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IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL IGNALINOS RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS VIRŠININKO 2015 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITOS 

 

2016 m. spalio 20 d. Nr. T-136 

Ignalina 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

19 punktu, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Ignalinos rajono 

savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-478 „Dėl naujos redakcijos 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2015 m. kovo 10 d. 

sprendimo Nr. T-19 redakcija), 15 punktu, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti Ignalinos rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko 2015 metų veiklos ataskaitai 

(pridedama). 

 

 

 

Savivaldybės meras                         Henrikas Šiaudinis   
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PRITARTA 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 

2016 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T-136 

 

IGNALINOS RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 

VIRŠININKO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

 

I. BENDRA INFORMACIJA  

 

Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba (toliau tekste – priešgaisrinė tarnyba) yra 

savivaldybės biudžetinė įstaiga – nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis. 

Priešgaisrinės tarnybos paskirtis – gesinti gaisrus ir atlikti 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 Taikos g. 15, 30125 Ignalinoje. Tel. (8 386) 53587,  el. 

paštas irpt@zebra.lt. 

Priešgaisrinė tarnyba yra savarankiškas juridinis asmuo (įm. kodas 155617436), turintis 

antspaudą su įstaigos pavadinimu, sąskaitas banke. Priešgaisrinės tarnybos finansiniai metai 

sutampa su kalendoriniais metais. Įstaiga nėra PVM mokėtoja. 

Priešgaisrinės tarnybos veiklos laikotarpis neterminuotas. Priešgaisrinės tarnybos veikla 

pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių – priešgaisrinių tarnybų veikla (00.84.25).  

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. T-115 „Dėl 

Mireko Politos paskyrimo į biudžetinės įstaigos Ignalinos rajono savivaldybės priešgaisrinės 

tarnybos viršininko pareigas“ esu paskirtas Ignalinos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 

viršininku.   

Priešgaisrinės tarnybos struktūrą sudaro administracija ir 6 padaliniai (Dūkšto, 

Linkmenų, Naujojo Daugėliškio, Didžiasalio, Meikštų, Mielagėnų ugniagesių komandos). 

Siekdamas spręsti rajono gyventojų saugumo problemas ir užtikrinti ugniagesių 

tarnybos pasiruošimą vykdyti funkcijas, nuolat bendrauju su Ignalinos priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos ir kaimyninių rajonų savivaldybių priešgaisrinių tarnybų vadovais, Ignalinos rajono 

savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistu. 

Apie esamą tarnybos padėtį nuolat informuoju Ignalinos rajono savivaldybės vadovybę. 

2015 metais savivaldybės merui ir administracijos direktoriui parengiau ir perdaviau 11 raštų apie 

tarnybos veiklą.  

Parengiau ir pasirašiau 25 įsakymus veiklos,  46 – personalo, 86 – atostogų klausimais. 

Vykdžiau mažos vertės prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus. Informacinėmis priemonėmis per  

(CVPIS) pirkau degalus, per CPO nupirkau kompiuterį.  Rengiau  viešųjų pirkimų dokumentus (96 

vnt.).  

2015 metais pasiekiau, kad tarnybai būtų suteiktas paramos gavėjo statusas – gauta 

364,56 eurai paramos. 

Siekdamas užtikrinti tinkamą darbuotojų parengtį, kartu su Ignalinos priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos pareigūnais atlikau du operatyvinius patikrinimus. 

Tarnyboje nuolat parengti 6 gaisriniai automobiliai. Šių automobilių vidutinis amžius – 

27 metai, 1 gaisrinis automobilis yra rezerve. Priešgaisrinė tarnyba tarnybinėms funkcijoms vykdyti 

neturi  tarnybinio automobilio. Penkios tarnybos komandos turi padidinto pravažumo automobilius. 

Didžiasalio ugniagesių komandos automobilis yra vieno varomojo tilto, o tai apsunkina tarnybai 

skirtų funkcijų vykdymą žiemą, pavasarį.  
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II. ŽMOGIŠKIEJI  IŠTEKLIAI 

 

1 lentelė. Ignalinos rajono priešgaisrinės tarnybos etatų sąrašas. 

Pareigybės 

pavadinimas 

Pareigybės kategorija 

(koeficientas) 

Etatų skaičius 

(vnt.) 

Faktiškai užimta etatų  

2015-12-31 

Viršininkas 23,0 1 1 

Finansininkas 13,5 1 1 

Skyrininkas 10,5 6 6 

Ugniagesys gelbėtojas 9,16 48 46 

 

Priešgaisrinėje tarnyboje 2015 m. gruodžio 31 d. dirbo 54 darbuotojai. Ignalinos rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 56.  Per 2015 

m. iš tarnybos atleidau 3 darbuotojus ir priėmiau 1 darbuotoją. 2015 m. laisvi  ugniagesių gelbėtojų 

etatai: 1 – Linkmenų ugniagesių komandoje ir 1 – Didžiasalio ugniagesių komandoje. Šiuo metu 

visi dirbantys darbuotojai turi ugniagesio gelbėtojo pažymėjimus. Visi ugniagesiai gelbėtojai gali 

vairuoti gaisrinę autocisterną. 2015 metais pagal galiojančius teisės aktus  apmokiau ir 

darbuotojams išdaviau 7 pažymėjimus, suteikiančius  teisę  naudoti specialiųjų   transporto 

priemonių  šviesos ir garso signalus. 

Visose ugniagesių komandose kartu su Ignalinos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

pareigūnais vykdžiau darbuotojų mokymus (ketverios mokomosios ir taktinės pratybos).  Mokymų 

metu buvo tobulinami darbuotojų įgūdžiai.  

2015 metais  organizavau ir vykdžiau  konkusą finansininko pareigybei užimti.   

Vidutinis darbuotojų, dirbančių ugniagesių komandose, amžius: Daugėliškio ugniagesių 

komandoje – 42 metai, Linkmenų ugniagesių komandoje – 46,8 metų, Mielagėnų ugniagesių 

komandoje –  47,3 metų, Didžiasalio ugniagesių komandoje – 45,1 metų, Meikštų ugniagesių 

komandoje – 50,3 metų, Dūkšto ugniagesių komandoje –  50,6 metų. 

 

III. TARNYBOS FINANSAVIMAS IR TURTO VALDYMAS 
 

Tarnyba finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas. 

2 lentelė. Ignalinos  rajono priešgaisrinės tarnybos išlaidos 2015 m.  
Lėšų   panaudojimo paskirtis Valstybės biudžeto lėšų suma 

eurais  

Savivaldybės 

biudžeto lėšų suma 

eurais 

Iš viso 381730.00 5000 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 350550.46  

Darbo  užmokestis 267748  

Socialinio draudimo įmoka 82802.46  

Prekių ir paslaugų naudojimas 31179.54 5000 

Ryšiai 1735.08  

Transporto išlaikymas 8833.80  

Kitos prekės 10067,67 2000 

Apranga (ugniagesių apsauginiai kostiumai, 
batai) 

1811,61  

Komunalinės išlaidos  (elektra, šildymas, vanduo) 5686.87  

Kitos paslaugos  1023.76  

Medikamentai 

(darbuotojų sveikatos tikrinimas) 

390.07  

Mirties pašalpa  90  

Ryšio priemonės  
(nešiojamos radijo stotys ir priedai) 

1340,68  
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IT einamasis  remontas 200 3000 

 

Tarnybai 2015 metais Ignalinos rajono savivaldybė skyrė 5000 eurų pastatų einamajam 

remontui ir gaisrinei įrangai įsigyti. Už gautas iš savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšas 

organizavau šiuos remonto darbus:  

1. Mielagėnų ugniagesių komandos pastate pakeista stogo danga, atliktas kamino ir 

koklinės šildymo krosnies remontas, pakeistas stogo pakalas, apskardintas dūmtraukis ir stogo 

vėjalentės. Pakeisti naujais du pastato langai, dvejos durys, grindų danga buitinėse patalpose. 

2. Meikštų ugniagesių komandos pastate apšiltintos budėjimo patalpos,  atlikta sienų ir 

lubų apdaila, pakeista elektros instaliacija, suremontuota koklinė šildymo krosnis, suremontuotas ir 

apskardintas dūmtraukis. 

3. Daugėliškio ugniagesių budėjimo patalpose sumontuotos pakabinamos lubos, 

pakeista elektros instaliacija, sumontuoti du nauji šviestuvai, atlikta sienų apdaila (išklijuota  naujais 

tapetais), pakeista grindų danga budėjimo patalpose.  

4. Didžiasalio ugniagesių komandos pastate sumontuoti dveji nauji  modernūs 

automatiniai pakeliamieji garažo vartai, pakeista grindų danga buitinėse patalpose.   

5. Linkmenų ugniagesių komandos pastate pakeisti atveriami garažo vartai, išdažytos 

garažo patalpos, pakeista grindų danga budėjimo patalpose. 

6. Dūkšto ugniagesių komandos pastato budėjimo patalpose pakeista grindų danga (apie 

20 kv. m medinių grindų). 

Tarnyba 2015 metais atnaujino ir įsigijo šios  gaisrų gesinimo įrangos: šešis 

reguliuojamus gaisrinius švirkštus, dvi 66 mm gaisrines rankoves, dvylika 51 mm gaisrinių  

rankovių, dvi 38 mm gaisrines rankoves, dielektrines gaisrines žirkles, gelbėjimo virvę. Tarnyba 

ugniagesiams gelbėtojams nupirko devynis apsauginius ugniagesio kostiumus, 10 porų apsauginių 

batų.  Dūkšto ir Naujojo Daugėliškio ugniagesių  komandoms nupirktos dvi nešiojamos 

skaitmeninės radijo stotys. 

Tarnyba 2015 m. gruodžio 31 d. kreditorinio įsiskolinimo neturėjo. 

 

IV. TARNYBOS VEIKLA 

 

2015 metais Ignalinos rajone kilo 149 gaisrai. Gaisrų paskirstymas pagal sektorius: 

gyvenamasis – 46, gamybos – 1, transporto – 6, kiti – 96. Gaisruose žuvo 4 žmonės, traumuoti 2 

žmonės. Ugnis sugadino 21 gyvenamąjį namą, 12 ūkinių pastatų, 8 pirtis, 1 lauko virtuvę, 3 rūsius, 

6 transporto ir žemės ūkio priemones. Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba užgesino 54 gaisrus,  

kartu su  Valstybine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba  užgesino 61 gaisrą. 

 

3 lentelė. 2015 metais Ignalinos rajone kilę gaisrai pagal mėnesį.  

 Gaisrų pasiskirstymas per metus 

Mėnuo   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Gaisrų sk. 10 4 30 18 8 15 15 22 4 11 8 4 

 

 

4 lentelė. 2015 metais Ignalinos rajone kilę gaisrai pagal gaisro kilimo vietą 

 Gaisrai seniūnijose  
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5 lentelė.  Ignalinos rajono priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų iškvietimai 2015 metais. 
Ugniagesių  

komanda 

Visi 

iškvietimai 

(vnt.) 

Į gaisrą 

gyvenamajame ir 

gamybos 
sektoriuje 

Į gaisrą 

atviroje 

teritorijoje 

Į gelbėjimo 

darbus 

Į kitus 

darbus* 

Nepagrįsti 

iškvietimai

** 

Dūkšto 52 19 15 2 6 10 

Linkmenų 27 7 6 7 3 4 

Naujojo 

Daugėliškio 

52 21 13 7 4 7 

Didžiasalio 39 15 11 1 4 8 

Meikštų 22 13 2 1 5 1 

Mielagėnų 52 22 20 2 1 7 

Iš viso 244 97 67 20 23 37 
*Kiti darbai – kuro atvežimas, darbuotojų mokymai, vykimas į techninę apžiūrą, automobilių išbandymas,  technikos 

bandymai po remonto. 
**Nepagrįsti iškvietimai – darbai, kurie neįtraukti į apskaitą (suodžių užsidegimas dūmtraukyje, patalpų uždūmijimas ir 
panašiai). 

 

Į kaimyninius  rajonus gaisriniai automobiliai buvo išsiųsti 14 kartų, į nepagrįstus 

iškvietimus – 37 kartus. 

Pagrindinis Ignalinos rajono priešgaisrinės tarnybos darbas yra atlikti pirminius gaisrų 

gesinimo ir gyventojų turto gelbėjimo darbus. Siekiant kokybiškai atlikti pavestas funkcijas, turi 

būti sukurtos tinkamos darbuotojų darbo  sąlygos, reikia turėti tam skirtos įrangos.  

Priešgaisrinės tarnybos komandų veikla yra valstybinė (perduota savivaldybėms) 

funkcija, finansuojama iš valstybės biudžeto. Deja, daug metų tam nėra skiriamas tinkamas 

finansavimas. Rajono savivaldybei paliekama spręsti ugniagesių komandų aprūpinimo, pastatų 

remonto klausimus, gaisrų gesinimo įrangos ir darbo apsaugos priemonių atnaujinimo problemas. 

Susikaupė didelis lėšų poreikis ugniagesių veiklai vykdyti. Aktualiausia ir didžiausia problema – 

pasenę gaisriniai automobiliai, jie dažnai genda, atsarginės dalys yra brangios ir jų sunku gauti, 

todėl daug laiko tenka skirti automobilių detalių paieškai, automobilių remontui. Visus automobilių 

remonto darbus atliekame savo jėgomis.  

2014 m. priėmus Priešgaisrinės saugos įstatymo nuostatas, susijusias su savanorių 

ugniagesių veiklos organizavimu, kurios įsigaliojo  nuo 2016 m., kyla problemų, susijusių su 

darbuotojų skaičiaus mažinimu, kartu užtikrinant 2-iejų darbuotojų atvykimą į įvykio vietą. 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas parengė savanorių ugniagesių priėmimo, fizinio 

parengtumo, apmokėjimo, sveikatos patikrinimo aprašus.  Visą su savanoriais ugniagesiais susijusią 

veiklą pavesta vykdyti savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms. Atsižvelgdama į tai, Ignalinos 

rajono savivaldybės taryba patikslino Ignalinos rajono priešgaisrinės tarnybos nuostatus  (2015 m. 

spalio 29 d. sprendimas  Nr. T-153 „Dėl Ignalinos rajono priešgaisrinės tarnybos naujos redakcijos 

nuostatų patvirtinimo“).  

 

 

 

Viršininkas               Mirekas Polita 

 


