JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS
VIRŠININKO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. VEIKLOS POBŪDIS IR TIKSLAI
Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (toliau tekste – priešgaisrinė tarnyba) yra
savivaldybės biudžetinė įstaiga - nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis,
gesinanti gaisrus ir atliekanti pirminius žmonių bei turto gelbėjimo darbus. Priešgaisrinės tarnybos
ugniagesių komandos į įvykius vyksta pagal patvirtintus pajėgų sutelkimo planus. Iškvietimą į
įvykius atlieka Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Bendrasis pagalbos centras.
Priešgaisrinės tarnybos buveinė – Žemaičių g. 8, LT - 84142, Joniškis.
Priešgaisrinė tarnyba yra savarankiškas juridinis asmuo (įm. kodas 157655065), turintis
antspaudą su įstaigos pavadinimu ir sąskaitą banke. Priešgaisrinės tarnybos finansiniai metai
sutampa su kalendoriniais metais.
Pagrindinis tarnybos tikslas – išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą, apsaugoti aplinką
nuo ekstrimalių įvykių ir situacijų poveikio. Tarnyba saugo nuo gaisrų įvairių nuosavybės formų
turtą, vykdo pirminius gelbėjimo darbus katastrofų, gamybinių avarijų metu, teikia techninę pagalbą
rajono organizacijoms ir gyventojams ekstremalių situacijų atvejais.
Priešgaisrinės tarnybos struktūrą sudaro administracija ir 6 ugniagesių komandos (toliau
tekste – UK) Kepalių UK, Kriukų UK, Rudiškių UK, Satkūnų UK, Skaistgirio UK, Žagarės UK.
II. TARNYBOS VEIKLA
Per 2017 metus rajone įvyko 65 gaisrai. Gaisruose vienas žmogus buvo traumuotas, trys
žuvo. Tarnybos komandų ugniagesiai vykdė ir gelbėjimo darbus. Iš rajone atliktų 99 gelbėjimo
darbų, darbuotojai vyko 32 kartus.
Joniškio rajono priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų darbas 2017 metais
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*Techninė pagalba, darbai po avarijos, išvykimai į TAC, išvykimai į pratybas, užsiėmimus.
Tarnyba vykdo savanoriškos ugniagesių veiklos organizatoriaus Joniškio rajone funkciją. Per
metus pasirašyta viena savanoriškos veiklos sutartis, trys sutartys dėl įvairių priežasčių nutrauktos.
Savanoriškai ugniagesių veiklai koordinuoti rengiami savanorių ugniagesių dalyvaujančių gesinant
gaisrus pasirengimo iškvietimui grafikai. Sukurta ir įgyvendinta, savanorių ugniagesių gesinančių
gaisrus iškvietimo į įvykius tvarka pasiteisino. Ji buvo pritaikyta mūsų rajonui, atsižvelgus į
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ugniagesių komandų išsidėstymą, priešgaisrinių pajėgų sutelkimo planus ir kitus faktorius. Pagal
patvirtintą tvarką savanorių ugniagesių gesinančių gaisrus iškvietimą vykdo tarnybos ugniagesių
komandų budinčių pamainų ugniagesiai Bendro pagalbos centro pareigūnų nurodymu.
Priešgaisrinės tarnybos ugniagesiai vykdė priešgaisrinės saugos švietėjiškas akcijas seniūnijose,
savo gyvenamose vietovėse.
III. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Priešgaisrinėje tarnyboje patvirtinti 56 etatai. Vieną ugniagesių komandą sudaro skyrininkas
ir 8 ugniagesiai, administraciją – tarnybos viršininkas ir finansinės ūkinės veiklos specialistė
(vyriausioji buhalterė). 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis dirbo 52 darbuotojai. Per 2017 m. iš
priešgaisrinės tarnybos atleisti 3 ir priimti 3 darbuotojai.
Vidutinis priešgaisrinės tarnybos darbuotojų amžius ir profesinė darbo patirtis
Ugniagesių komanda
Kepalių
Kriukų
Rudiškių
Satkūnų
Skaistgirio
Žagarės
Priešgaisrinėje tarnyboje

Darbuotojų amžiaus
(metai)
49,9
52,0
47,8
55,4
48,6
47,7
50,2

Profesinė darbo patirtis
(metai)
13,8
14,5
10,7
14,5
11,8
16,4
13,58

Joniškio rajono priešgaisrinės tarnybos etatų sąrašas
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lygis
A

Pareiginės algos
pastoviosios
dallies koeficentas
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1
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6

6

3,02 – 3,07
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A
Specialistas
Kvalifikuotas
darbuotojas
Kvalifikuotas
darbuotojas

C
C

Iš viso etatų

* pagal Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo
metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. birželio 9 d. įsakymu
Nr. 1V-218 „Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų
apskaičiavimo metodikos patvirtinimo”.
** pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
įstatymą Nr. XIII-198.
Visi tarnybos ugniagesių komandų darbuotojai turi ugniagesio kvalifikaciją, Sveikatos žinių
atestavimo pažymėjimus ir kitus reikalingus darbui dokumentus. Darbuotojai yra apdrausti
draudimu nuo nelaimingų atsitikimų darbe.
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IV. TECHNIKA
Gaisrų gesinimui ir gelbėjimo darbų vykdymui tarnyboje naudojamos 8 gaisrinės
autocisternos (toliau tekste – AC), 2 iš kurių yra rezervinės. AC pilnai sukomplektuotos pagal
priešgaisrinės įrangos ir inventoriaus kiekius, keturios UK papildomai turi nešiojamus vandens
moto siurblius.
Ugniagesių komandose gaisrinės autocisternos visada yra darbinėje parengtyje. Per metus
buvo atlikti vieno gaisrinio siurblio, trijų automobilių variklių ir transmisijos remonto, atnaujinimo
ir dažymo darbai.
Tarnybos operatyvinei veiklai užtikrinti yra naudojamas lengvasis automobilis Volvo XC 70
2003 m. gamybos.
Komandose naudojamų gaisrinių autocisternų duomenys ir suminė rida per 2017 metus
Ugniagesių
komandos
pavadinimas
Kepalių
Kriukų
Rudiškių
Satkūnų
Skaistgirio
Žagarės

Transporto priemonės kodas,
valstybinis numeris

Pagaminim
o metai

AC
Suminė
amžius
rida
(metai
(km)
)
AC/3500/2400/Zil131/V/6x6/7
ZLS 238
1986
31
1214
AC/5800/2400/Kamaz43106/S/6x6/3 ZJH 377
1991
26
979
AC/1600/1800/Gaz66/L/4x4/2
ZSY 869
1989
28
1052
AC/3000/2400/Zil131/V/6x6/3
ZSG 741
1981
36
1016
AC/1600/2400/Gaz66/L/4x4/2
ZVY 300
1990
27
749
AC/1900/1800/Gaz53A/L/4x2/5
ZSY 867
1978
39
223
AC/2400-150/2400/Zil131/V/6x6/7 ZSJ 206
1981
36
750
AC/2350-150/2400/Zil130/V/4x2/7 ZSJ 207
1984
33
389
AC amžiaus ir suminės ridos vidurkiai
32
797

V. PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS FINANSAVIMAS IR TURTO VALDYMAS
Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veikla yra valstybės deleguota funkcija,
finansuojama iš valstybės biudžeto. Turtui įsigyti skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos.
Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos finansavimas 2017 m.
Ko
ma
ndų
skai
čius
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Socialinis
draudimas
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Lėšos turtui
įsigyti
ir finansiniams
įsipareigojimams
vykdyti (Eur)

Valstybės
biudžeto
specialiosios
tikslinės
dotacijos (Eur)

Savivaldybės
biudžeto lėšos
(Eur)

316200

97000

41200

454400

3000

4

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos buvo skirtos ugniagiasių darbo
užmokesčiui, socialinio draudimo, prekių ir paslaugų išlaidoms. Jos panaudotos 100 procentų.
Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos tarnybiniam lengvajam automobiliui Volvo XC70
įsigyti.
Priešgaisrinė tarnyba patikėjimo teise disponuoja valstybės ir savivaldybės ilgalaikiu
materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, trumpalaikiu materialiuoju turtu, piniginėmis lėšomis,
atsargomis bei atsako už patikėto turto efektyvų naudojimą ir saugumą.
V. TARNYBOS VIRŠININKO VEIKLA TOBULINANT TARNYBOS ADMINISTRAVIMĄ
Siekiant užtikrinti tinkamą darbinę parengtį yra rengiami tarnybos ugniagesių komandų
operatyviniai patikrinimai. Patikrinimų metu atliekami darbuotojų profesinės pasirengimo gebėjimų
ir drausmės darbe vertinimai. Su komandų skyrininkais kiekvieno mėnesio pradžioje aptariami
atlikti darbai komandose, numatomi būdai ir materialinės galimybės problemoms pašalinti.
Visi klausimai susiję su priešgaisrinės tarnybos darbine parengtimi buvo išspręsti
operatyviai. Priešgaisrinės technikos ir įrangos gedimai pašalinti nedelsiant, kai kuriais atvejais
darbinės autocisternos pakeistos rezervinėmis.
Dalis darbuotojų profesinę kvalifikaciją ir praktinius įgūdžius tobulino pratybose kiti
užsiėmimuose ir seminaruose.
Vadovaujantis teisės aktais surengtas tarnybos ugniagesių fizinio parengtumo patikrinimas.
Viena iš svarbiausių darbo krypčių 2017 metais buvo savanorių ugniagesių veiklos
organizatoriaus funkcijų vykdymas ir veiklos tobulinimas, informacijos apie savanorių ugniagesių
gesinančių gaisrus sklaida.
Pasikeitus teisės aktams dėl darbo užmokesčio, pertvarkyta darbo apmokėjimo sistema,
paruošti reikalingi dokumentai ir įsakymai patvirtinantys naujos darbo apmokėjimo sistemos
funkcionavimą.
Parengti ir patvirtinti pareigybių aprašymai, paskirtos metinės veiklos užduotys
darbuotojams, pasiruošta vertinimui, pasirengta darbo tarybų steigimui.
Vadovaujantis teisės aktais tarnybos veiklai užtikrinti parengti įvairūs įsakymai ir tvarkos,
darbuotojams – personalo, kasmetinių ir papildomų atostogų įsakymai.
Per einamuosius metus organizuotas komandų ugniagesių darbo vietų gerinimas. Ugniagesių
pagalba buvo atlikti Kepalių ir Satkūnų komandų budėjimo, poilsio, garažo patalpų remonto darbai.
Pakeisti langai, durys, atnaujintos sienų ir grindų dangos, Kriukų UK garažo patalpose atnaujinta
elektros instaliacija ir apšvietimas.
VI. KYLANČIOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI
Pagrindinis Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos tikslas yra atlikti pirminius
gaisrų gesinimo ir gyventojų turto gelbėjimo darbus. Vykdant pavestas funkcijas neišvengiamai
iškyla problemos dėl morališkai ir techniškai senstančių gaisrinių automobilių.
Vis dažniau gendanti turima gaisrinė technika, ugniagesių komandų pastatų būklė ir
skiriamas biudžetas verčia ieškoti optimaliausių ir racionaliausių būdų susidariusioms problemoms
spręsti.
Minimaliomis finansinėmis sąnaudomis ir didelėmis darbuotojų pastangomis
užtikrinama gaisrinės technikos ir įrangos darbinė parengtis. Taip pat, kiek leidžia skiriamos lėšos,
gerinamos darbuotojų darbo sąlygos.
Nelaimių ir netekčių gaisruose mažinimui vykdomos prevencinės priemonės ir švietėjiška
veikla priešgaisrinės saugos temomis.
Labai reikalingas tikslus teisinis pagrindas savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus
funkcijų vykdymui dėl atsiskaitymo su savanoriais ugniagesiais gesinančiais gaisrus, taip pat
aprūpinant juos darbo, apsaugos ir ryšio priemonėmis.
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Norint užtikrinti tinkamą pavestų tarnybai funkcijų vykdymą, būtinas gaisrinės technikos
atnaujinimas, šiuolaikinės gelbėjimo ir gesinimo įrangos įsigijimas, darbo sąlygų gerinimas,
ugniagesių komandų pastatų remontas.
Dėl požiūrio į ugniagesius, kaip teikiančius pagalbą nelaimių metu ir skiriamo finansavimo
atsinaujinimui, esančių ir vis naujai iškylančių problemų gausa ateityje gali atsiliepti į priešgaisrinei
tarnybai pavestų funkcijų vykdymo kokybę.
VII. 2017 METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮVYKDYMAS
1. Vykdyti savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas, organizuojant aktyvią
savanorių ugniagesių paiešką.
Pasirašyta savanoriškos veiklos sutartis, gauti du prašymai būti savanoriais, trys asmenys
aktyviai domėjosi veikla ir planavo tapti savanoriais ugniagesiais.
2. Organizuoti priešgaisrinės tarnybos ugniagesių pratybas.
Įvykdytos pratybos UAB ”Fortum Joniškio energija“ patalpose, Skaistgirio ŽŪB Žagarės
pieninės katilinėje ir kieto kuro sandėlyje, UAB „Gatera“ gamybinėse patalpose, Žagarės
specialiojoje mokykloje.
3. Patvirtinti Priešgaisrinės tarnybos darbuotojų pareigybių aprašymus, vadovaujantis
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.
Paruošti ir patvirtinti Priešgaisrinės tarnybos darbuotojų pareigybių aprašymai:
3.1. ugniagesio;
3.2. skyrininko;
3.3. vyriausiojo buhalterio.
4. Organizuoti ugniagesių komandų darbo vietų gerinimą:
4.1. Kriukų UK įrengta nauja instaliacija ir apšvietimas garažo patalpose.
4.2. Kepalių UK atliktas remontas budėjimo ir poilsio patalpose, pakeisti langai ir lauko
durys, sutvarkyta nuotekų sistema, atnaujintos grindys (apšiltinta ir pakeista danga), sienų danga.
Pakeistos (sužemintos) lubos ir apšvietimas, įrengta darbo vieta ugniagesių komandos skyrininkui.
Įrengta nauja kieto kuro sandėliavimo patalpa.
4.3. Satkūnų UK pakeistos lauko durys, pagalbinių patalpų langai, atnaujintos ir perdažytos
garažo sienų ir lubų dangos, atlikti stogo sandarinimo darbai.
4.4. Rudiškių UK pakeisti garažo langai.
5. Vykdyti gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais.
Organizuotos prevencinės priemonės susijusios su gyventojų švietėjiška veikla
priešgaisrinės saugos klausimais akcijoje „Kūrenkime saugiai“ Žagarės mieste ir seniūnijoje,
Rudiškių seniūnijoje, Skaistgirio ir Kriukų miesteliuose.

Tarnybos viršininkas
Vasiliūnas

Virginijus

