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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS  

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. STRATEGINIO PLANO IR METINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS 

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. 
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Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbas įgyvendinant strateginio 

plano tikslus 2022- m.: 

Ugniagesių 

komandos 

pavadinimas 

Visi 

išvykimai 

(vnt.) 

Į gaisrą 

gyvenama

jame ir 

gamybos 

sektoriuje 

Į gaisrą 

atviroje 

teritorijoje 

Į 

gelbėjimo 

darbus 

Į kitus 

darbus * 

Į pratybas 

Endriejavo 99 8 9 34 25 7 

Priekulės 182 36 47 12 60 23 

Agluonėnų 116 26 16 5 58 11 

Veiviržėnų  93 15 17 41 8 12 

Plikių 93 19 20 27 11 18 

Girkalių 132 30 10 42 26 24 

Judrėnų ugniagesys 

traktorininkas 

9 3 3 2 1  

  Iš viso: 724 137 122 

 

163 189 95 

 

* Kiti darbai: nuolatinė ugniagesių gelbėtojų gaisrų ir gelbėjimo darbų atlikimo kontrolė, 

mokomosios ir parodomosios pratybos, teoriniai mokymai pagal paruoštą metinę mokymosi 

programą, gaisrinių mašinų ir sukomplektuotos įrangos nuolatiniai techniniai patikrinimai,   

atsarginių detalių paieška ir pristatymas. 

Klaipėdos rajonas yra vakariniame respublikos pakraštyje, per kurį driekiasi 

automagistralė ir kiti iš didesnių miestų vedantys keliai, kuriais vyksta intensyvus eismas į jūrų uostą, 

oro uostą, kurortus Neringą, Nidą, Palangą. Vykstant intensyviam eismui, įvyksta gana daug 

autoįvykių, ypač savaitgaliais, kas didina išvažiavimų į įvykius skaičių. Taip pat šiame vakariniame 

respublikos pakraštyje vyrauja stiprūs vakariniai vėjai, kurie priverčia medžių ant kelių, transporto 

priemonių,  kuriuos reikia šalinti, gavus informaciją iš pirmos pagalbos centro. Šalia Priekulės 

miestelio randasi vieni iš didžiausių respublikoje Dituvos sodai, kuriuose nuolat gyvena apie 5-6 

tūkstančius, o vasaros metu ir žymiai daugiau įvairaus gyvenimo būdo gyventojų. Todėl trečdalis visų 

registruotų įvykių yra Priekulės seniūnijoje, būtent, šiuose soduose. 

 Kadangi išvažiavimų į įvykius skaičius yra didelis, tarnybai tenka didesnės išlaidos 

kurui, mašinų remontui, inventoriaus atnaujinimui. Lyginant išvažiavimų skaičių į įvykius su kitais 

rajonais, Klaipėdos rajono priešgaisrinės tarnybos komandos yra tarp išvykstančių daugiausiai. 

Siekiant sumažinti gaisrus, vykdomos prevencinės akcijos „Gyvenkime saugiai“ ir iki 

šildymo pradžios siekiama aplankyti kuo daugiau būstų ir sodybų, ypač stengiamasi aplankyti tuos 

gyventojus, kurie veda netinkamą gyvenimo būdą, senyvo amžiaus ir socialiai remiamas šeimas. Per 

2022 metus aplankyta  287  būstų ir sodybų, pagal duotus, seniūnijose dirbančių, socialinių darbuotojų 

pateiktus sąrašus. Su prevencinėmis priemonėmis (gaisrine mašina, palapine, stendais, mokomąja 

medžiaga, suaugusiems ir vaikams) dalyvavome visuose didesniuose organizuojamose rajone 

renginiuose. Dalyvauta 21 renginių  Dalyvius supažindinome su  dūmų detektoriais, gesintuvais, 

uždūmintame konteineryje, mokėme kaip elgtis uždūmintoje patalpoje, dalinome lankstinukus. 
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Transporto panaudojimas 2022 m.: 

Ugniagesių 

komandos 

pavadinimas 

Markė, valstybinis 

numeris, gamybos metai 

Rida per 

metus (km) 

Priverstinė rida (darbas su 

siurbliu, darbas be 

siurblio) 

Endriejavo  GAZ 66, ZLG 727, 1989 

DAIBLER-BENS, 

JJZ172,1986 

109 

1685 

 

142 

816 

Priekulės  IVECO-

MAGIRUS,JDB681, 1990  

GAZ66, ZLG 725, 1988 

2595 

 

23 

5197 

 

185 

Agluonėnų  KAMAZ BEC 082, 1992 

MERCEDES BENZ 

KDZ403, 1984 

83 

1998 

 

96 

824 

Veiviržėnų  MERCEDES-BENZ 

LAZ577 

GAZ66, ZLK 159, 1989 

1511 

 

106 

892 

 

135 

Plikių  MERCEDES-

BENZ,JJZ466, 1991 

GAZ66, ZLB627, 1989 

1958 

 

140 

2038 

 

132 

Girkalių  ZIL131, ZLG 720, 1981 

MERCEDES BENZ 

KGE702, 1984 

210 

2630 

236 

2368 

Judrėnų ugniagesys- 

traktorininkas 

TU-3838, 1975 45 114 

                     Iš viso: - 13093 13175 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos etatų sąrašas: 

Pareigybės pavadinimas Etatų 

skaičius 

Tarnybos viršininkas 1 

Finansinės ir ūkinės veiklos specialistė 1 

Vyriausiasis ugniagesys gelbėtojas 6 

Ugniagesys gelbėtojas 48 

Ugniagesys traktorininkas 1 

                                                       IŠ VISO: 57 

Vadovaujantis patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m balandžio 17 d. Nr. 

354 Priešgaisrinės saugos standartu, ugniagesių komandose turi budėti po du ugniagesius. Kad tai 

užtikrintume, ugniagesiams tenka dirbti viršvalandžiais. Darbuotojai sutinka dirbti viršvalandžius, 

tačiau apmokėjimui trūksta lėšų, todėl viršvalandžiai kompensuojami poilsio laiku. Tuo atveju 

ugniagesiams tenka budėti ir po vieną. 

Funkcijos sąmatos išlaidos 2022 m (tūkst. eurų) 

Išlaidų pavadinimas Išlaidos 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas  796,2 

Darbo užmokestis pinigais  784,7 

Socialinio draudimo įmokos  11,5 

Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 70,1 

Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos 0,1 

Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 0,7 

Transporto išlaikymo  ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 44,9 

Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 0,9 

Komandiruočių išlaidos 0,1 
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Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 3,7 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 0,3 

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 11,5 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 1,3 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 10,1 

Socialinės išmokos (pašalpos)  5,6 

Darbdavių socialinė parama pinigais 5,6 

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaido 111,6 

Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 75,6 

Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 36,0 

IŠ VISO 
 

2022 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba liko skolinga 

tiekėjams  3612,20 Eur: 

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 3451,45 Eur;  

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 161,15 Eur (vanduo, elektra).  

Vertinant valstybės finansavimą, matoma, kad netenkinamas lėšų poreikis, kuris 

skaičiuojamas pagal 2006 m. birželio  9 d. vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. IV-218 patvirtintą 

metodiką: 

 

 

Poreikis tūkst. 

Eur 

Skirta 

tūkst. Eur 

Skirtumas 

tūkst. Eur 

Savivaldybė skyrė 

tūkst. Eur 

2012 m.   -  
2013 m. 370,3 350,5 -  

2014 m. 411,2 350,5 -60,7  
2015 m. 419,8 377,5 -42,3 38,8 

2016 m. 495,7 413,5 -82,2 87,6 

2017 m. 515,2 444,1 -71,1 65,1 

2018 m. 572,0 509,0 -63,0 130,1 

2019 m. 624,8 529,7 -95,1 89,7 

2020 m. 728,0 652,2 -75,8 49,7 

2021 m.  855,6 728,5 -127,1 68,5 

2022 m. 927,8 819,9 -107,9 164,6 

 

Iš savivaldybės skirtų lėšų tarnyba panaudojo: 

Nupirko 6 elektros generatorius   36,0 tūkst. Eur; 

Nupirko 6 kompl. gelbėjimo įrangos 72,9 tūkst. Eur; 

Nupirko valties variklį  2,7 tūkst. Eur; 

Transporto remontui panaudota  6,0 tūkst. Eur; 

Degalų įsigijimui  11,5 tūkst. Eur; 

Nupirko absorbentų ir bonų teršalams surinkti, įrankius 4,0 tūkst. Eur; 

Darbo užmokesčiui  14,4 tūkst. Eurų 

 

Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai: 

Pravestos mokomosios-parodomosios pratybos Veiviržėnų ir aplinkinių seniūnijų 

gyventojams. Pratybų metu ugniagesiai gelbėtojai dalyvavo kovinėse rungtyse, mokė kaip elgtis 

uždūmintuose patalpose, kaip elgtis su gesintuvais, rodė kaip teisingai naudoti dūmų detektorius. 

Rodė kaip gelbėjami keleiviai, užstrigę po autoįvykio mašinose, kaip naudotis moto siurbliais ir 

elektros generatoriais. Agluonėnų, Endriejavo, Dituvos ir Gargždų mokyklose pravestos mokomosios 

pratybos, kilus gaisrui.  Dalyvaudami tokiose mokomosiose-parodomosiose pratybose, ugniagesiai 
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pasitikrina savo fizinį pasirengimą bei atnaujina teorines ir praktines ugniagesybos bei gelbėjimo 

darbų žinias. Ugniagesiams pravesti mokymai darbui su kvėpavimo aparatais ir gelbėjimo įranga. 

Gerinant darbo ir buities sąlygas, įsigyjant geresnes gaisrines mašinas, gelbėjimo įrangą, 

pritraukiame vis jaunesnių asmenų, norinčių dirbti ugniagesiais gelbėtojais. 2022 metais   visoms 

ugniagesių komandoms nupirkta gelbėjimo įranga. Endriejavo ir Girkalių komandom nupirktos 

gelbėjimo rogės. Sutvarkytas Veiviržėnų ugniagesių komandos pastato išorė, Girkalių ugniagesių 

komandos pastatas apšiltintas. Visuose komandose įrengtas kombinuotas šildymas, tai yra, malkomis 

ir medžio granulėmis. 

Visi ugniagesiai, pagal reikalavimus, supažindinami su darbo sauga, yra apdrausti nuo 

nelaimingų atsitikimų. Per 2022 m nelaimingų atsitikimų nebuvo. 

   

_______________________________ 


