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DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2022 m. sausio 27 d. Nr. T1-17
Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2021 m. vasario 26 d.
sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“,
264–265 punktais, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai
(pridedama).
2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės
rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.
Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio
Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.
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PRITARTA
Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. sausio 27 d. sprendimu
Nr. T1-17
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2021 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba yra viena pagrindinių institucijų Šilalės
rajone vykdanti Priešgaisrinės saugos ir Civilinės saugos įstatymų bei kitų teisės aktų apibrėžtas
funkcijas ir uždavinius. Šiai tarnybai yra pavesta organizuoti, vadovauti ir gesinti gaisrus bei gelbėti
žmones, atlikti gelbėjimo darbus pramoninių avarijų ir transporto įvykių vietose Šilalės rajono
savivaldybės ir aplinkinių rajonų teritorijose.
Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinę tarnybą sudaro administracija, Pajūrio, Kvėdarnos,
Upynos, Kaltinėnų ir Laukuvos ugniagesių komandos. Šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba turi 6 transporto priemones, iš kurių 5 gaisrinės automobilinės cisternos, 1
lengvasis automobilis. Pagal atliekamas funkcijas tarnyboms reikalaujama turėti atitinkamą specialiąją
ir kitą gelbėjimo įrangą, šiuo metu komandos tokia įranga yra aprūpintos ir atitinka keliamus
reikalavimus. Tarnyba privalo turėti rezervinį gaisrinį automobilį. Šiuo metu rezervinį automobilį kaip
pagrindinį naudoja Kvėdarnos ugniagesių komanda. Kito rezervinio automobilio neturime.
2021 metais priešgaisrinėje tarnyboje buvo patvirtinti 47 etatai, 40 ugniagesių - gelbėtojų, 5
skyrininkai, viršininkas ir vyr. buhalterė. 2021 m. atleisti 5 darbuotojai. Priimti į tarnybą 3 darbuotojai.
Šiuo metu neužimtos 2 ugniagesio gelbėtojo pareigybės.
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba vykdo valstybės deleguotas funkcijas.
SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS FUNKCIJOS ATLIKIMO ATASKAITA
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GAISRŲ IR GELBĖJIMO DARBŲ TENDENCIJOS
Išanalizavus kilusių gaisrų ir gelbėjimo darbų statistinius duomenis matyti, kad per 2021
metus Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba 226 kartus vyko į gaisrus, gelbėjimo bei kitus
darbus, pratybas. 2021 m. gaisruose Šilalės rajone žuvo 1 žmogus. Daugiausia gaisrų kyla
gyvenamajame sektoriuje ir atvirose teritorijose. Šių gaisrų kilimo pagrindinės priežastys yra
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neatsargus asmenų elgesys su ugnimi, abejingumas, nesirūpinimas savo saugia aplinka. Dėl tokios
padėties kaltos beveik nesikeičiančios specifinės bei ganėtinai sunkios ekonominės kaimo problemos:
pavėluoti pranešimai apie įvykius, blogi privažiavimo keliai, girtavimas ir kt. Esant sunkiai
materialinei padėčiai, gyventojai neturi pakankamai lėšų krosnių remontui, dūmtraukių valymui,
pasenusios elektros instaliacijos pakeitimui, žaibosaugos, dūmų detektorių įrengimui ir sutvarkymui.
Žuvusių ir traumuotų žmonių skaičius gaisruose, kelių eismo įvykiuose bei kitose nelaimėse, prarastas
turtas ir poveikis aplinkai šių nelaimių metu priklauso ir nuo priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų greito
bei kvalifikuoto reagavimo į susidariusią situaciją.
Šiuo metu sukurta ir funkcionuoja visos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų valdymo
sistema, veikianti bendro respublikinio incidentų likvidavimo plano pagrindu bei leidžianti
veiksmingai valdyti pajėgas incidento vietoje. Šią vientisą sistemą sudaro valstybinės priešgaisrinės
gelbėjimo ir savivaldybių priešgaisrinės tarnybos, savanoriai ugniagesiai, kurios veikia išvien
ekstremalių situacijų atvejais nedubliuodamos viena kitos funkcijų, o papildydamos jas pagal
atliekamų darbų mastą ir sudėtingumą. Įvykus incidentui, galima pasitelkti papildomas priešgaisrinės
tarnybos pajėgas ne tik iš to regiono, apskrities, bet ir iš visos šalies.
Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos pajėgų operatyvumas (atvykimo į ekstremalaus įvykio
vietą laikas), lyginant su kitomis skubios pagalbos tarnybomis (policija, greitoji medicinos pagalba),
yra geriausias, ypač tolesnėse kaimo vietovėse. Ugniagesiai gelbėtojai gali atlikti pirminius gelbėjimo
darbus autoavarijų ir kitų ekstremalių įvykių metu ir neretai būna pirmieji, galintys pradėti teikti
nukentėjusiesiems per nelaimingus atsitikimus pagalbą. Šilalės rajone gaisrinių komandų išsidėstymas
yra pakankamai optimalus.
Gesinant gaisrus ir atliekant gelbėjimo darbus yra labai svarbu, kad gaisriniai automobiliai ir
kitos specialiosios paskirties transporto priemonės dirbtų patikimai bei būtų saugios. Tai galima
pasiekti susidėvėjusias transporto priemones keičiant naujomis. Dėl pagerėjusio finansavimo
transporto priemonių kaita jau vyksta.
EKONOMONĖ – FINANSINĖ BŪKLĖ
2021 m. priešgaisrinės tarnybos biudžetas buvo 627300 eurų. Iš jų 613200 eurų valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 14100 eurų savivaldybės lėšos, 1000 eurų gavome
pagal aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos, bei 2500 eurų pagal Šilalės rajono viešosios tvarkos
ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programą. Iš pastarosios programos lėšų buvo nupirkti 4
akumuliatoriniai kampiniai šlifuokliai, 4 laužtuvai ir 50 dūmų detektorių, jie įrengti gyventojų
būstuose vykdant prevencinę programą. Iš aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos buvo nupirkti
26 maišai absorbentų, 5 kiemo šluotos ir 5 priešgaisrinės žarnos. Iš savivaldybės lėšų buvo nupirktas
ilgalaikis turtas – valtis su varikliu ir transportavimo priekaba, jie skirti Laukuvos ugniagesių
komandai. Mokėtas atlygis savanoriams ugniagesiams už sugaištą laiką, nupirktas kietasis kuras
komandų patalpų šildymui. Iš valstybės deleguotų lėšų apmokamos pagrindinės įstaigos išlaidos ir
darbuotojų darbo užmokestis. Iš pastarųjų lėšų 93% atitenka darbo užmokesčio lėšoms ir tik 7%
kitoms įstaigos reikmėms bei darbdavio socialiniam draudimui.
Siekiant palaikyti gaisrinių automobilių techninę būklę, reikia užtikrinti, kad jie laiku būtų
remontuojami bei atliekama jų techninė priežiūra, o tai reikalauja daug finansinių išteklių.
Materialinės techninės bazės stiprinimas ir išlaikymas yra viena aktualiausių savivaldybės
priešgaisrinės tarnybos problemų. Pastaraisiais metais buvo rekonstruota keletas senų bei pastatytos
naujos gaisrinės. Tačiau tam, kad visų gaisrinių pastatai atitiktų keliamus reikalavimus, skiriamų lėšų
neužtenka. Pajūrio ir Laukuvos ugniagesių komandose dar nėra sukurtos tinkamos darbo ir poilsio
sąlygos darbuotojams. Pajūryje jau yra suprojektuotas sklypas gaisrinės pastato statymui, parengtas
pastato techninis projektas ir išimti statybos leidimai. Laukuvos miestelyje yra suformuotas sklypas
gaisrinės pastato statybai.
Visi ugniagesiai gelbėtojai yra pilnai aprūpinti apsauginiais rūbais, avalyne, pirštinėmis ir
darbo saugos priemonėmis.
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Neretai darbuotojams dar tenka budėti po vieną, taip nėra užtikrinama pilna parengtis. Norint
organizuoti pilną parengtį reikia ne tik mokėti už viršvalandinį darbą, bet ir užtikrinti tinkamą
darbuotojų darbo laiką, kad neviršytų Darbo kodekse nustatytų maksimalių metinių viršvalandžių. Tam
reikalingas papildomas finansavimas.
UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYMAI, ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA, GAISRŲ
PREVENCIJA
2021 m. tarnyba vykdė švietėjišką veiklą, susijusią su fizinių ir juridinių asmenų informavimu
apie gaisrų prevenciją, saugų krosnių kūrenimą, kaminų eksploatavimą. Buvo aplankyta apie 170
gyventojų būstų. Gyventojai buvo konsultuojami ir supažindinti su priešgaisrinės saugos taisyklėmis.
Nepasiturinčių gyventojų būstuose buvo įrengta 50 dūmų detektorių.
2021 m. tarnyboje buvo organizuoti ugniagesių gelbėtojų mokymai ir praktiniai užsiėmimai
darbo su putokšliu gesinant automobilius, bei mokymai ir praktiniai užsiėmimai darbo su hidrauline
gelbėjimo įranga.
2021 m. ugniagesiai gelbėtojai dalyvavo teoriniuose ir praktiniuose mokymuose naudojant
kvėpavimo organų apsaugos aparatus.
2021 m. ugniagesiai gelbėtojai dalyvavo mokymuose „Elektrosaugos pagrindai“. Mokymus
organizavo ugniagesių gelbėtojų mokykla.
UGNIAGESIŲ SAVANORIŲ VEIKLA
2016 m. Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje veiklą pradėjo ugniagesiai
savanoriai. 2021 m. gruodžio 31 d. tarnyboje buvo 42 ugniagesiai savanoriai dalyvaujantys gesinant
gaisrus ir vykdant gelbėjimo darbus. Prie Upynos ugniagesių komandos 8 savanoriai, Kaltinėnų - 9,
Pajūrio - 6, Laukuvos - 11, Kvėdarnos - 8. Per metus 55 kartus gesinant gaisrus, vykdant gelbėjimo ir
kitus darbus, taip pat pratybose dalyvavo 153 ugniagesiai savanoriai. Šiuo metu visi ugniagesiai
savanoriai yra aprūpinti darbo ir saugos priemonėmis (apsauginiais ugniagesio kostiumais, batais,
šalmais, pošalmiais, pirštinėmis). Visi ugniagesiai savanoriai yra apdrausti gyvybės ir sveikatos
draudimu nuo nelaimingų atsitikimų. Per 2021 metus už ugniagesių savanorių veiklą ir kelionių
išlaidas buvo išmokėta 4201,52 eurų.
SIEKIAMYBĖS IR UŽDAVINIAI
1. Perkelti Pajūrio ugniagesių komandą į geresnes patalpas.
2. Perkelti Laukuvos ugniagesių komandą į geresnes patalpas arba renovuoti dabartines.
3. Nupirkti Kvėdarnos ugniagesių komandai gaisrinį automobilį.
4. Toliau skatinti, plėtoti ir kurti ugniagesių savanorių veiklą.
__________________________
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