
 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2021 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 2021 metus Joniškio rajone įvyko 69 gaisrai. Palyginus su 2020 metais (72 gaisrai), jų 

skaičius sumažėjo 4,2 %. Pagrindinės gaisrų priežastys – krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir 

eksploatavimo reikalavimų pažeidimai 19 (28 %), neatsargus žmogaus elgesys 12 (17 %), pašalinis ugnies 

šaltinis 8 (12 %),  elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai 3 (4 %), transporto 

priemonių gedimai 3 (4 %) ir kitos priežastys 23 (34 %). Gaisruose žuvo 1 žmogus. Palyginimui – 

2020 m. gaisruose buvo traumuoti 3 rajono gyventojai, tačiau aukų tais metais pavyko išvengti. 

Tarnybos pajėgos dalyvavo gesinant 57 gaisrus, 13 iš jų užgesino tik savivaldybės tarnybos 

ugniagesiai, (vieni Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos toliau – (VPGT) ugniagesiai 

gelbėtojai – 12 gaisrų), kartu likviduoti 39 gaisrai, 5 gaisruose talkino tarnybos savanoriai ugniagesiai.  

Tarnybos komandų ugniagesiai vykdė ir gelbėjimo darbus. Iš atliktų rajono priešgaisrinėmis  

gelbėjimo pajėgomis 96 gelbėjimo darbų, komandų ugniagesiai vyko į 45 iškvietimus.  

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. 2021 m. 

tarnybos reagavimo laikas sudarė vidutiniškai - 11,4 min. 

Kepalių, Kriukų ir Rudiškių ugniagesių komandų ugniagesiai, pagal Incidentų likvidavimo 

planą, buvo išvykę ir teikė pagalbą kaimyniniams Pakruojo ir Šiaulių rajonų gyventojams, kur gesino 

gaisrus, atliko gelbėjimo darbus. 

Tarnybos darbuotojai profesinę kvalifikaciją kėlė teoriniuose užsiėmimuose ir seminaruose 

nuotoliniu būdu, kiti įgūdžius tobulino komandose vykdydami profesines papildomas užduotis. Kartu 

su Joniškio PGT suorganizuotos 2 mokomosios pratybos „Skęstančių gelbėjimas ant ledo“ Satkūnų ir 

Kepalių UK pamainų ugniagesiams. Atliktas darbuotojų fizinio parengtumo tikrinimas. 

 31 tarnybos darbuotojas baigė kvalifikacijos kėlimo kursus ir įgijo teisę dirbti įvykių 

likvidavime naudojant kvėpavimo organų apsaugos aparatus (KOAA). Dėka savivaldybės biudžeto 
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lėšų, kiekviena ugniagesių komanda yra aprūpinta šiais aparatais ir individualiomis pilno veido 

kaukėmis ugniagesiams. Kartu su apsaugos priemonėmis  perduotas ir aukšto slėgio kompresorius 

KOAA suspausto oro balionams užpildyti. Tai bendras požiūrio į darbuotojų saugą rezultatas.   

 

Joniškio rajono priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų darbas 2021 metais 

Išvykimai  

 

Kepalių 

UK 

Kriukų 

UK 

Rudiškių 

UK 

Satkūnų 

UK 

Skaistgirio 

UK 

Žagarės 

UK 

Iš 

viso 

Į gaisrą (G) 11 7 14 18 17 16 83 

Į gelbėjimo ir 

kitus darbus (GD) 

8 5 7 4 1 11 36 

Pagalba kaimyn. 

rajonams  

2 G 

9 GD 

1 G 1 G – – – 4 G 

9 GD 

Iš viso pagal 

aliarmo signalą 

30 13 22 22 18 27 132 

 

Viena iš tarnybos veiklos krypčių yra savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų 

vykdymas. Per ataskaitinį laikotarpį vyko savanorių ugniagesių iškvietimo sistemos kontrolė ir jos  

tobulinimas, taip pat informacijos apie savanorių ugniagesių gesinančių gaisrus sklaida. Pasirašyta 

viena savanoriškos veiklos sutartis. Savanoris ugniagesys papildė Rudiškių komandos savanorių 

ugniagesių formuotę. Ketinimus savanoriauti pareiškė trys kandidatai. Savanoriškai ugniagesių veiklai 

koordinuoti kiekvieną mėnesį buvo sudaromi savanorių ugniagesių dalyvaujančių gesinant gaisrus 

pasirengimo iškvietimui grafikai. Pagal patvirtintą tvarką savanorių ugniagesių gesinančių gaisrus 

iškvietimą vykdo tarnybos ugniagesių komandų budinčių pamainų ugniagesiai gavę  Bendro pagalbos 

centro pareigūnų nurodymą.  

Kita veiklos kryptis  gaisrų prevencinės priemonių įgyvendinimas. Priešgaisrinės tarnybos 

ugniagesiai ir savanoriai ugniagesiai vykdė priešgaisrinės saugos prevencines akcijas „Gyvenkime 

saugiai“ rajono gyvenvietėse pagal ugniagesių komandų aptarnaujamas teritorijas. Jų metu 

gyventojams aiškino apie dūmų jutiklių svarbą gyvenamame būste ir, ką reikia daryti išgirdus 

perspėjimo signalą, taip pat tikrino gyvenamų patalpų priešgaisrinę būklę, šildymo įrenginius, turimus 

dūmų jutiklius, o kur jų dar nebuvo, įrengė naujus. Iš viso per metus suorganizuota 12 prevencinių 

priemonių „Gyvenkime saugiai“. Aplankyti 52 būstai, įrengti 37 dūmų jutikliai. Kartu su savivaldybės 

specialistais dalyvauta 2-jose  prevencinėse priemonėse, bendrauta su gyventojais, teikti patarimai, 

įrengta 15 dūmų jutiklių. 

Tarnybos darbuotojai vykdė ir švietėjiška veikla. Per metus suorganizuoti 5 susitikimai su 

profesinio ir bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų  (Žagarės, Skaistgirio gimnazijos, Joniškio ŽŪM, Saulės 

ir M. Slančiausko) moksleiviais. Kurių metu supažindinta su priešgaisrine sauga ir ugniagesių darbu, taip 

pat moksleiviai motyvuoti pasirinkti ugniagesio profesiją arba tapti ugniagesiais savanoriais. Vasaros 

periodu vyko susitikimai su moksleiviais „Saugios atostogos“ (poilsio zonoje). Renginiai organizuoti 

kartu su Joniškio PGT. Jų metų vyko praktinės ugniagesybos rungtys, pokalbiai. Rugsėjo 1-ąja surengti 

5 susitikimai su Joniškio rajono pirmokais, kuriems palinkėta tapti išmintingais ir saugiais.   

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). 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis tarnyboje dirbo 55 darbuotojai. Per 2021 m. į 

priešgaisrinę tarnybą priimti 4 darbuotojai, atleisti 3.  
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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 Darbuotojų amžiaus 

(metai) 

Profesinė darbo patirtis 

(metai) 

Kepalių 50,65 13,22 

Kriukų 49,21 8,65 

Rudiškių 47,07 13,83 

Satkūnų 52,63 15,33 

Skaistgirio 52,63 16,83 

Žagarės 47,94 16,81 

Vidurkis tarnyboje 50,14 14,11 

 

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 gaisrinių automobilių variklių ir jų agregatų remonto darbai Kriukų ir Rudiškių UK. 

Suremontuotas Kriukų UK AC gaisrinis vandens siurblys.  

             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 

komandos 

pavadinimas 

Transporto priemonės kodas,  

valstybinis numeris 

Pagaminimo 

metai  

 

AC  

amžius 

(metai) 

Suminė  

rida 

(km) 

Kepalių AC/3500/2400/Zil131/V/6x6/7             ZLS 238 1986 35 1896 

Kriukų AC/5800/2400/Kamaz43106/S/6x6/3   ZJH 377 1991 30 1040 

Rudiškių AC/1600/1800/Gaz66/L/4x4/2             ZSY 869 1989 32 1527 

Satkūnų AC/3000/2400/Zil131/V/6x6/3            ZSG 741 1981 40 654 

Skaistgirio 

 

AC/1600/2400/Gaz66/L/4x4/2            ZVY 300 1990 31 1074 

AC/1900/1800/Gaz53A/L/4x2/5          ZSY 867 

Rezervinė AC 

1978 43 76 

Žagarės AC/2400-150/2400/Zil131/V/6x6/7     ZSJ 206 1981 40 1001 

AC/2350-150/2400/Zil130/V/4x2/7     ZSJ 207 

Rezervinė AC 

1984 37 617 

AC amžiaus ir suminės ridos vidurkiai 36 986 
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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 suteikiama galimybė minimaliai didinti darbo užmokestį. Jo didžiausią 

pokytį jaučia ugniagesiai. Jų atlyginimai 2021 metais augo apie 5 proc. Per paskutiniuosius 3 metus – 

iki 27 proc. Tai lėmė pasikeitę ugniagesių atlyginimo pastoviosios dalies koeficientai (3,31– 4) 2019 m. 

ir 2021 m. (4,2–5,1) atitinkamai. Tačiau, biudžeto skiriamų lėšų atsargoms įsigyti ir finansiniams 

įsipareigojimams vykdyti (transporto, komunalinėms, ryšio, aprangos įsigijimo ir t.t. išlaidoms) lieka 

tik keli procentai. 2021 m. jos sudarė 7,16 proc. 

 

Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos finansavimas  

 

M
et

ai
 

K
o
m

an
d
ų
 

sk
ai

či
u
s 

P
ar

ei
g
y
b
ių

 

sk
ai

či
u
s 

Darbo 

užmokestis 

(Eur) 

Socialinis 

draudimas 

(Eur) 

Lėšos atsargoms 

įsigyti 

ir finansiniams 

įsipareigojimams 

vykdyti (Eur) 

Valstybės biudžeto 

specialiosios 

tikslinės dotacijos 

(Eur) 

2019 6 56 492800 7300 28800 529700 

2020 6 56 611925 8855 33420 652200 

2021 6 56 658600 9700 52200 728500 

  

VI SKYRIUS 

TARNYBOS VIRŠININKO VEIKLA TOBULINANT TARNYBOS ADMINISTRAVIMĄ 

   

 Siekiant užtikrinti tinkamą darbinę parengtį ir darbo drausmę buvo rengiami tarnybos 

ugniagesių komandų operatyviniai ir planiniai patikrinimai. Patikrinimų metu atlikti darbuotojų 

profesinio pasirengimo gebėjimų ir drausmės darbe vertinimai. Su komandų skyrininkais  kiekvieno 

mėnesio pradžioje aptariami atlikti darbai komandose. Po iškvietimų pagal aliarmo signalą, baigiantis 

pamainai, yra atliekami įvykių aptarimai ir buvusių veiksmų analizė. 

 Darbinės parengties užtikrinimas yra prioritetinė tarnybos sritis, todėl visus faktorius 

įtakojančius bendrą rezultatą sprendžiame operatyviai ir kolektyviai. Priešgaisrinės technikos ir įrangos 

gedimai pašalinami nedelsiant, kai kuriais atvejais, kai buvo atliekami didesnės apimties remonto 

darbai, darbinės autocisternos pakeičiamos rezervinėmis. 

Karantinas įvedė papildomų problemų vykdant visus iškeltus uždavinius tarnybai. Tačiau 

kolektyvo sąmoningumo dėka, pasiekta pilna ugniagesių komandų darbinė parengtis ir žmogiškųjų 

išteklių valdymas. Vykdant Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus ir  

ugniagesiams tapus prioritetine grupe skiepijimui nuo ligos, buvo organizuotas skiepų algoritmo I 

etapas ir kitų rekomendacijų užtikrinimas. 2021 m. gruodžio 31 d. pasiskiepijusiųjų tarnybos 
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darbuotojų rodiklis siekė 96 proc. Darbuotojams 2021 m. organizuotas profilaktinis sveikatos 

tikrinimas. 

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. 

 Kepalių UK ugniagesiai įrengė patalpa KOAA balionų užpildymui ir įrangos rezervo laikymui.  

 

 

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 ir galimybės atnaujinti gaisrų gesinimo 

įrangą, bei apsirūpinti pažangiomis gesinimo priemonėmis. 

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 dalis gaisrinės technikos remontuojama pačių 

ugniagesių.  

Nelaimių ir netekčių gaisruose mažinimui vykdomos  prevencinės priemonės ir švietėjiška 

veikla gaisrų prevencijos srityje. 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 pradeda suprasti, kad priešgaisrinis jų saugumas nėra vien 

ugniagesių rūpestis, o įsirengtas dūmų jutiklis sumažina žūčių riziką ir padidiną išgelbėtų gyvybių 

skaičių.   

Savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vykdymui reikalingi nauji veiklą 

reglamentuojantys teisės aktai. Visų pirma, dėl atsiskaitymo su savanoriais ugniagesiais gesinančiais 

gaisrus, taip pat lėšos darbo apsaugos ir ryšio priemonėms įsigyti. Ataskaitiniais metais, vykstant 

keliems gaisrams vienu metu rajone, ne visada buvo gaunama informacija iš Bendro pagalbos centro 

apie savanorių ugniagesių iškvietimus į įvykius.    

Norint užtikrinti tinkamą pavestų tarnybai funkcijų vykdymą, būtinas gaisrinės technikos 

atnaujinimas, šiuolaikinės gelbėjimo ir gesinimo įrangos ir priemonių įsigijimas, tobulesnių 

aliarmavimo sistemų įdiegimas, ugniagesių komandų pastatų remontas ir darbo sąlygų gerinimas.  

 

                            _________________________________ 

 


