KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
VADOVO ANDRIAUS MILIAUSKO 2016 m. VEIKLOS METINĖ ATASKAITA
I BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (kodas 161454787) yra įkurta
1992 m. sausio 1 d., reorganizavus rajono teritorijoje buvusius tarpūkinius priešgaisrinius
atraminius punktus. Tarnyba yra savivaldybės įstaiga, gesinanti gaisrus, gelbstinti žmones ir turtą
gaisro vietoje, atliekanti pirminius gelbėjimo darbus ekstremalių situacijų, katastrofų židiniuose,
atliekanti kitus pagalbos darbus, propaguojanti priešgaisrinės saugos taisykles tarp rajono
gyventojų, matuojanti radiacijos lygį, kontroliuojanti priešgaisrinių vandens šaltinių, bei
privažiavimo prie jų būklę.
Įstaigos buveinė – Pramonės g. 6, Kėdainių mieste, LT – 57242.
Nuo 1999 m. balandžio 1 d. tarnybos vadovas yra Andrius Miliauskas.
II. ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI
Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba 2016 m. jungė 9 kaimo ugniagesių
komandas, kurios yra išsidėsčiusios visoje rajono teritorijoje, vykdė jai iškeltus reikalavimus ir
funkcijas. Vykdant minėtas funkcijas ir atliekant darbus, teko bendradarbiauti su kitomis rajono
tarnybomis.
Tarnybos pasirengimas gesinti gaisrus, vykdyti gelbėjimo ir pagalbos darbus rajone,
yra derinamas su Kėdainių priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, vadovaujantis LR įstatymais, Seimo
priimtais aktais, Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės valdžios ir valdymo organų
sprendimais.
Priešgaisrinės tarnybos darbuotojai ataskaitiniais metais vykdė ne tik jos struktūrai
būtinas funkcijas, bet ir budėjo įvairiuose masiniuose renginiuose, padėjo užtikrinti dalyvių
saugumą.
Per 2016 metus tarnybos darbuotojai išvyko į gaisrus ir incidentus 532 kartus. (2015
m. išvykimų skaičius buvo 410). Per 2016 m. išvykimų skaičius, lyginant su 2015 m., padidėjo
29,8 %. Smulkiau paanalizavus gaisringumą, 2016 m. 22,0 % padidėjo gaisrų skaičius
gyvenamajame sektoriuje. (2016 – 238, 2015-195).
Pažymėtina, kad gaisrų skaičius atviroje teritorijoje 2016 m., lyginant su 2015 m.,
sumažėjo 46,5 %. (2016-53, 2015-114)
2016 m. gelbėjimo darbų skaičius padidėjo nežymiai ( 2016 m. - 66, o 2015 m. - 56).
Išvykimai į kitus darbus (taktinės pratybos, kuro užpylimai, pagalbos darbai ir kt.)
2016 m. padidėjo 17,4 %. (2016 m. – 175, o 2015 m. - 149).
2016 m. vien mūsų tarnybos ugniagesių dėka nebuvo užgesinta gaisrų.
2016 metais didelis dėmesys buvo skiriamas vandens telkinių, privažiavimo prie jų ir
hidrantų būklei. Šiais klausimais vyko aktyvus bendravimas su seniūnijų vadovais, sprendžiant
iškilusias problemas. Pažymėtina, kad rajono teritorijoje buvo nustatytos 138 vandens paėmimo
vietos.
III. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
2016 m. tarnybos struktūra nesikeitė. Metų pradžioje trūko 3 darbuotojų.
Per 2016 metus buvo atleisti 5 darbuotojai (šalių susitarimu), priimtas 1 darbuotojas.
Trūkstami etatai nebuvo užpildyti, nesant sistemos stabilumo.

Metų eigoje naujai priimti darbuotojai neturėjo reikiamos kvalifikacijos darbui, jie
buvo apmokyti praktiškai. Gruodžio mėn. 5 darbuotojai dalyvavo Lietuvos gaisrinės saugos
asociacijos organizuojamoje Savivaldybių ugniagesių neformalaus profesinio mokymo programoje,
kur įgijo reikiamą kvalifikaciją.
2016 m. tarnyboje buvo patvirtinti ir liko 84 darbuotojų etatai, kurių tarpe 3
administracijos darbuotojai, atliekantys jiems pavestas darbo funkcijas.
Metų eigoje buvo skiriamas dėmesys profesiniam saugumui, darbų saugai ugniagesių
komandose. 2016 metais darbo aprangos įsigijimui buvo skirta 7300 Eur, už juos įsigyta 7 koviniai
kostiumai ugniagesio darbui, 74 darbo kostiumai, 77 poros darbo pirštinių, 5 pošalmiai, 5
ugniagesio šalmai.
Aktualus klausimas - darbuotojų profesinis parengimas. Kadangi ugniagesiai
gelbėtojai vairuoja gaisrinius automobilius, jų darbas specifinis, žinios apie automobilių techninę
dalį ir eismą buvo ir toliau gilinamos. Profesinių žinių tikrinimas pagal zonas vyko pirmoje metų
pusėje.
Kartu su Kėdainių PGT tarnyba metų eigoje visose komandose buvo atliktos 15
taktinių pratybų, kuriose patikrintos ir įtvirtintos darbuotojų praktinis žinių lygis, pritaikomas
gaisruose.
IV. FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
2016 metais tarnybai deleguotų lėšų buvo skirta 635300,0 Eur. Iš jų.: 433000,0 Eur
buvo skirta darbo užmokesčiui, Sodros mokesčiui – 134000.0 Eur, ryšių paslaugoms – 800.0 Eur,
transporto išlaikymui – 36500,0 Eur, aprangos įsigijimui - 3300,0 Eur, darbdavio soc. paramai - .
1200,0 Eur.
2016 m. komunalinėms paslaugoms buvo skirta 7400,0 Eur, kitoms paslaugoms –
1700,0 Eur, kitų prekių įsigijimui - 7100,0 Eur, nuomai – 300,0 Eur. (Pramonės ugniagesių
komanda nuomoja 1 garažą iš AB „Nordic Sugar Kėdainiai“), kvalifikacijos kėlimui - 100,0 Eur.
Pagal galimybes, iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų tarnybai buvo skirta 47800,0
Eur. Iš jų:
4200,0 Eur - 1 darbuotojo etatui išlaikyti 12 mėn. (personalo specialistei);
Sodrai – 1300,0 Eur;
200,0 Eur - ryšių paslaugoms;
400,0 Eur - kt. paslaugoms;
4000,0 Eur - savanorių ugniagesių aprangai įsigyti;
12100,0 Eur buvo skirta pastatų remontui, kadangi pagal 2015 m. metais patvirtintą
tarnybos parengties gerinimo eiliškumo programą (2016-2022 metams) numatyta Dotnuvos
komandos pastato remonto darbai, keičiant vartus, apšiltinant pastatą, pakeičiant stogo dangą. 2016
m. pabaigoje minėti darbai buvo aktyviai vykdomi.
24800,0 Eur skirta transporto įsigijimui. 2016 m. nupirktas ir nuo gruodžio mėn.
eksploatacijon įvestas naujas visureigis krovininis automobilis „Nissan NAVARA“, kuris labai
svarbus yra ekstremalių situacijų atveju. (Po avarijų, incidentų surinktų medžiagų išvežimui, taip
pat 2015 m. įsigyto vandens siurblio su įranga ransportavimui).
800,0 Eur skirta kt. prekėms įsigyti;
Išvardintos lėšos buvo panaudotos pagal paskirtį ir efektyviai.
2016 m., stiprinant komandų kovinę parengtį, Miegėnų, Pramonės. Josvainių, Krakių,
Dotnuvos gaisriniams automobiliams buvo nupirktos autopadangos.
2016 metais rajono savivaldybė iš aplinkos apsaugos rėmimo fondo skyrė 2900,0 Eur.
Už skirtas lėšas buvo įsigyta priekabos konstrukcija su tentu. (Anksčiau įsigyto vandens siurblio su
važiuokle MTA3T-250-VM ir įrangos transportavimui.)

V. ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS
Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos materialinė – techninė bazė nėra
gera, jos būklės sprendimas priklauso nuo finansavimo. Pažymėtina, kad jau 2016 m. buvo
atkreiptas dėmesys į priešgaisrinės tarnybos veiklą, jos materialinę-techninę dalį ir skirta lėšų
visureigio krovininio automobilio įsigijimui.
Tarnyboje yra 11 gaisrinių automobilių. Paanalizavus eksploatuojamų gaisrinių
automobilių amžiaus vidurkį, jis siekia 29 metus. Natūralu, kad naudojama technika ra morališkai
pasenusi, tačiau darbuotojų iniciatyva ji yra prižiūrima, remontuojama ir eksploatuojama.
Gaisrinių automobilių apginklavimas yra patenkinamas.
Tolesnė 2017 m. veiklos perspektyva – vykdyti LR Seimo patvirtintus Priešgaisrinės
saugos įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama reglamentuoti savanoriškos ugniagesių veiklos
pagrindus, t. y. savanorystės ir jos funkcijų įteisinimą ir vystymą realybėje.

Vadovas
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