JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2020 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
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 – Livonijos g. 4, LT - 84124, 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 SKYRIUS
TARNYBOS VEIKLA
Per 2020 metus Joniškio rajone įvyko 72 gaisrai. Pagrindinės jų priežastys ir gaisrų skaičius –
pašalinis ugnies šaltinis 16 (22 %), krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo
reikalavimų pažeidimai 11 (15 %), elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai 8 (11 %),
neatsargus žmogaus elgesys 7 (10 %), neatsargus rūkymas 6 (8 %) ir kitos priežastys 23 (34 %).
Lyginant su 2019 m. gaisrų skaičius sumažėjo 2,7 % (2019 m. 74 gaisrai). Tarnybos pajėgos
dalyvavo gesinant 54 gaisrus, 16 iš jų užgesino tik savivaldybės tarnybos ugniagesiai, (VPGT ugniagesiai
gelbėtojai – 16 gaisrų), kartu likviduoti 33 gaisrai, 5 gaisruose talkino tarnybos savanoriai ugniagesiai, 2
gaisrai likviduoti iki atvykstant ugniagesiams.
2020 m. gaisruose netekčių nebuvo, traumuoti 3 rajono gyventojai (2019 m. atitinkamai – 3
gyventojai žuvo, 1 traumuotas). Tarnybos komandų ugniagesiai vykdė ir gelbėjimo darbus. Iš rajone
atliktų 105 gelbėjimo darbų, darbuotojai vyko 44 kartus.
Kepalių, Kriukų ir Rudiškių ugniagesių komandų ugniagesiai, pagal Incidentų likvidavimo planą,
buvo išvykę ir teikė pagalbą kaimyniniams Pakruojo ir Šiaulių rajonams, gesino gaisrus, atliko gelbėjimo
bei kitus darbus.
Tarnyba vykdė savanoriškos ugniagesių veiklos organizatoriaus Joniškio rajone funkciją.
Savanoriškai ugniagesių veiklai koordinuoti rengiami savanorių ugniagesių dalyvaujančių gesinant
gaisrus pasirengimo iškvietimui grafikai. Pagal patvirtintą tvarką savanorių ugniagesių gesinančių
gaisrus iškvietimą vykdo tarnybos ugniagesių komandų budinčių pamainų ugniagesiai Bendro pagalbos
centro pareigūnų nurodymu.
Priešgaisrinės tarnybos ugniagesiai ir savanoriai ugniagesiai vykdė priešgaisrinės saugos
švietėjiškas akcijas „Gyvenkime saugiai“ ugniagesių komandų teritorijose. Veiklos metu rajono
gyventojams aiškino apie dūmų detektorių svarbą ir ką reikia daryti išgirdus perspėjimo signalą, tikrino
gyvenamų patalpų priešgaisrinę būklę, šildymo įrenginius, turimus dūmų detektorius, o kur dar nebuvo
įrengė naujus. Visa tai vyko iki karantino paskelbimo. Dėl karantino sąlygų prevencinės akcijos
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„Nedegink žolės“ ir „Saugi šienapjūtė“ apimtys buvo minimalios. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
pareigūnams vykdyti jas padėjo mūsų tarnybos savanoris ugniagesys.
Tarnybos darbuotojai profesinę kvalifikaciją kėlė teoriniuose užsiėmimuose ir seminaruose
nuotoliniu būdu, kiti įgūdžius tobulino komandose.
Ugniagesių komandose telefoninio ryšio priemonės pakeistos pažangiomis. Navigacijos
funkcijos dėka iškvietimo adresas pasakytas žodžiu akimirksniu virsta maršrutu ekrane. Tai teigiamai
veikia operatyvumą ir darbų saugą vykstant į iškvietimą.
Pagal Priešgaisrinės saugos standartą komandų ugniagesių reagavimo laikas (laikas nuo
pranešimo iki atvykimo į įvykio vietą) rajono teritorijoje turi būti ne didesnis nei 18 min., o mūsų
tarnybos vidutinis laikas – 11,4 min.
Joniškio rajono priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų darbas 2020 metais
Išvykimai
Į gaisrą
Į gelbėjimo
darbus ir kitus
darbus
Pagalba kaimyn.
rajonams
Iš viso
išvykimų pagal
aliarmo signalą

Kepalių
UK
11
9

Kriukų Rudiškių
UK
UK
8
7
12
16

Satkūnų
UK
24
15

Skaistgirio
UK
12
14

Žagarės
UK
15
31

Iš
viso
77
97

8

2

2

0

0

0

12

28

22

25

39

26

46

186

III SKYRIUS
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). 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis dirbo 54 darbuotojai. Per 2020 m. Į priešgaisrinę tarnybą
priimtas 1 darbuotojas.
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.
Vidutinis priešgaisrinės tarnybos ugniagesių amžius ir profesinė darbo patirtis
Ugniagesių komanda
Kepalių
Kriukų
Rudiškių
Satkūnų
Skaistgirio
Žagarės
Priešgaisrinėje tarnyboje

Darbuotojų amžiaus
(metai)
52,88
49,88
48,89
52,98
51,63
46,94
50,53

Profesinė darbo patirtis
(metai)
14,94
14,09
12,88
14,31
15,83
15,37
14,57

3
IV SKYRIUS
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 dviejų automobilių variklių ir jų agregatų remonto darbai Skaistgirio ir Rudiškių UK, perdažyta
Žagarės UK autocisterna, Skaistgirio ir Žagarės UK autocisternoms naujomis pakeistos nusidėvėjusios
padangos.
Tarnybos operatyvinei veiklai užtikrinti yra naudojamas lengvasis automobilis Volvo XC70
2003 m. gamybos.
Komandose naudojamų gaisrinių autocisternų duomenys ir suminė rida per 2020 metus
Ugniagesių Transporto priemonės kodas,
komandos
valstybinis numeris
pavadinimas
Kepalių
AC/3500/2400/Zil131/V/6x6/7

Pagaminimo AC
Suminė
metai
amžius rida
(metai) (km)
ZLS 238
1986
34
1136

Kriukų

AC/5800/2400/Kamaz43106/S/6x6/3 ZJH 377

1991

29

808

Rudiškių

AC/1600/1800/Gaz66/L/4x4/2

ZSY 869

1989

31

1133

Satkūnų

AC/3000/2400/Zil131/V/6x6/3

ZSG 741

1981

39

906

Skaistgirio

AC/1600/2400/Gaz66/L/4x4/2
ZVY 300
AC/1900/1800/Gaz53A/L/4x2/5
ZSY 867
Rezervinė AC
AC/2400-150/2400/Zil131/V/6x6/7 ZSJ 206

1990

30

828

1978

42

104

1981

39

1075

AC/2350-150/2400/Zil130/V/4x2/7 ZSJ 207
Rezervinė AC
AC amžiaus ir suminės ridos vidurkiai

1984

36

336

35

791

Žagarės

V SKYRIUS
PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS FINANSAVIMAS IR TURTO VALDYMAS
Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veikla yra valstybės deleguota funkcija,
finansuojama iš valstybės biudžeto.
Priešgaisrinė tarnyba patikėjimo teise disponuoja savivaldybės ilgalaikiu materialiuoju ir
nematerialiuoju turtu, trumpalaikiu materialiuoju turtu ir atsargomis bei atsako už patikėto turto efektyvų
naudojimą ir saugumą.
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos buvo skirtos ugniagesių darbo užmokesčiui,
socialinio draudimo, prekių ir paslaugų išlaidoms. Jos panaudotos 100 procentų.
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos kiekvienais metais didėja. Įgyvendinant
reglamentuojančius teises aktus, skiriamų lėšų teigiamą poveikį minimaliai jaučia darbuotojai.
Atlyginimai, lyginant 2019 – 2020 metus, didėjo iki 20 % . Tai lėmė pasikeitę kvalifikuotų darbuotojų
- ugniagesių atlyginimo pastoviosios dalies koeficientai (3,31–4) 2019 m. ir 2020 m. (4–4,8) atitinkamai.
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Tačiau skiriamų lėšų atsargoms įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti, tai yra transporto
išlaidoms, komunalinėms, ryšio, aprangos įsigijimo ir t.t., tendencijos neigiamos. Ši dalis 2019 m. jos
sudarė 5,6 % viso biudžeto lėšų, o 2020 m. tik 4,81 %.

Pareigybių
skaičius

2019

6

56

492800

7300

28800

Valstybės
biudžeto
specialiosios
tikslinės
dotacijos
(Eur)
529700

2020

6

56

611925

8855

33420

652200

Metai

Komandų
skaičius

Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos finansavimas
Darbo
užmokes
tis
(Eur)

Socialinis
draudimas
(Eur)

Lėšos atsargoms
įsigyti
ir finansiniams
įsipareigojimams
vykdyti (Eur)

Savivaldy
bės
biudžeto
lėšos
(Eur)

VI SKYRIUS
TARNYBOS VIRŠININKO VEIKLA TOBULINANT TARNYBOS ADMINISTRAVIMĄ
Siekiant užtikrinti tinkamą darbinę parengtį buvo rengiami tarnybos ugniagesių komandų
operatyviniai patikrinimai 2020 m. atsižvelgta ir į karantino reikalavimus. Patikrinimų metu atlikti
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, kol pastarosios buvo remontuojamos.
Karantinas įvedė papildomų problemų vykdant visus iškeltus uždavinius tarnybai. Tačiau
kolektyvo dėka, užtikrinta šimtaprocentinė ugniagesių komandų darbinė parengtis ir žmogiškųjų išteklių
valdymas.
Viena iš nemažai svarbių darbo krypčių 2020 metais buvo savanorių ugniagesių veiklos
organizatoriaus funkcijų vykdymas ir veiklos tobulinimas, informacijos apie savanorių ugniagesių
gesinančių gaisrus sklaida. Pasirašytos dvi savanoriškos veiklos sutartys. Du savanoriai ugniagesiai
papildė Satkūnų komandos savanorių ugniagesių formuotę.
Pasikeitus teisės aktams dėl darbo užmokesčio, pertvarkyta darbo apmokėjimo sistema, paruošti
reikalingi dokumentai ir įsakymai patvirtinantys darbo apmokėjimo sistemos funkcionavimą.
Vadovaujantis teisės aktais, tarnybos veiklai užtikrinti ir darbiniai parengčiai palaikyti, parengti
įvairūs įsakymai ir tvarkos, darbuotojams – personalo, kasmetinių ir papildomų atostogų įsakymai.
Atliktas tarnybos darbuotojų metinės veiklos vertinimas. Aptartos ir nustatytos metinės veiklos
užduotys darbuotojams.
Per einamuosius metus organizuotas minimalus komandų ugniagesių darbo vietų gerinimas.
Kriukų UK atnaujinti virtuvės baldai, dalyje komandų šilto vandens ruošimo įrenginiai. Atlikta visų
priešgaisrinės tarnybos komandų patalpų analizė, savivaldybės vadovams pateikta informacija apie
esamą būklę ir pasiūlymai patalpų – darbo vietų kokybės gerinimui.
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VII SKYRIUS
KYLANČIOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI
Pagrindinis Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos tikslas yra atlikti pirminius
gaisrų gesinimo ir turto gelbėjimo darbus. Vykdant pavestas funkcijas neišvengiamai iškyla problemos
dėl morališkai ir techniškai senstančių gaisrinių automobilių, galimybės įsigyti pakankamai įrangos ir
saugos priemonių ugniagesiams.
Vis dažniau gendanti turima gaisrinė technika, ugniagesių komandų pastatų būklė ir skiriamas
finansavimas verčia ieškoti optimaliausių ir racionaliausių būdų susidariusioms problemoms spręsti.
Minimaliomis finansinėmis sąnaudomis ir didelėmis darbuotojų pastangomis užtikrinama gaisrinės
technikos ir įrangos darbinė parengtis. Taupant lėšas technika remontuojama pačių ugniagesių. Taip pat,
kiek leidžia skiriamos lėšos, gerinamos darbuotojų darbo sąlygos.
Nelaimių ir netekčių gaisruose mažinimui vykdomos prevencinės priemonės ir švietėjiška veikla
priešgaisrinės saugos temomis. Atliktas darbas duoda rezultatus - gaisrų mažėja, bet netekčių rizika
išlieka. Jai mažinti reikalinga ir toliau didinti gyventojų sąmojingumą ir atsakomybę ne tik už savo, bet
ir už aplinkinių saugumą. Rajono gyventojai pagaliau turėtų suprasti, kad priešgaisrinis jų saugumas nėra
vien ugniagesių tikslas, o įsirengtas dūmų detektorius – išgelbėtos gyvybės.
Savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vykdymui, reikalingas tikslus teisinis
pagrindas atsiskaitymui su savanoriais ugniagesiais gesinančiais gaisrus, taip pat lėšos aprūpinant juos
darbo apsaugos ir ryšio priemonėmis.
Norint užtikrinti tinkamą pavestų tarnybai funkcijų vykdymą, būtinas gaisrinės technikos
atnaujinimas, šiuolaikinės gelbėjimo ir gesinimo įrangos įsigijimas, tobulesnių aliarmavimo sistemų
įdiegimas, darbo sąlygų gerinimas, ugniagesių komandų pastatų remontas.
_________________________________

