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PATVIRTINTA 

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T11-98 

 

KLAIPĖDOS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  PRIEŠGAISRINĖS  TARNYBOS 

VIRŠININKO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
I. VEIKLOS POBŪDIS  IR  TIKSLAI 

Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (toliau – Tarnyba) yra 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, gesinanti gaisrus, gelbstinti žmones ir turtą gaisro vietoje, atliekanti 

pirminius gelbėjimo darbus ekstremalių situacijų židiniuose, propaguojanti priešgaisrinės saugos 

taisykles rajono bendruomenėje. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento priimtais 

dekretais, Vyriausybės nutarimais, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos įsakymais ir nurodymais, reglamentuojančiais tarnybos veiklą, Rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais ir Administracijos direktoriaus įsakymais. 

  Tarnyba finansuojama iš valstybės ir rajono Savivaldybės biudžeto pagal patvirtintas 

sąmatas. Ji gali turėti pajamų už teikiamas paslaugas, kurių sudarymo ir vykdymo tvarką nustato 

Savivaldybės taryba, bei nebiudžetinių lėšų. 

  Tarnyba yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą su Tarnybos pavadinimu, 

atsiskaitomąją sąskaitą banke, firminius blankus ir atributiką. Tarnybos finansinės ir ūkinės veiklos 

kontrolę atlieka Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius. Tarnybos 

nuostatus tvirtina, keičia ir papildo rajono Savivaldybės taryba. 

  Tarnybos pasirengimą gesinti gaisrus, vykdyti gelbėjimo darbus kontroliuoja 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Gargždų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

Bendrasis pagalbos centras (tel. 112) nustato pajėgų iškvietimo, sutelkimo bei sąveikos tvarką 

likviduojant ekstremalias situacijas rajone.  

  Tarnybos steigėjas yra Klaipėdos rajono savivaldybės taryba. 

  Tarnybos buveinė – Kvietinių 30, LT-96112 Gargždai, tel. (8-46) 455330. 

     Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Tarnybai vadovauja Stanislovas Virbauskas (išsilavinimas – 

aukštasis). 

 

II. TARNYBOS  VEIKLA 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės ugniagesių komandų darbas 2016 m.: 

Ugniagesių 

komandos 

pavadinimas 

Visi 

išvykimai 

(vnt.) 

Į gaisrą 

gyvenamajame ir 

gamybos sektoriuje 

Į gaisrą 

atviroje 

teritorijoje 

Į 

gelbėjimo 

darbus 

Į kitus 

darbus 

* 

Į 

pratybas 

Agluonėnų  82 32 28 13 3 4 

Endriejavo  47 8 8 12 2 4 

Girkalių  59 23 25 8 3 1 

Priekulės  183 41 72 7 47 17 

Plikių  82 31 10 8 5 13 

Veiviržėnų  58 14 22 13 10  

Judrėnų 

ugniagesys- 

traktorininkas 

3 1 2    

            Iš viso: 514 150 167 61 70 39 

* Kiti darbai: darbuotojų apmokymas, mokomosios pratybos, vykimas į techninę 

apžiūrą, kuro ir atsarginių detalių atvežimas. 
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Transporto panaudojimas 2016 m.: 

Ugniagesių 

komandos 

pavadinimas 

Markė, valstybinis 

numeris, gamybos metai 

Rida per 

metus (km) 

Metinė rida km (rida per 

metus, darbas su siurbliu, 

darbas be siurblio) 

Agluonėnų  KAMAZ BEC082, 1992 1549 1599 

Endriejavo  GAZ66, ZLG727, 1989 929 551 

Girkalių  ZIL131, ZLG720 1320 848 

Plikių  GAZ66, ZLB627, 1989 564 1162 

Priekulės  IVECO, YLZ476, 1983,  

GAZ66, ZLG725, 1988 

1971 

 

3566 

Veiviržėnų  GAZ66, ZLK159, 1989 

VAOLVO AZF256 

852 1384 

Judrėnų ugniagesys- 

traktorininkas 

TU-3838 38 154 

                    Iš viso: - 7223 9264 

 

III. ŽMOGIŠKIEJI  IŠTEKLIAI 

Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos etatų sąrašas : 

Pareigybės pavadinimas 

 

Pareigybės kategorija 

(koeficientas) 

Etatų skaičius 

(vnt.) 

Viršininkas 23,2 1 

Ūkinės ir finansinės veiklos specialistė 20 1 

Vyr. ugniagesys-vairuotojas MMA 6 

Ugniagesys-vairuotojas MMA 54 

Ugniagesys-traktorininkas MMA 1 

                                            Iš viso etatų: - 57 

Vadovaudamasi patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m balandžio 17 d 

Nr 354 Priešgaisrinės Saugos Užtikrinimo Standartu, ugniagesių komandose turi budėti po du 

ugniagesius. Kad tai užtikrintume, ugniagesiai dirba viršvalandžius. Darbuotojai sutinka dirbti 

viršvalandžius, tačiau apmokėjimui trūksta lėšų, todėl viršvalandžiai kompensuojami poilsio laiku, 

dėl to ugniagesiams kartais tenka budėti po vieną. 

IV. TARNYBOS FINANSAVIMAS IR TURTO VALDYMAS 

Funkcijos sąmatos išlaidos 2016 m. (tūkst. €): 

Lėšų panaudojimas- paskirtis 2016 m.  2016 m. procentinė 

dalis nuo visos sąmatos 

                               Iš viso: 550,6  

Iš jų:   

Darbo užmokestis ir soc. draudimas 412,6 75% 

Prekių ir paslaugų naudojimas 58,2 11% 

Ilgalaikio turto įsigijimas 79,8 14% 

 

Prekių ir paslaugų naudojimas detaliai: 

Lėšų panaudojimas- paskirtis 2016 m.  2016 m. procentinė 

dalis nuo visų prekių ir 

paslaugų 

                               Iš viso: 58,2  

Ryšiai 0,3 0,5% 

Transporto išlaikymas 13,3 23% 

Apranga  13,6 24% 

Spaudiniai 0,4 1% 
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Kitos prekės 1,2 2% 

Komandiruotės 0,2 0,5% 

Ilgalaikio turto einamasis remontas 16,2 28% 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 4,8 8% 

Komunalinės išlaidos(elektra, šildymas, vanduo) 5,6 10% 

Kitos paslaugos 2,6 4% 

 

V. VADOVO VEIKLA 

 

Per vadovavimo Tarnybai laikotarpį, atsižvelgiant į Priešgaisrinės saugos įstatymo 

NR. IX-1225 1,2,7,9,10,11,14,16,17,18 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo V
1
 skyriumi, 

2014-11-13, kuris įsigaliojo nuo 2016-01-01, paruošiau kai kurių Priešgaisrinės tarnybos nuostatų 

punktų pakeitimo projektą. Naujos redakcijos Priešgaisrinės tarnybos nuostatus, patvirtintus 

Savivaldybės tarybos, įregistravau Juridinių asmenų registre.  

Parengiau, papildžiau  ir patvirtinau įsakymais: Judrėnų ugniagesio-traktorininko 

pareigybės aprašymą, vyriausiojo ugniagesio ir ugniagesio pareigybės aprašymus, vidaus darbo 

tvarkos taisykles.  

Parengiau prašymą Klaipėdos rajono savivaldybės merui V. Dačkauskui, kad 

nekilnojamojo turto registre įregistruotų bei įteisintų nekilnojamuosius statinius (priešgaisriniai 

rezervuarai Agluonėnuose, Endriejave, kiemo aikštelė Plikuose) bei suformuotų žemės sklypus.        

Patvirtinau kuro normas gaisrinės transportui.  

2016 m lapkričio mėn., sudarius inventorizacijos komisiją, atlikome išsamią  

inventorizaciją Agluonėnų, Endriejavo, Plikių, Priekulės, Girkalių ir Veiviržėnų ugniagesių 

komandose. Komisijos sprendimu nurašytas susidėvėjęs ilgalaikis turtas: automobilinė radijo stotis, 

cisterna kurui 2,8 m/kub., radijo stotis GP 340 – Endriejavo ugniagesių komandoje; automobilinė 

radijo stotis, nešiojamoji radijo stotis GP-340 – Plikių ugniagesių komandoje; automobilinė radijo 

stotis – Girkalių ugniagesių komandoje; nešiojama radijo stotis – Agluonėnų ugniagesių 

komandoje; stacionari radijo stotis „Motorola“, nešiojama radijo stotis „Motorola“ 

MDH25KDCPAN3AE – Veiviržėnų ugniagesių komandoje.   

               Paruošiau prašymus rajono Merui dėl papildomų lėšų skyrimo Priešgaisrinei tarnybos 

veiklai 2016–2017 m.: gaisrinių garažų ir pagalbinių patalpų einamajam remontui, malkinių 

statybai, panaudotų šiuolaikiškų gaisrinių mašinų įsigijimui, susidėvėjusių kieto kuro katilų 

pakeitimui, darbinės ir kovinės aprangos įsigijimui, ugniagesių profesiniam mokymui. Taip pat 

išsiunčiau raštą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos 

dėl papildomų lėšų skyrimo apmokėti ugniagesiams už dirbtus viršvalandžius. 

               Parengiau 76 veiklos įsakymus, 81 įsakymą personalo klausimais. Siekiant užtikrinti 

tinkamą ugniagesių ir technikos parengtį, nuolat atlieku darbuotojų ir technikos operatyvinius 

patikrinimus. Patikrinimu metu nustatytus trūkumus aptariame su ugniagesiais ir priimame 

sprendimus jiems šalinti. Gavus pranešimus apie nesutarimus ugniagesių komandose ar technikos 

gedimus, vykstu į vietą spręsti iškilusių problemų. 

                Tarnybos ugniagesių komandose yra dešimt gaisrinių mašinų. Aštuonių gaisrinių 

mašinų eksploatacijos vidurkis – 29 metai, tad jos nuolat genda. Daug  darbo laiko skiriu 

autodetalių paieškai bei automobilių remonto klausimams. Endriejavo ir Priekulės ugniagesių 

komandoms nupirktos panaudotos europietiškos gaisrinės mašinos. Visus gaisrinių automobilių 

remonto darbus ir komandų patalpų ir garažų einamuosius remontus atlieka patys ugniagesiai.   

               Agluonėnų ugniagesių komandos patalpose atliktas pagalbinių patalpų einamasis 

remontas, vartais pakeistos garažo susidėvėjusios medinės durys, pakeistas susidėvėjęs kieto kuro 

katilas, pastatyta malkinė. Komandai nupirkta nauja darbinė ir kovinė apranga, avalynė, įvestas 

internetas. Endriejavo ugniagesių komandos patalpose atliktas garažų, budėjimo patalpos, katilinės 

einamasis remontas, komandos ugniagesiams nupirkta darbinė ir kovinė apranga, avalynė. Girkalių 

ugniagesių komandos patalpose atliktas budėjimo patalpos einamasis remontas. Priekinė garažo 

dalis apšildyta, nudažyta, išasfaltuotas kiemas, komandos ugniagesiams nupirkta darbinė ir kovinė 

apranga, avalynė. Priekulės ugniagesių komandos patalpose atliktas vieno garažo einamasis 
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remontas, išbetonuotos grindys, pastatyta nauja malkinė, komandos ugniagesiams nupirkta darbinė 

ir kovinė apranga, avalynė. Plikių ugniagesių komandoje atlikome garažo ir pagalbinių patalpų 

einamąjį remontą, nupirktas televizorius, telefonas. Visiems komandos ugniagesiams nupirkta 

darbinė ir kovinė apranga, avalynė. Veiviržėnų ugniagesių komandos patalpose atliktas vieno 

garažo einamasis remontas, pastatyta malkinė, sutvarkytas kaminas, komandos ugniagesiams 

nupirkta darbinė apranga, avalynė. 

                      Visų komandų ugniagesiai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų. Trisdešimt 

vienam ugniagesiui organizuoti profesiniai mokymai kvalifikaciniam pažymėjimui gauti. Visų 

komandų ugniagesiams pravesti mokymai ir gauti pažymėjimai, leidžiantys ugniagesius vairuoti  

gaisrinį automobilį su įjungtais švyturėliais. Visoms komandoms yra užsakytas rajoninis laikraštis 

„Banga“.     

               Visose šešiose komandose vykdžiau ugniagesių darbo saugos mokymus, po to 

darbuotojai laikė testus. Pagal patvirtintus grafikus kartu su Gargždų Priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos viršininku T. Taučiumi atlikome praktinių ir teorinių žinių patikrinimą. Klaipėdos r. 

Endriejavo sen. prie Kapstato ežero buvo vykdomos parodomosios-mokomosios pratybos, į jas 

įtraukiant Endriejavo bendruomenės narius, mokinius. Pratybose parodomuosius gelbėjimo darbus 

rodė Gargždų priešgaisrinės tarnybos ugniagesiai.  Pratybas stebėjo atvykę rajono savivaldybės 

atstovai, miestelio gyventojai, mokiniai.  Pasibaigus parodomosioms-mokomosiom pratyboms, 

vyko diskusijos gyventojų saugumo klausimais. 

               Su Tarnybos ūkinės ir finansinės veiklos specialiste D. Kuzminskiene tiriame poreikį 

ir stengiamės pagal finansines galimybes gerinti ugniagesių darbo ir buities sąlygas, aprūpinti 

ugniagesius kovine ir darbo apranga, avalyne, šalmais bei inventoriumi, kurie būtini pagal Tarnybos 

veiklą reglamentuojančius norminius aktus ir taisykles.  

              Teisiniai aktai įpareigoja steigti Savanorišką ugniagesių draugiją, parengtas steigimo 

Nuostatų projektas, kuris aptartas su Gargždų Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininku T. 

Taučiumi, Savivaldybės meru, tarybos nariais bei ugniagesių komandų atstovais. Tačiau šiuo 

laikmečiu šis procesas yra sunkiai įgyvendintinas, nes kaimo tipo gyvenvietėse sunku rasti tinkamų, 

fizinius reikalavimus atitinkančių, savanorių ugniagesių, tad būti jais prašome komandų ugniagesių. 

Taip pat prevencijos tikslu skatiname būti savanoriais ugniagesiais moksleivius nuo 14 metų, 

motyvuojame juos tapti ugniagesiais gelbėtojais. Šiuo metu bendradarbiaujame su Klaipėdos r. 

Endriejavo pagrindine mokykla bei Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija. Jaunieji savanoriai 

ugniagesiai dalyvauja prevencinėse akcijose, mokyklose organizuojami susitikimai su mokyklos 

bendruomene, mokiniais. 

 

VI.  PROBLEMOS IR SPRENDIMO BŪDAI 

 

                1. Trūksta lėšų kiekvieniems kalendoriniams metams Priešgaisrinės tarnybos veiklai 

organizuoti, nes iš Valstybės biudžeto 2016 m. gauta 17 proc. mažiau (83,3 tūkst. Eur).  

                2. Trūksta lėšų ugniagesių darbo sąlygų gerinimui, inventoriaus ir naujesnių gaisrinių 

mašinų įsigijimui. 

                3. Būtina atlikti tolesnį einamąjį Agluonėnų, Endriejavo, Girkalių, Priekulės, Plikių, 

Veiviržėnų komandų  pastatų remontą, pakeičiant susidėvėjusią stogų dangą, apšiltinant pastatus, 

pakeičiant langus. 

                 _____________________________________ 


