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Informacija apie gaisrus bei atliktus gelbėjimo darbus rajone 2021 metais. 
 

2021 metais rajone kilo 91 gaisras. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, 

gaisrų padidėjo 4,6 % (2020 metais kilo 87 gaisrai). 2021 metais žuvusiųjų kaip ir 2020 m. nebuvo, 

2021 metais traumuotu žmonių nebuvo, (2020 m. - 2). 2021 metais gaisrų metu nebuvo sunaikinta 

gyvenamojo ir negyvenamojo ploto (2020 m. gyvenamojo 100 m2, negyvenamojo 48 m²), 2021 m. 

sugadinta 63 m2 gyvenamojo ir 1322 m2 negyvenamojo ploto (2020 m. 128  m2 gyvenamojo ir 443 m2 

negyvenamojo ploto).  
2021 metais daugiausiai gaisrų kilo gyvenamuosiuose pastatuose - 24, individualūs (21) 

bei daugiabučiai namai (3)), tai sudaro 26,37 % visų gaisrų. Palyginus su 2020 metais, gaisrų skaičius 

padidėjo 11,76 % (2020 m. užregistruota 20 gaisrų). 2021 metais 32 kartus gaisrai kilo atvirose 

teritorijose (2020 – 26), kas sudarė 35,16 % bendro gaisrų skaičiaus. 2021 metais išdegė 3151 arai atvirų 

teritorijų. Pagalbinio ūkio paskirties pastatuose kilo 10 gaisrai, arba 10,99 % bendro gaisrų skaičiaus 

(2020 m. - 12 gaisrų). Transporto priemonės degė 13 kartų (2020 m. - 7).   

 
2021 m. seniūnijose gaisrų skaičius išsidėstęs sekančiai 2021(2020):  

1) Lygumų       13 (16);  

2) Klovainių     9 (9); 

3) Rozalimo     11 (6); 

4) Žeimelio      8 (10); 

5) Linkuvos     16 (19);  

6) Pakruojo      26 (20);  

7) Guostagalio 5 (2);  

8) Pašvitinio    3 (6).   
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2015 17 1 19 4 30 28

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 28 23

2021 24 0 10 13 32 12
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Pagrindinės gaisrų priežastys: krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo 

taisyklių pažeidimai - 21 atvejis, arba 23,08 % visų gaisrų, tyčinė žmonių veika (padegimai) – 2 atvejai, 

arba 2,20 %, elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai - 9 atvejai, arba 9,89 %, 

transporto priemonių  elektros instaliacijos gedimai – 9 atvejai, arba 9,89 %, neatsargus žmogaus 

elgesys – 6 atvejai, arba 6,59 %, kiti transporto priemonių gedimai - 2 atvejai, arba 2,20 %, vaikų 

išdykavimas – 2 atvejai, arba 2,20 %, dujų, žibalinių, benzininių įrenginių, prietaisų gedimas – 1 atvejis, 

arba 1,10 %, pašalinis ugnies šaltinis – 20 atvejų, arba 21,98 % visų gaisrų, kitos priežastys - 6 atvejai, 

arba 6,59 %, žolės, ražienų, augalininkystės atliekų deginimas – 6 atvejai, arba 6,59 %, gamybinių 

įrenginių gedimas technologinio proceso metu - 4 atvejai, arba 4,40 %, transporto priemonės kuro 

tiekimo sistemos gedimai -1 atvejis, arba 1,10 %, krosnių, židinių, bei dūmtraukių gedimai – 2 atvejai 

arba 2,20 %.    
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2021 metais Pakruojo ir Linkuvos miestuose užregistruota 13 gaisrų, kas sudaro 11,83 % 

visų gaisrų, kaimo vietovėje – 78 t.y. 88,17 % bendro gaisrų skaičiaus. 

 

Gaisrai pagal priežastis Pakruojo r. sav. 2021 
metai  

Krosnių , židinių eksploatavimo
taisyklių pažeidimai

Tyčinė žmogais veika

Elektros įrenginių, prietaisų el.
instaliacijos gedimai

Transporto priemonių elektros
instaliacijos gedimai

Neatsargus žmogaus elgesys

Kiti transporto priemonių gedimai

Vaikų išdykavimas

Dujinių, žibalinių, benzininių
prietaisų gedimas

Kitos priežastys

Žolės, ražienų, augalininkystės
atliekų deginimas

Gamybinių įrenginių gedimas
technologinio proceso metu

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

Mėnesiai

2017 7 9 5 11 13 4 5 11 4 3 8 6

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
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Pakruojo rajone 2021 metais buvo atlikti 102 gelbėjimo darbai ir užgesintas 91 gaisras. 

 
 

 

 

 

 

2020m 2021m

gaisras 87 91

gelbėjimo darbai 103 102
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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 96,4% 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 20,6% nuo prieš tai nurodytos 96,4% dalies. Kaimo gyvenamosiose vietovėse pajėgos, kurios į 

pranešimą apie pagalbos poreikį reaguoja pirmosios, atvyko greičiau nei per 18 min 85,9%  visų 

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

įvykio vietą) . 

2021 m.  profilaktinio darbo analizė 

 
Pakruojo PGT 2021 m. buvo suplanuoti atlikti 96 planiniai priešgaisriniai techniniai patikrinimai 

iki 2021 metų pabaigos atlikti 96 planiniai priešgaisriniai patikrinimai.  

 

Pakruojo PGT pareigūnai 2021 metais dėl ANK pažeidimų pradėjo 23 teisenas. Nubausta 

administracine tvarka 5 pareigūnai (baudų suma 450 €) ir 6 piliečiai (35 €), ir 12-ai piliečių už nežymius 

gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų pažeidimus surašytos pastabos. 
Dalyvauta statybos užbaigimo komisijų darbe. Pripažinti 13 statinių tinkamais naudoti, iš jų I 

grupės 2, III grupės 1, IV grupės 10.  

2021 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 žiniasklaidą buvo 7 kartus pateikta 

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

ir juridiniai asmenys priešgaisrinės saugos klausimais. 

Pakruojo PGT salėje buvo surengtas susitikimas su Pakruojo rajone veikiančių sodininkų bendrijų 

pirmininkais. Susitikime taip pat dalyvavo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 

Šiaulių valdybos Pakruojo aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausioji specialistė Erika Junevičienė 

Susitikimo metu buvo aptariami sausos žolės bei kitų augalinės kilmės atliekų deginimo aktualijos, 

gaisrinės saugos bei aplinkosauginiai reikalavimai. Pirmininkams buvo suteikta informacija apie 
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gaisrinės saugos reikalavimus, administracinę atsakomybę už pažeidimus. Buvo atsakyta į rūpimus 

klausimus, paaiškinta kaip ir kur galima kreiptis dėl informacijos bei konsultacijų. 

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

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

gaisrui, kaip naudotis gaisro gesinimo priemonėmis, kaip saugiai evakuotis iš pastato. Akcijoje dalyvavo 

976 mokiniai ir 54 mokytojai. 

Užėjus sausringam laikotarpiui Pakruojo rajono miškuose, durpingose teritorijose, 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, miškų poilsiaviečių stenduose atnaujinta vaizdinė 

medžiaga.  

Buvo vykdoma prevencinė akcija „Nedegink žolės“ minėta akcija buvo vykdoma 9 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. Taip pat buvo Pakruojo, 

Joniškio, Šiaulių ir Radviliškio rajonų savivaldybėse vykdoma karantino režimo priežiūra. Priežiūros 

metu buvo aplankytos parduotuvės, prekybos centrai, turgavietės, paslaugų tiekimo ir kitos viešos 

vietos. Stebėta, kad žmonės laikytųsi nustatytų karantino reikalavimų, teisingai dėvėtų nosį ir burną 

dengiančias priemones, parduotuvėse laikytųsi nustatyto atstumo tarp asmenų, nebūtų vykdoma 

karantino laikotarpiu draudžiama veikla.  

Dalyvaujant LR AM Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Pakruojo rajono agentūros 

atstovams surengtas bendras operatyvinis prevencinis reidas atvirose teritorijose, siekiant nustatyti 

sausos žolės deginimo atvejus. Taip pat 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. 

Buvo dalyvauta Lietuvos skautijos Šiaulių krašto renginyje „Prie Kruojos“. Renginio dalyviams 

buvo pademonstruota Pakruojo PGT turima technika ir įranga, pristatyta ugniagesio gelbėtojo profesija 

ir savanoriška veikla, buvo apžvelgtos praėjusios vasaros aktualijos, primintos saugaus elgesio taisyklės 

vandenyje vasaros ir žiemos metu, skęstančiųjų gelbėjimas, dalyviai buvo konsultuojami gaisrinės 

saugos klausimais. 

Dalyvauta Pakruojo miesto šventėje „2021 Važiuojam“. 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. 

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 502 vaikai ir 32 suaugusieji. 

Siekiant sumažinti ir apsaugoti gyventojus nuo žūčių maudantis Pakruojo r. sav. 2 kartus buvo 

vykdomos tikslines kontrolės priemones siekiant užtikrinti savivaldybių tarybų patvirtintose saugaus 

elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklėse nustatytų 

reikalavimų laikymąsi ir užkardyti viešosios tvarkos pažeidimus. Rinkta informacija apie įteisintas ir 

neįteisintas maudyklas jų būklę. Informacija perduota savivaldybėms. 

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.  

Pakruojo rajono mokymo įstaigose buvo pravestos 3 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 

996 mokiniai ir 69 mokytojai. 

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. 

2021 metais nuo vasario 1 d. iki gruodžio 31 buvo vykdoma prevencinė akcija „Gyvenkime 

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

žmonių skaičiaus mažinimas. 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. 

Gyventojai supažindinti su interneto svetaine www.lt72.lt ir paaiškinta apie trumpųjų perspėjimo 

pranešimų priėmimo funkcija mobiliajame telefone. Buvo pildomos akcijos anketos ir išdalintos 

atmintinės "Gyvenkime saugiai". Akcijos metu  Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje buvo aplankyti 

1262 gyvenamieji būstai, įrengti 153 autonominiai dūminiai detektoriai.  

Pakruojo PGT lankosi 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. 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių PGV Pakruojo PGT vyriausiasis specialistas                                     Petras Mališauskas 

http://www.lt72.lt/

