijose gaisrų skaičius išsidėstęs sekančiai 2022(2021):  

1) Lygumų       9(13);  

2) Klovainių     3 (9); 

3) Rozalimo     9 (11); 

4) Žeimelio      12 (8); 

5) Linkuvos     14 (16);  

6) Pakruojo     29 (26);  

7) Guostagalio 6 (5);  

8) Pašvitinio    5 (3).   

Gyvenamosios,
viešbučių
paskirties
pastatai

Gamybos ir
pramonės
paskirties
pastatai

Pagalbinio ūkio
paskirties
pastatai

Transporto
priemonės

Atvirosios
teritorijos

Kiti objektai

2016 16 2 7 10 28 17

2017 27 0 15 7 17 19

2018 28 1 12 13 43 17

2019 28 2 8 5 18 23

2020 20 0 12 7 26 22

2022 26 1 12 9 14 25
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Gaisrų skaičius pagal kilimo vietą Pakruojo r.sav. 
2016-2022 m.
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Gaisrai pagal vietovę Pakruojo r.sav.

2022

2021

2020

2019

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mėnesiai

2018 4 4 13 10 12 14 10 12 10 9 6 6

2019 10 4 13 17 7 8 5 5 6 4 7 7

2020 8 7 6 14 8 3 8 12 6 3 6 6

2021 8 9 10 12 2 4 17 8 4 5 3 9

2022 5 6 16 9 5 5 4 7 10 8 4 8
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Gaisrų skaičius pagal mėnesius 2018-2022 m. Pakruojo r.sav.



 

 

 

 

 

Pagrindinės gaisrų priežastys: krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo 

taisyklių pažeidimai - 16 atvejų, arba 18,39 % visų gaisrų, tyčinė žmonių veika (padegimai) – 5 atvejai, 

arba 5,75 %, elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai - 9 atvejai, arba 10,34 %, 

transporto priemonių  elektros instaliacijos gedimai – 8 atvejai, arba 9,20 %, neatsargus žmogaus elgesys 

– 13 atvejų, arba 14,94 %, vaikų išdykavimas – 1 atvejis, arba 1,15 %, pašalinis ugnies šaltinis – 18 atvejų, 

arba 20,69 % visų gaisrų, kitos priežastys - 6 atvejai, arba 6,90 %, žolės, ražienų, augalininkystės atliekų 

deginimas – 2 atvejai, arba 2,30 %, gamybinių įrenginių gedimas technologinio proceso metu - 2 atvejai, 

arba 2,30 %, neatsargus rūkymas -2 atvejai, arba 2,30 %, šiukšlių, buitinių atliekų deginimas – 4 atvejai 

arba 4,60 %, savaiminis medžiagų užsidegimas – 1 atvejis, arba 1,15 %.    

 

 
 

 

Krosnių , židinių 
eksploatavimo 

taisyklių pažeidimai; 
16; 19%

Tyčinė žmogais 
veika; 5; 6%

Elektros įrenginių, 
prietaisų el. 

instaliacijos gedimai; 
9; 10%

Transporto 
priemonių elektros 

instaliacijos gedimai; 
8; 9%Neatsargus žmogaus 

elgesys; 13; 15%

Šiukšlių, buitinių 
atliekų deginimas; 4; 

5%

Vaikų išdykavimas; 
1; 1%

Savaiminis medžiagų 
užsidegimas; 1; 1%

Kitos priežastys; 6; 
7%

Žolės, ražienų, 
augalininkystės 

atliekų deginimas; 2; 
2%

Gamybinių įrenginių 
gedimas 

technologinio 
proceso metu; 2; 2%

Neatsargus rūkymas; 
2; 2%

Paašalinis ugnies 
šaltinis; 18; 21%

; 0; 0%
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Gaisrai pagal priežastis Pakruojo r. sav. 2022m.  

  2022 m. 

Krosnių , židinių eksploatavimo taisyklių pažeidimai 16 

Tyčinė žmogaus veika 5 

Elektros įrenginių, prietaisų el. instaliacijos gedimai 9 

Transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai 8 

Neatsargus žmogaus elgesys 13 

Šiukšlių, buitinių atliekų deginimas 4 

Vaikų išdykavimas 1 

Savaiminis medžiagų užsidegimas 1 

Kitos priežastys 6 

Žolės, ražienų, augalininkystės atliekų deginimas 2 

Gamybinių įrenginių gedimas technologinio proceso metu 2 

Neatsargus rūkymas 2 

Pašalinis ugnies šaltinis 18 
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Bendras gaisrų skaičius Gaisrų skaičius kontroliuojamuose objektuose



 
 

2022 metais Pakruojo ir Linkuvos miestuose užregistruota 23 gaisrai, kas sudaro 26,44 % 

visų gaisrų, kaimo vietovėje – 64 t.y. 73,56 % bendro gaisrų skaičiaus. 

2022 metais Pakruojo rajono teritorijoje ugniagesiai gelbėtojai turėjo išvykti 259 kartus 

(2021 – 245) iš jų į gaisrus 87 kartus (2021 – 91), 2022 metais į gelbėjimo darbus vykta 187 kartus (2021 

– 177). 2 kartus budėta sprogmenų nukenksminimo metu, 12 kartų suteikta pagalba policijai, 22 kartus 

suteikta pagalba greitajai medicinos pagalbai, 38 kartus – techninė pagalba (kelio atlaisvinimas nuo 

medžių, nuo sugedusių tr. priemonių ir pan.), 15 kartų dirbta transporto avarijose, 11 kartų atidarytos 

durys,  12 kartų vykta į kontroliuojamą atliekų deginimą, 7 kartus suteikta pagalba įmonėms bei 

organizacijoms, 3 kartus vykta į naftos produktų išsiliejimą, 3 kartus buvo renkami išsilieję naftos 

produktai (naudojant absorbentus), 33 kartus PGP vyko į nepagrįstą iškvietimą, 5 karus vykta dėl laidų 

kibirkščiavimo be degimo, po 1 kartą vyktą dėl signalizacijos suveikimo, budėjimo kitose komandose, 

melagingo pranešimo, maisto pridegimo, pakartotinio išvykimo (pagal aliarmo signalą), 3 kartus PGP 

buvo atšauktos.  
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Axis Title

2017 2018 2019 2019 221 2022

Miškas, miško paklotė 0 0 0 0 0 0

Durpinga pieva 0 0 0 0 0 0

Durpynas 0 0 0 0 0 0

Pasėliai 0 2 1 1 4 1

Ražienos 2 6 3 3 6 1

Kita atvira teritorija 5 12 11 11 9 5

Pieva 8 20 14 14 13 7

Iš viso išvykimų 15 40 29 29 32 14

Gaisrai atvirose teritorijose Pakruojo r.sav. 2017-
2022 m.



Pakruojo rajone 2022 metais buvo atlikti 106 gelbėjimo darbai ir užgesintas 87 gaisrai. 

 
 

 

 

 

 

2021m 2022m

gaisras 91 87

gelbėjimo darbai 102 106
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Techninė pagalba užgriuvus medžiams,
užblokavus kelia

37

Darbai transporto avarijose 14

Budėjimas sprogmenų nukenksminimo
metu

2
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2022 m. į gaisrus ir gelbėjimo darbus Pakruojo PGT išvyko 135 kartus, Linkuvos UK 39 

kartus, Lygumų UK 32 kartus, Rozalimo UK 48 kartus, Žeimelio UK 30 kartų. 

Vertinant Pakruojo PGP atitikimą Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarte nustatytiems 

pajėgų reagavimo į pagalbos prašymus, išvykimo ir atvykimo į įvykio vietą laiko trukmės kriterijams, 

konstatuotina, kad miesto gyvenamosiose vietovėse pajėgos, kurios į pranešimą apie pagalbos poreikį 

reaguoja pirmosios, atvyko greičiau nei per 8 min 94% visų iškvietimų atvejais (per metus turi būti ne 

mažiau kaip 80 procentų visų pirmųjų pajėgų atvykimo į įvykio vietą) išskyrus tuos atvejus kai buvo 

reikalingas papildomas PGP pasiruošimas gelbėjimo darbams atlikti prieš išvykstant į įvykio vietą kurį 

sudarė 38,3% nuo prieš tai nurodytos 94% dalies. Kaimo gyvenamosiose vietovėse pajėgos, kurios į 

pranešimą apie pagalbos poreikį reaguoja pirmosios, atvyko greičiau nei per 18 min 84,62%  visų 

iškvietimų atvejais (per metus turi būti ne mažiau kaip 80 procentų visų pirmųjų pajėgų atvykimo į įvykio 

vietą). Pakruojo savivaldybės ugniagesių komandos 2022 metais likvidavo 11 gaisrų t.y 12,64% bendro 

Pakruojo rajone kilusių gaisrų skaičiaus bei dalyvavo 40 gelbėjimo darbų t.y 37,73% bendro Pakruojo 

rajone atliktų gelbėjimo darbų skaičiaus. 

2022 metais Pakruojo rajone kilo gaisrų kurių likvidacijai buvo reikalingas didesnis pajėgų 

išsiuntimo numeris. 2022 m. liepos 27 dieną 13:19 val. Lygumų sen. Lygumų mstl, Sodo g. 13a. Gautas 

pranešimas iš Lygumų UK, kad jie išvyksta, nes dega grūdų džiovykla. Atvykus PGP nurodytu adresu 

degė grūdų džiovyklos viršus.  Statinys metalinis 6x6 m, 15 m aukščio. Viduje supilta apie 40 t rapsų. 

Nutiesta 800 m magistralinė linija. Išviso gaisro likvidavime dalyvavo 6 autocisternos bei 2 automobilinės 

kopėčios, štabo automobilis. 2022 m. rugsėjo 24 dieną 19:42 val. Lygumų sen., Stačiūnų k., Malūno g. 

11 buvo gautas pranešimas, kad dega daugiabutis namas. Atvykus PGP, stogas jau buvo nudegęs, namas 

degė atvira liepsna. Gaisro metu nudegė visas pastato stogas, vietomis perdegė perdanga, išdegė vienas 

butas esantis namo vidurinėje dalyje, sudegė baldai ir viduje buvę namų apyvokos daiktai. Išviso gaisro 

likvidavime dalyvavo 6 autocisternos bei Šiaulių 1-osios komandos VTK, štabo automobilis. 2022 m. 

spalio 20 dieną. 18:23 val. Pakruojo sen., Sigutėnų k., Sodžiaus g. 27 buvo gautas pranešimas, kad 

"Parketo gamyba" dega atvira liepsna. Atvykus PGP, atvira liepsna degė UAB "Parketo gamyba" 

gamybos pastatas, žmonių viduje nebuvo. Gaisro metu pastatas ir jame buvę gamybos įrenginiai, gaminiai 

bei žaliavos visiškai sudegė.  Gaisravietėje buvo įkurtas štabas ir trys gesinimo barai. Buvo nuardyta apie 

1500 m² stogo ir 60 m² sienos. Dirbo 4 KOAP grandys. 2 KOAP grandys po 1 žm. Išviso gaisro 

sausis vasaris kovas
balandi

s
gegužė birželis liepa

rugpjūt
is

rugsėjis spalis
lapkriti

s
gruodis

Pakruojo PGT 19 8 22 11 14 6 5 7 12 9 9 13

Linkuvos UK 1 0 6 1 6 3 2 3 4 5 3 5

Lygumų UK 7 0 11 4 3 0 2 0 4 2 1 1

Rozalimo UK 3 5 5 4 5 3 4 2 4 2 3 8

Žeimelio UK 2 1 5 5 2 1 1 1 2 5 2 3

Bendras 32 14 49 25 30 13 18 13 26 23 18 30

0

10

20

30

40

50

60

0

5

10

15

20

25

k
a
rt

a
i

Pakruojo rajone esančių priešgaisrinių gelbėjimo 
pajėgų išvykimai pagal mėnesius 2022 m.



likvidavime dalyvavo 8 autocisternos bei 2 automobilinės kopėčios, štabo automobilis. Gaisro nuostoliai 

apie 200000 €.  

 

2022 m.  profilaktinio darbo analizė 

 
Pakruojo PGT 2022 m. buvo suplanuoti atlikti 53 planiniai priešgaisriniai techniniai patikrinimai 

iki 2022 metų pabaigos atlikti 53 planiniai priešgaisriniai patikrinimai.  

Pakruojo PGT pareigūnai 2022 metais dėl ANK pažeidimų pradėjo 20 teisenų. Nubausta 

administracine tvarka 4 pareigūnai (baudų suma 435 €) ir 16 piliečių (85 €), 2021 - 23. 
1 karta dalyvauta statybos užbaigimo komisijų darbe.  

2022 metų eigoje bendradarbiaujant su žiniasklaidos atstovais visuomenė buvo informuojama apie 

kilusius gaisrus, avarijas, jų pasekmes, priežastis, atliktus gelbėjimo darbus, aiškinami gaisrinę saugą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai. Bendradarbiaujant su žiniasklaida 6 kartus pateikta 

informacija apie gaisrų kilimo priežastis ir kaip jų išvengti. Kompetencijos ribose konsultuojami fiziniai 

ir juridiniai asmenys priešgaisrinės saugos klausimais. 

Žiemos metu užėjus šalčiams ir užšalus vandens telkiniams buvo vykdoma prevencinė akcija „Būk 

saugus ant ledo“. Akcijos metu aplankyti Pakruojo r. sav. esantys vandens telkiniai kuriuose renkasi 

poledinės žūklės mėgėjai. Ant ledo sutikti žvejojantys asmenys buvo perspėti apie galimus pavojus ant 

ledo, primintos saugaus elgesio taisyklės, išdalintos atmintinės. 

Pakruojo rajono mokyklose buvo vykdoma prevencinė akcija „Būk saugus, mokiny“. Nuotoliniu 

būdu vedamos pamokos. Buvo rodoma filmuota medžiaga, kaip išvengti gaisrų, kaip elgtis kilus gaisrui, 

kaip naudotis gaisro gesinimo priemonėmis, kaip saugiai evakuotis iš pastato. 2022 metais akcijoje 

dalyvavo 227 mokiniai ir 15 mokytojų. 

Buvo vykdoma prevencinė akcija „Nedegink žolės“ minėta akcija buvo vykdoma 4 kartus. Akcijos 

metu - buvo parengta informacinė vaizdinė medžiaga kuri išplatinta Pakruojo rajono seniūnijoms, kaimo 

bendruomenėms ir sodininkų bendrijoms. Bendradarbiaujama su Pakruojo švietimo skyriumi, Bažnyčios 

atstovais, Pakruojo aplinkos apsaugos inspekcijos, Valstybinės miškų urėdijos Joniškio regioninio 

padalinio darbuotojais, Pakruojo rajono žiniasklaida.  

Buvo organizuotas susitikimas su Pakruojo dekanato dekanu R. Čekavičiumi. Jo metu aptartos 

bendradarbiavimo galimybės, siekiant sustiprinti gaisrų prevenciją atvirose teritorijose. Kreiptasi į 

dvasininkus, jog šie esant galimybei paragintų parapijiečius nedeginti sausos žolės, ir kitų augalinės 

kilmės atliekų, paaiškintų gyventojams apie skaudžias tokių veiksmų pasekmes bei sudrausmintų 

pastebėję žolės deginimo atvejus. 

Užėjus sausringam laikotarpiui Pakruojo rajono miškuose, durpingose teritorijose, miškuose ir šalia 

esančiose poilsiavietėse dalyvaujant VĮ Valstybinės miškų urėdijos Joniškio regioninio padalinio miško 

apsaugos specialistams buvo vykdoma prevencinė akcija „Neuždek miško“ Buvo aplankyti Pakruojo, 

Rozalimo, Klovainių, Lygumų ir Linkuvos seniūnijų miškai.  

Baigiantis mokslo metams ir prasidedant vasarai buvo vykdoma prevencinė akcija „Saugi vasara“ 

Akcijos metu pradinių klasių ir vaikų darželių vaikai supažindinti su saugaus elgesio taisyklėmis buityje 

ir gamtoje, išaiškinta kaip saugiai elgtis prie vandens telkinių ir vandenyje. Kaip išvengti gaisro ir kaip 

elgtis jam kilus. Išaiškinta kokie yra ugnies gesintuvai ir kaip jais naudotis, autonominių dūmų 

signalizatorių reikalingumas ir jų reikšmė gyvybei išsaugoti kilus gaisrui namuose. Supažindinti su 

ugniagesio gelbėtojo profesija. Akcijoje dalyvavo 69 vaikai ir 13 suaugusiųjų. 

Įgyvendinant Gaisrų prevencijos planą, organizuoti mokymai lankomosios priežiūros specialistams 

gaisrų prevencijos klausimais, kad jie galėtų dalytis informaciją su socialinių paslaugų gavėjais. Mokymuose 

naudojome ir pateikėme Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos parengtą mokomąją medžiagą socialinių paslaugų srities darbuotojams. Buvo aptarti gaisrų 

prevencijos klausimai kylantys policijos pareigūnų darbo metu, taip pat lankant asmenis gyvenančius 

atokiose rajono vietose, pasidalinta problematika, ieškota galimų sprendimo būdų. Mokymuose dalyvavo 

19 lankomosios priežiūros specialistų.  

Dalyvauta Pakruojo rajono bendruomenių susirinkime „Žalgiriada“. Susirinkimo dalyviai buvo 

supažindinti su saugaus elgesio taisyklėmis vandenyje, Pakruojo PGT atliekamomis funkcijomis, gaisrų 

bei gelbėjimo darbų statistika, ugniagesio gelbėtojo profesija. Susirinkimo dalyviams buvo pateikta 

informacija gaisrinės, civilinės saugos, savanoriu ugniagesių klausimais. Renginyje dalyvavo 51 

bendruomenių narys. 

Atėjus vasarai 2 kartus buvo vykdoma prevencinė akcija „Saugi javapjūtė“ Akcijos metu buvo 

tikrinama javapjūtės metu laukuose dirbančios žemės ūkio technikos priešgaisrinė būklė, ar technikos 



vairuotojai laikosi "Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių" reikalavimų, teikiamos konsultacijos. Buvo 

dalinamos priešgaisrinės saugos atmintinės.  

Dalyvauta Pakruojo miesto šventėje. Šventės lankytojams buvo demonstruojama Pakruojo PGT 

turima technika ir įranga, pristatyta ugniagesio gelbėtojo profesija ir savanoriška veikla, lankytojai buvo 

konsultuojami gaisrinės saugos klausimais. Buvo pristatytas ugniagesių personažas bebriukas Ugnius, 

kuris linksmino mažuosius renginio lankytojus ir dalino jiems knygeles „Bebriuko Ugniaus patarimai“, 

„Kaip išnešti sveiką kailį ?“. Važiuota šventinėje kolonoje Pakruojo miesto gatvėmis. 

Buvo dalyvauta Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijoje vykusiame renginyje „Karjeros diena“. 

Pakruojo „Atžalyno gimnazijos trečių, ketvirtų  klasių mokiniams buvo pristatyta Ugniagesių gelbėtojų 

mokyklos priėmimo tvarka, mokyklos kursantų gyvenimo ir mokymosi sąlygos, tolesnės perspektyvos. 

Moksleiviai informuoti apie ugniagesio gelbėtojo profesijai keliamus reikalavimus, privalumus ir 

kasdienybę. Atsakyta į vaikams rūpimus klausimus, teiktos konsultacijos. Pamokose dalyvavo 47 

mokiniai ir 3 mokytojos. 

Pakruojo rajono mokymo įstaigose buvo pravestos 2 mokomosios evakuacinės pratybos. Pasibaigus 

pratyboms  mokiniams buvo pristatoma ugniagesio gelbėtojo profesija. Pristatymo metu buvo pateiktos 

žinios apie gaisrų kilimo priežastis, pasekmes, gaisro plitimą. Paaiškinta kaip išvengti gaisro, kaip elgtis 

kilus gaisrui, kaip naudotis pirminėmis gesinimo priemonėmis. Pratybose dalyvavo 84 mokiniai ir 10 

mokytojų. 

Artėjant Kalėdiniams ir Naujametiniams renginiams Pakruojo r. sav., buvo vykdoma prevencinė 

akcija „Pirotechnika“. Akcijos metu buvo tikrinama, ar neviršijamas leistinas pirotechnikos kiekio, bei 

pirotechninio mišinio, laikymas prekyvietėje, ar yra pirminės gaisro gesinimo priemonės. Akcijos metu 

buvo patikrinta 12 pirotechnikos prekyviečių 

2022 metais nuo vasario 01 d. iki gruodžio 31 buvo vykdoma prevencinė akcija „Padėk artimui“. 

Akcijos metu buvo lankomi vieniši, senyvo amžiaus, neįgalūs asmenys ir auginantys nepilnamečius 

vaikus asmenys, asmenys turintys specialių poreikių, ir asmenys, gyvenantys riziką keliančiuose 

individualiuose gyvenamuosiuose būstuose ir jų gyvenamieji būstai. Akcijos metu gyventojų namuose 

įvertinta kieto kuro krosnių, dūmtraukių, dujų ir elektros prietaisų, elektros instaliacijos būklė, suteiktos 

konsultacijos kaip juos prižiūrėti ir saugiai eksploatuoti. Gyventojams išaiškinta, kad gyvenamosiose 

patalpose reikalinga įrengti autonominius dūmų signalizatorius ir įsigyti pirmines gaisro gesinimo 

priemones, gesintuvus. Buvo pildomos akcijos anketos ir išdalintos atmintinės "Gyvenkime saugiai". 

Akcijos metu Pagal Pakruojo rajono savivaldybės pateiktus sąrašus Pakruojo rajono savivaldybės 

teritorijoje buvo aplankyti 286 gyvenamieji būstai, įrengti 187 autonominiai dūminiai detektoriai.  

2022 metais nuo vasario 01 d. iki birželio 30 d. buvo vykdoma prevencinė akcija „Saugus namai“. 

Akcijos tikslas, gaisrų prevencijos stiprinimas gyvenamajame sektoriuje ir gaisruose žūstančių žmonių 

skaičiaus mažinimas. Akcijos metu Pakruojo PGT pareigūnai aplankė 89 gyvenamuosius būstus (22 

daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose esančius butus ir 67 vienbučius gyvenamuosius namus).  

2022 metais nuo liepos 01 d. iki gruodžio 31 d. buvo vykdoma prevencinė akcija „Būk budrus išvenk 

gaisro“. Akcijos tikslas, gaisrų prevencijos stiprinimas gyvenamajame sektoriuje ir gaisruose žūstančių 

žmonių skaičiaus mažinimas. Akcijos metu Pakruojo PGT pareigūnai aplankė 49 gyvenamuosius būstus 

(23 daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose esančius butus ir 26 vienbučius gyvenamuosius namus).  

Pakruojo PGT lankėsi Pakruojo mokyklų bei darželių vaikai. Organizuojamos pažintinės 

ekskursijos, kurių metu demonstruojama PGT turima gaisrų ir gelbėjimo darbų technika bei įranga, 

pristatoma ugniagesio gelbėtojo profesija, valstybinės priešgaisrinės priežiūros veikla. 2022 metais 

Pakruojo PGT lankėsi 9 vaikų grupės viso 180 vaikų ir 18 auklėtojų. 

 

 

 

 

Pakruojo PGT viršininkas 

vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas                                                                           Darius Motekaitis 
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