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PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2019 m .kovo 28 d. sprendimu Nr. T11-93

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
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, Savivaldybės tarybos
sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.
Tarnyba finansuojama iš valstybės ir 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 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 g. 30, LT-96112 Gargždai, tel. (8 46) 45 53 30.
Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Tarnybai vadovauja Stanislovas Virbauskas (išsilavinimas –
aukštasis).
Strateginio plano veiklos prioritetai -, gelbėti žmones, gesinti gaisrus.
Strateginiai tikslai:
1. Gesinti gaisrus.
2. Gelbėti žmones.
3. Gelbėti turtą gaisro vietoje.
4. Atlikti pirminius gelbėjimo darbus ekstremalių situacijų židiniuose.
5. Propaguoti priešgaisrinės saugos taisykles rajono bendruomenėje.
Klaipėdos rajono savivaldybės ugniagesių komandų darbas 2018 m.:
Ugniagesių
komandos
pavadinimas

Endriejavo
Priekulės
Agluonėnų
Veiviržėnų
Plikių
Girkalių
Judrėnų
ugniagesystraktorininkas

Iš viso:

Visi
išvykimai
(vnt.)

Į gaisrą
gyvenamajam
e ir gamybos
sektoriuje

Į gaisrą
atviroje
teritorijoje

Į gelbėjimo
darbus

Į kitus darbus
*

Į pratybas

63
152
93
46
61
60
5

10
38
39
12
17
12
1

7
59
16
10
10
20
3

14
5
13
4
7
13

10
38
16
20
19
8

8
13
8

480

129

125

56

111

45

8
7
1
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* Kiti darbai: darbuotojų apmokymas, mokomosios pratybos, vykimas į techninę apžiūrą,
kuro ir atsarginių detalių atvežimas.

Transporto panaudojimas 2018 m.:
Ugniagesių
Markė, valstybinis
komandos
numeris, gamybos metai
pavadinimas
GAZ 66, ZLG 727, 1989
Endriejavo
DAIBLER-BENS, JJZ172,1986

Priekulės

IVECO-MAGIRUS,JDB681, 1990

Agluonėnų

KAMAZ BEC 082, 1992
MERCEDES BENZ KDZ403,
1984
VOLVO AZF 256, 1987
GAZ66, ZLK 159, 1989

GAZ66, ZLG 725, 1988

Veiviržėnų
Plikių

MERCEDES-BENZ,JJZ466, 1991

Girkalių

ZIL131, ZLG 720, 1981

Judrėnų ugniagesystraktorininkas
Iš viso:

TU-3838, 1975

GAZ66, ZLB627, 1989
MERCEDES BENZ KGE702, 1984

-

Rida per
metus (km)
1228
115
2186
99
637
1191

Metinė rida km (rida per
metus, darbas su siurbliu,
darbas be siurblio)
1148
227
3578
216
633
1031

748
485
1205
35
490
645
34

462
482
1180
221
426
1034
131

9064

10638

Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos etatų sąrašas :
Pareigybės pavadinimas
Pareigybės kategorija
Etatų skaičius
(koeficientas)
(vnt.)
Viršininkas
11
1
Ūkinės ir finansinės veiklos specialistė
8,33
1
Vyr. ugniagesys
3,43-3,46
6
Ugniagesys
3-3,18
54
Ugniagesys-traktorininkas
3,18
1
Iš viso etatų:
57
Vadovaudamasi patvirtintu 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.
2018 m. gauta 639,7 tūkst. eurų iš jų 121,3 tūkst. eurų ilgalaikiui turtui įsigyti
Funkcijos sąmatos išlaidos 2018 m. (tūkst. eurų)
Lėšų panaudojimas- paskirtis
Iš viso:
Iš jų:
Darbo užmokestis ir soc. draudimas
Prekių ir paslaugų naudojimas

2018 m.

2018 m. procentinė
dalis nuo visos sąmatos

518,4
477,0
41,4

92
8
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Prekių ir paslaugų naudojimas detaliai:
Ryšiai
Transporto išlaikymas
Apranga
Materialiojo turto paprastasis remontas
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Komunalinės išlaidos(elektra, šildymas, vanduo)
Informacinių technologijų išlaidos
Prekės, inventorius, kitos paslaugos

0,3
18,1
8,2
0,6
0,2
9,1
1,7
3,2

0,7
43,7
19,8
1,4
0,6
22
4,1
7,7

2019 m. sausio 1 d. tarnyboje liko kreditorinis įsiskolinimas 7641,2 €. Tai skola
Sodrai 6476,25 € ir 1164,98 € tiekėjams mokėtinos sumos, kurių didžiąją dalį sudaro transporto
išlaidos (914,81 €). 2018 m. 4796 € padidėjo transporto išlaidos (17 metais įsigyta 8508 l kuro,
2018 metais 11496 l), 2871 € padidėjo komunalinių paslaugų išlaidos dėl šildymo kuro kainų
padidėjimo, prisijungta prie nuotekų sistemos Girkalių padalinyje.
Vertinant valstybės finansavimą, matoma, kad netenkinamas lėšų poreikis, kuris
skaičiuojamas pagal 2006 m. birželio 9 d. vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-218 patvirtintą
metodiką:
Poreikis
tūkst. €

Skirta
tūkst. €

Skirtumas
tūkst. €

2012 m.

363,9

281,6

-82,3

2013 m.

370,3

350,5

-19,8

2014 m.

411,2

350,5

-60,7

2015 m.

419,8

377,5

-42,3

2016 m.

495,7

413,5

-82,2

2017 m.

515,2

444,1

-71,1

2018 m.

572,0

509,0

-63,0

2019 m

624,8

529,7

-95,1

Vadovaujantis 2017 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2,3,4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymu
Nr. XIII-745 nuo 2018 m. sausio 1 d. Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje
ugniagesių komandose dirbančių ugniagesių-gelbėtojų pareigybes suskirstėme į grupes ir lygius.
Visa tai užfiksavome ugniagesių-gelbėtojų pareigybės aprašymuose, juos supažindinome
pasirašytinai. Įsakymu patvirtinome pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus.
Pagal sudarytą ir įsakymu patvirtintą mokymosi grafiką ir pagal pateiktą teorinių ir
praktinių žinių mokymosi metodinę medžiagą ugniagesiai-gelbėtojai savarankiškai gilino žinias,
kurios buvo įvertintos 2018 m. lapkričio mėn. 11-14 dienomis laikant egzaminą.
Klaipėdos rajone Priekulės seniūnijoje prie Minijos upės buvo organizuotos
mokomosios-parodomosios pratybos rajono gyventojams. Dalyvauti šiose pratybose buvo
pakviestos Kauno, Kretingos, Šilalės, Šilutės, Jurbarko ir Šiaulių rajonų savivaldybių ugniagesių
komandos. Pratybų metu buvo įvertinta ugniagesių-gelbėtojų fizinis ir teorinis pasirengimas,
išsiaiškinta, kokioje srityje ugniagesiai-gelbėtojai turi tobulinti savo gebėjimus. Dalyviai buvo
mokomi, kaip elgtis kilus gaisrui, kaip naudotis įvairių rūšių gesintuvais. Buvo pademonstruota,
kaip gelbėjamas skęstantis žmogus ir kaip jis gaivinamas. Ugniagesiai-gelbėtojai rodė, kaip
gelbėjamas žmogus po autoįvykio. Mokomosiose-parodomosiose pratybose dalyvavo jaunieji
Endriejavo mokyklos savanoriai ugniagesiai. Taip pat parodomosios-mokomosios pratybos buvo
organizuotos ir Endriejavo bei Veiviržėnų pagrindinėse mokyklose. Pratybų metu buvo uždūmintos
patalpos ir evakuojami moksleiviai.
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2018 m. balandžio 14 d. buvome pakviesti atstovauti Žemaitijos regiono savivaldybių
priešgaisrinėms tarnyboms Lietuvos Respublikos Seime, kur susitikome su VRM ministru E.
Misiūnu dėl priešgaisrinių tarnybų finansavimo ir tolimesnės veiklos planų aptarimo. 2018 m.
spalio 3 d. Priekulės ugniagesių komandoje organizavome Žemaitijos regiono savivaldybių
priešgaisrinių tarnybų vadovų pasitarimą dėl valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos pakeitimo, dėl komandose budėjimo po du
ugniagesius įteisinimo LR Seime, dėl minimalios įrangos gaisrinėse mašinose sąrašo parengimo ir
įteisinimo, dėl ugniagesių komandose vedamos dokumentacijos suvienodinimo ir įteisinimo.
2018 m gruodžio mėn. 11-14 d. sudarius inventorizacijos komisiją, atlikome išsamią
inventorizaciją Agluonėnų, Endriejavo, Plikių, Priekulės, Girkalių ir Veiviržėnų ugniagesių
komandose. Komisijos sprendimu nurašytos susidėvėjęs inventorius.
Paruošiau prašymus savivaldybės merui dėl papildomų lėšų skyrimo Priešgaisrinei
tarnybos veiklai 2018 m.: gaisrinių garažų ir pagalbinių patalpų einamajam remontui, garažo
pirkimui, panaudotų šiuolaikiškų gaisrinių mašinų įsigijimui, gaisrinių kiemų asfaltavimui,
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 21 veiklos įsakymų, 88 įsakymus personalo klausimais. Siekiant užtikrinti
tinkamą ugniagesių ir technikos parengtį, nuolat atlieku darbuotojų ir technikos operatyvinius
patikrinimus. Patikrinimų 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 dvylika gaisrinių mašinų. Septynių rusiškų gaisrinių
mašinų eksploatacijos vidurkis daugiau kaip 35 metai, jos neatitinka šių dienų reikalavimų, yra
neekonomiškos, nuolat genda ir vis sunkiau joms rasti autodetalių. Daug darbo laiko skiriu
autodetalių paieškai bei automobilių remonto klausimams. Agluonėnų ir Girkalių komandoms
nupirktos panaudotos europietiškos, šių dienų reikalavimus atitinkančios, gaisrinės mašinos. Liko
viena Veiviržėnų ugniagesių komanda, kuriai būtina nupirkti taip pat panaudotą šiuolaikišką
gaisrinę mašiną. Taupant skiriamas lėšas priešgaisrinei tarnybai, visus gaisrinių automobilių
remonto darbus ir komandų patalpų ir garažų einamuosius remontus atlieka patys ugniagesiai.
Girkalių ugniagesių komandai nupirktas garažas, nes senajame garaže netilpo nupirkta panaudota
šiuolaikiška gaisrinė mašina. Atliktas nupirkto garažo einamasis remontas, pakeistas susidėvėjęs
šildymo katilas, radiatoriai, kaminas, pakeistos medinės durys automatiniais vartais, garažas
išbetonuotas, išdažytas, kiemas paruoštas asfaltavimo darbams. Išasfaltavome Priekulės ir
Veiviržėnų ugniagesių komandų kiemus. Veiviržėnų ugniagesių komandos patalpas prisijungėme
prie atnaujintos vandentiekio ir nuotekų sistemos, įrengėme tualetą, dušą, pakeitėme trejas
susidėvėjusias duris, tris susidėvėjusius langus, išbetonavome vieną garažą, į kaminą įdėtas įdėklas.
Endriejavo ugniagesių komandoje pakeistas susidėvėjęs boileris, pakeisti susidėvėję du langai,
pakeistos susidėvėjusios virtuvėlės durys. Atlikti teritorijos geodeziniai matavimai, nupjauti seni
nudžiūvę medžiai, išlyginta teritorija, sudėti borteliai, užsėta veja, pasodintos pušelės.
Endriejavo seniūnijoje baigtas tvarkyti gaisrinis vandens rezervuaras, esantis Liepų gatvėje.
Iškirsti krūmai, išvalyti pakraščiai, aptvertas, padaryti dveji varteliai priėjimui prie vandens,
laipteliai, pataisytas sujungimas vandens rezervuaro su iškastu šuliniu, kad žiemos metu turėtume
neužsąlantį vandens rezervuarą, gaisro metu, vandens paėmimui. Taip pat Endriejavo seniūnijoje
Mokyklos gatvėje sutvarkytas vandens rezervuaras – iškirsti krūmai, išvalyti pakraščiai, aptvertas,
įdėti varteliai, nuvestas nutekėjimas vandens pertekliui. Buvo kreiptasi į „Klaipėdos vandenis“, kad
įrengtų nors vieną hidrantą miestelio centre, kad galėtume pasipildyti vandens gaisro metu.
Hidrantas buvo įrengtas Mokyklos gatvėje prie klebonijos.
Visų komandų ugniagesiai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų. Komandų ugniagesiai
nuolat atnaujina darbo saugos ir pirmos pagalbos teikimo žinias, priimamiems į darbą
organizuojamas įvadinis instruktažas. Į visas mokomąsias-parodomąsias pratybas stengiamės
įtraukti mokinius, jaunesnius kaimo gyventojus ir juos skatinti būti savanoriais ugniagesiais.
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Pirmieji 4 savanoriai ugniagesiai yra Judrėnų gyventojai, 6 ugniagesių komandose dirbantys
ugniagesiai, 4 jaunieji savanoriai ugniagesiai yra Endriejavo pagrindinėje mokykloje.
Prevenciniame darbe dalyvauja 28 savanoriai ugniagesiai.
Su Tarnybos ūkinės ir finansinės veiklos specialiste Diana 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.
Trūksta lėšų kiekvieniems kalendoriniams metams Priešgaisrinės tarnybos veiklai
organizuoti, nes iš Valstybės biudžeto 2018 m. gauta apie 63 tūkst. eurų mažiau.
Trūksta lėšų ugniagesių darbo sąlygų gerinimui, inventoriaus ir naujesnių gaisrinių mašinų
įsigijimui.
Būtina atlikti tolesnį einamąjį Agluonėnų, Priekulės, Endriejavo, Girkalių, Plikių,
Veiviržėnų komandų pastatų remontą: pakeisti susidėvėjusią stogų dangą, apšiltinti pastatus,
pakeisti langus.
_____________________________________

