
KAISIADORIV RAJoNo PRIESGAISRINES TARNYBOS
2021 METrJ VETKLOS ATASKATTA

1. BENDRIEJI DUOMENYS

l. Kai5iadoriq rajono prie5gaisrine tarnyba (toliau - Tarnyba) yra Kai5iadoriq rajono

savivaldybes biudZetine istaiga, Lietuvos Respublikos prieSgaisriniq gelbejimo pajegq dalis.

Tarnyba yra nuolatines parengties civilines saugos ir gelbejimo sistemos dalis, gesinanti gaisrus ir

atliekanti pirminius Zmoniq bei turto gelbejimo darbus.

2. Tamyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq, Lietuvos Respublikos

civilines saugos, Lietuvos Respublikos prie5gaisrines saugos ir kitais istatymais, Lietuvos

Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Vidaus reikalq

ministerijos, PrieSgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalq ministerijos,

Kai5iadoriq rajono savivaldybes institucijq ir kitais teises aktais.

3. Tarnybos savininkas yra Kai5iadoriq rajono savivaldybe. Tarnybos savininko teises ir

pareigas igyvendina Kai5iadoriq rajono savivaldybes taryba (toliau - Savivaldybes taryba).

4. Tarnyba yra juridinis asmuo, turintis savo antspaud4, s4skaitas bankuose.

5. Tarnybos adresas: Gedimino g.64,LT- 56145 Kai5iadorys.

6. Tarnybos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

7. Tarnybos veikla neterminuota.

2. TARNYBOS VEIKLOS POBUDIS IR TIKSLAI

8. Pagrindinis Tarnybos tikslas - saugoti Zmoniq gyvybg, sveikat4, turt4, apsaugoti aplink4

nuo ekstremaliq ivykiq ir situacijq poveikio. Tamyba saugo ivairiq nuosavybes formq turt4 nuo

gaisrq, vykdo pirminius gelbejimo darbus katastroftl, gamybiniq avarijq metu, teikia techning

pagalbqrajono organizacijoms ir gyventojams ekstremaliq situacijq atvejais.

9. Tarnybos funkcijos prie5gaisrines saugos srityje:

9.1. vadovaudamasi gaisrq prevencijos priemoniq ir gaisrq analize, rengia pasi[lymus, kaip

gerinti prie5gaisriniq gyvenamqjq vietoviq ir objektq apsaugg;

.9.2. rengia, informuoja visuomeng apie prieZastis ir padarinius, teikia konsultacijas,

organizuoja ir vykdo agitacines ir informacines priemones prie5gaisrine tematika;

9.3. tiltil<rina s4veik4 su rajono savivaldos organais, policijos, kraSto apsaugos, elektros,

dujq, vandens tiekimo tarnybomis gesinant bei vykdant pirminius gelbejimo darbus, organizuoja

ugniagesiq savanoriq veiklq, yra jos Organizatorius;

9.4. kontroliuoja prie5gaisrinius vandens Saltinius bei privaZiavimq prie jq bflklg, teikia

privalomus nurodymus nustatytiems trlkumams pa5alinti.



10. Tarnyba dalyvauja (atstovauja Savivaldybei) tarptautiniuose prieSgaisriniq tarnybq

mokymuose, pratybose, seminaruose ir kituose renginiuose.

1 1. Tarnybos veiklos sritis - bendruomenei teikiamq paslaugq uZtikrinimas, kodas 84.2,

tamybos veiklos ni5is - prie5gaisriniq tarnybq veikla, kodas 84,25.

12. Vykdydama nuostatuose numatyt4 veiklq, Tarnyba turi Sias teises:

12.1. uZsiimti nuostatuose numatyta veikla;

12.2. naudoti, valdyti perduot4 patikejimo teise turtq bei disponuoti juo Lietuvos

Respublikos istatymq, Vyriausybes nutarimq ir kitq teises aktq bei Siq nuostatq nustatyta tvarka;

12.3. naudoti Tarnybos le5as nuostatuose numatytiems tikslams ir funkcijoms igyvendinti;

l2.4.lcreiptis i Savivaldybes tarybq del nuostatq pakeitimo bei kitais klausimais;

12.5. kaip biudZetines istaigos asignavimq valdytoja, turi teisg naudoti biudZeto le5as

Tarnybai i5laikyti ir s4matose numatytoms priemonems finansuoti, taip pat paskirstyti jas savo

struktflriniams padaliniams.

13. Tarnybos pareigos:

13.1. vykdyti nustatytas gaisrq gesinimo ir gelbejimo funkcijas;

13.2. ultil<rinti Tarnybos padaliniq nuolating parengti nustatytoms funkcijoms vykdyti;

13.3. formuoti padaliniams privalomas veiklos uZduotis ir kontroliuoti jq igyvendinimq;

13.4. gesinant gaisrus bei atliekant pirminius gelbejimo darbus, bendradarbiauti su

savivaldos institucijomis, policijos, kraSto apsaugos, civilines saugos ir kitomis tarnybomis;

13.5. kontroliuoti prie5gaisriniq vandens Saltiniq (gaisriniq hidrantq, rezervuarq, kitq

vandens telkiniq) bei privaliavimq prie jq bfrklg, apie rastus paZeidimus informuoti Savivaldybes

administracij4;

13.6. organizuoti ir vykdyti ugniagesiq komandq darbuotojq parengim4;

I 3 .7 . or ganizuoti ugniagesiq savanoriq veikl4;

l3.8.uZtikrinti savo darbuotojams darbo s4lygas, atitinkandias nustatytus darbq saugos

reikalavimus;

13.9. vykdyti isipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

13.10. naudoti i5 savivaldybes biudZeto gaunamas leSas nuostatuose nurodytai veiklai.

14. Ugniagesiq komanda nera juridinis asmuo ir veikia Tarnybos, kaip juridinio asmens,

vardu pagal Tarnybos nuostatus ir Tarnybos virSininko suteiktus igaliojimus, kurie nurodyti

ugniagesiq komandos nuostatuose, tvirtinamuose Tarnybos vir5ininko.

15. Tarnyb4 sudaro padaliniai - ugniagesiq komandos. Tarnyb4 sudaro Sios ugniagesiq

komandos:

15.1. Gudienos ugniagesiq komanda- Technikos g. 47, Gudiena, Kai5iadoriq seni[nija;

15.2. Rum5iSkiq ugniagesiq komanda - Vajaki5kiq g. l-2, Rum5i5kes, Rum5i5kiq seniiinija;

15.3. Kruonio ugniagesiq komanda - Darslni5kio g. 2, Kruonis, Kruonio seniunija ;

15.4. Zfibi5kiq ugniagesiq komanda- Zaslir4 g.37,Ztibi5kes, Palomenes seniUnija ;



1 5. 5. ZasHq ugniagesiq komanda - Vytauto g. 3 6, Zasliai;Zasliq seniDnij a;

15.6. ZieZmariq ugniagesiq komanda - Kauno g. 137, Zielmariai.

3. KATSTADORTU RAJONO SAVTVALDYBES PRTESGATSRTNES TARNYBOS
ORGANIZAVIMO F'UNKCIJOS ATLIKIMAS PER 2021 METUS

Per 2021 metus Lietuvos Respublikos teritorijoje fvyko 8333 gaisrai. Tai maliau nei 2020

m. (diagramaNr.l). Palyginti su2020 m., kai kilo 8846 gaisrai, jq skaidius sumaZejo 5,8 proc. Tai

maZiausias gaisrq skaidius per 18 metq. Gaisruose Zuvo 90 Zmoniq (2020 m. - 95), iS jq 3 vaikai, o

173 gyventojai patyre traumq. Palyginti su 2020 m., gaisruose Zuvo 5 gyventojais maZiau.

Remiantis 2016-2020 metq gaisrq statistikos duomenimis, per metus gaisruose vidutini5kai Ztsta 9l

gyventojas ( diagrama Nr.2).

Penkeriq metq gaisrq statistikos duomenimis, vyrq gaisruose Zista 2,6 karto daugiau nei

moterq. Pernai gaisruose Zuvo 55 vyrai, 30 moterq, o devyniq Zmoniq tapatybes nenustatytoS, t. y.

vyry Zuvo 1,8 karto daugiau nei moterq. Dienos metu (nuo 8 val. iki 22 val.) gaisruose Zuvo 57

gyventojai (iS jq a5 gyventojai - nuo 14 iki 22 val.), nakties metu gaisruose Zuvo 37 gyventojai (i5

jq l6 gyventojq - vidurnakti (nuo vidurnakdio iki 2 val.).

Antradieni ir trediadieni gaisruose Zuvo po 17 gyventojq, tragi5kiausia menesio diena - 14-

oji (ugnis pasiglemZe 9 Zmoniq gyvybes), nuo l4-tosios iki 30-tosios menesio dienos gaisruose

htvo 66 gyventojai, t. y.70 proc. Zuvusiqjq. Zuvusiq Zmoniq amZiaus vidurkis - 64 metai (nuo 45

metq iki 75 metq gaisruose Luvo 44 ZmonOs, t. y. 47 proc. Zuvusirtir+)

Dvide5imt trys gyventojai Zuvo del krosniq, Zidiniq bei dfrmtraukiq irengimo ir

eksploatavimo reikalavimq paZeidimq bei gedimq, 21 - neatsargaus nlkymo, 19 - del neatsargaus

Zmogaus elgesio su ugnimi, l1 - del elektros irenginiq, prietaisq, elektros instaliacijos gedimq, 8 -
del pa5alinio ugnies Saltinio, 2 - del tydines Zmoniq veikos (padegimq), po 1 - del savaiminio

medZiagq uZsidegimo, del sprogimo, del dujq, Zibaliniq, benzininiq irenginiq, prietaisq gedimo ir

del elektros irangos irengimo ir eksploatavimo taisykliq paZeidimo, 4 - del kitq prieZasdiq. Dar

dviejq Zmoniq Z[ties prieZastys tikslinamos.

Penkeriq metq gaisrq statistikos duomenimis, vidutini5kai per metus Salyje kyla apie 10

tDkst. gaisrq, iS jq 36 proc. - atvirosiose teritorijose.202l m. atvirosiose teritorijose kilo 2166

gaisrai, arba 26,0 proc. visq gaisrq, i5deginusiq daugiau kaip 1,59 t[kst. hektarq. Palyginti su

ulpernai, gaisry dia sumaZdjo 25,4 proc. (2020 m. uZgesinti 2905 atviryjq teritorijq gaisrai).

DidZiausi4 dali gaisrq, kilusiq atvirosiose teritorijose, sudaro nenu5ienautose pievose kilg gaisrai.

Vilniaus apskrityje uZgesinti 735 atvirqjq teritorijq gaisrai, Kauno - 385, Klaipedos -212, Siauliq -
209, o kitose apskrityse jq kilo maZiau. ( diagrama Nr.3 ) .

Gyvenamosios paskirties pastatuose pernai uZgesinti 2582 gaisrai, arba 31 proc. visq gaisrq,

o juose Luvo 72 gyventojai. Palyginti su 2020 m. (kai gyvenamosios paskirties pastatuose kilo 2261

gaisras, juose Zuvo 80 gyventojq), gaisrq skaidius iSaugo 14,2 proc., tadiau Zuvo 8 gyventojais, arba



10 proc., maLiau. Pernai kaimi5kose vietovese kilusiq individualiqjq gyvenamqjq namq gaisruose

Zuvo 45 gyventojai, palyginus su uZpernai (kai Siuose gaisruose Zuvo 58 gyventojai), Zuvusiqjq

skaidius sumaZejo 22 proc. 2021 m. daugiau gaisry kilo del uZsidegusiq suodZiq individualiqjq

gyvenamqjq namq drimtraukiuose - kilo 146 gaisrais, arba 18 proc., daugiau nei uZpernai. SuodZiai

individualiqjq gyvenamqjq namq d[mtraukiuose pernai daZniausiai dege Kauno (kilo 172 gaisrai),

Vilniaus (150) ir PaneveZio (106) apskrityse, o maZiausiai - Utenos (62) ir Taurages (49)

apskrityse.

794 kartus liepsnojo pagalbinio flkio paskirties pastatai (9,5 proc. visq gaisrq), daugiausia

dege rlkiniai pastatai (kilo 329 gaisrai), pirtys (148), garalai (79) ir vasaros virtuves (68). Palyginti

su uZpernai, kai pagalbinio fikio paskirties pastatuose kilo 749 gaisrai, pernai jq gesinta 6 proc.

daugiau.

Pernai uZgesinti 948 transporto priemoniq gaisrai (11,4 proc. visq gaisrq), juose ugnis

sugadino 518 lengvqjq automobiliq, dar 95 lengvieji automobiliai buvo sunaikinti.

Gamybos ir pramones paskirties pastatuose kilo 110 gaisrq, arba 1,3 proc. visq gaisrq.

UZpernai gamybos ir pramones paskirties pastatuose buvo kilg 109 gaisrai.

Pagrindines gaisrq prieZastys - pa5alinis ugnies Saltinis (18,8 proc.), krosniq, Zidiniq bei

dtmtraukiq irengimo ir jq eksploatavimo reikalavimq paZeidimai bei gedimai (18,4 proc.),

neatsargus Zmoniq elgesys su ugnimi (16,5 proc.), elektros irenginiq, prietaisq, elektros instaliacijos

gedimai (10,9 proc.), transporto priemoniq elektros instaliacijos gedimai (7,2 proc.), Zoles, ralierl4,

augalininkystes atliekq deginimas (4,5 proc.), savaiminis medZiagq uZsidegimas (2,9 proc.),

neatsargus rlkymas (2,4 proc.). Be to, iregistruota 220 padegimr4 (2,6 proc.), o 38 gaisrq (0,5 proc.)

prieZastys dar tiriamos.

Be gaisrq gesinimo, ugniagesiai atliko ir 13883 gelbejimo darbus. Palyginti su uZpernai, kai

buvo atliktas 12981 gelbejimo darbas, pernai jq atlikta 7,0 proc. daugiau. Gelbejimo darbq metu

ugniagesiai iSgelbejo dar 351 gyventoj4, tarp jU 39 vaikus.

Pernai ugniagesiai gelbetojai 6182 kartus teike pagalb4 gyventojams buityje, iS jq 2789

darbai - technine pagalba: Salino nuo sniego ar vejo nugriuvusius medZius, nukritusias Sakas,

trauke uZklimpusius automobilius ir kt.2020 m. atlikti 2662 technines pagalbos darbai, t. y.2021

m. Siq darbq atlikta 4,8 proc. daugiau.

2021m. ugniagesiai3954 kartus talkino kitoms specialiosioms tarnyboms, i5 j\2097 darbai

pagalba greitosios medicinos pagalbos darbuotojams. 1722 kartus jie padejo Zmondms

autoavarijose, kur, panaudojE specialiqj4 gelbejimo irangq, i5 sudauZytq automobiliq i5laisvino 172

nukentejusius asmenis ir i5trauke 57 Zuvusiuosius. Darbq autoavarijose skaidius, palyginti su 2020

m., i5augo 7,I proc.

Pernai ugniagesiams 574 kartus teko budeti nukenksminant sprogmenis, 750 kartq likviduoti

cheminius incidentus, 73 kartus rinkti gyvsidabriir kt.



2021 m. daugiausia gelbejimo darbq atlikta Kauno (2934 darbai), Vilniaus (2381) ir

Klaipedos (1879) apskrityse. Lyginant su 2020 m., ypad jq skaidius i5augo Alytaus (39,8 proc.) ir

Utenos (30,4 proc.) apskrityse.

Kai5iadoriq rajone per 2021m. ivyko 135 gaisrai. Palyginus su 2020 m. duomenimis gaisrq

padaugejo 5,47 Yo (diagrama Nr.4). Gaisrq metu rajone Zuvo trys Zmones, o 2020 m. buvo - 3.

GrafiSkai nuo 2009 m. , tai pavaizduota (diagramoje Nr.5).

DidZiausias gaisrq skaidiaus maZejimas buvo mi5kuose ir pievose. Jq sumaZejo 33,33 o/o,bet

i5augo kitose atvirose teritorijose, raZienos, buitiniq atliekq deginimas.

Vykome ipagalb4 Jonavos rajone gesinti mi5ko gaisro, Z[bi5kiq UK dirbo 9 kartus Jonavos

rajono teritorijoje (diagrama Nr.6).VirS Simto kartq Tarnybos darbuotojai vyko i iSkvietimus,

nesusijusius su gaisrais, tai pagalba policijai, greitajai pagalbai, kelio atlaisvinimui nuo nuvirtusiq

medZiq ir panaSiai.Per 2021 m. 13 kartq buvo melagingai kviesti ugniagesiai, 37 atvejais buvo

sugr4Zinti del perteklinio pajegq kiekio, 14 kartq vaZiavome i talkas kaimyniniams rajonams.

Palyginus su ankstesniais metais sumaZejo melagingq i5kvietimq, tadiau atsirado nauja mada, kai

pilieti5ki Zmones prane5a, kad mato kalkqdegant ir neai5ku kur. Tai tenka vaZiuoti ,,neaiSku kuroo ir

,,neaiSku ko".

Atnaujinus gaisriniq automobiliq park4, pagerejo atvykimo i ivykio viet4laikas, neturdjome

pakartotinq atvykimq i gaisrus. Tai geri rczultatai ir rodo darbuotojq profesionalum4.

Tarnybos darbuotojai i ivykius buvo i5vykg 502 kartus. ( lentele Nr.1)

Lentele Nr.1

Analizuojant i5vykimq skaidiq atkreipiamas demesys itai, kad nemaZeja gaisrq

gamybos sektoriuje. Tai rodo, kad verslas maLiau eme maZiau rtpintis savo objektq priesgaisrine
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sauga ir saugiu darbu. Zymiai i5augo gaisrq gyvenamajame sektoriuje. Augimas sudaro 18,92 o 
,

kas sudaro 32,59 o/o wo bendro gaisrq skaidiaus. Gaisringumo rodikliai grilo i2019 m,

Del Covid-I9 pandemijos202l m. turejome maliau galimybiq lankytis pas

gyventojus, todel maliau sura5yta patikrinimo aktq, negalejome vykdyi pratybq ir kitq mokymq,

kur pasitelkiama daugiau darbuotojq. NeZi[rint to pravedeme 1 mokom4sias ir 3 stalo pratybas,

aplankeme 990 namq [kiq, tikrinome detektoriq bflklg.

Kitq teikiamq pagalbq skaidius, kai nebuvo gaisro, o ugniagesiai dirbo. Tai yra

pagalba greitosios medicinines pagalbos darbuotojams, pagalba policijai, ypad autoivykiq metu ir

kiti i5vykimai. Tokiq per metus buvo 83.

Gamtos stichija 2021m. padidino i5vaZiavimq skaidiq inuvirtusiq medZiq sutvarkymo

darbus. Tokiq iSkvietimq skaidius i5augo dvigubai.

Norediau pasidZiaugti, kad per 2021metus neatsinaujino nei vienas gaisras po

uZgesinimo . Tai yra geras rodiklis ir parodo, kad ugniagesiai nepalieka neuZbaigtq darbq.

Taip pat pagerejo m[sq atvykimo i ivykio viet4laikas. Tai s4lygojo letaeigiq gaisriniq

automobiliq pakeitimas mobilesniais , greitesniais. Sis procesas bus tgsiamas, kadangi reagavimo

laikas turi didelg itak4 gaisro pasekmems, jq likvidavimo trukmei ir ugniagesiq darbo intensyvumui.

4. DUOMENYS APIE ISTAIGOS TURTA, LESU SAr.rrNrUS, APIE ISTAIGOJE
DIRBANCIUS DARBUOTOJUS

Tarnyba iSlaikoma ir finansuojama i5 valstybes ir savivaldybes biudZetq le5q pagal

asignavimq valdytojo patvirtintas s4matas ir i5 kitq finansavimo Saltiniq.

Tarnyba, kaip biudZetines istaigos asignavimq valdytoja, turi teisg naudoti biudZeto le5as

savo vadovaujamai istaigai i5laikyti ir s4matose numatytoms priemonems finansuoti, taip pat

paskirstyti jas savo padaliniams. Tarnyba turi uZtikrinti, kad laiku i5moketq darbuotojams

atlyginimus, laiku atsiskaitytq su biudZetu, valstybinio socialinio draudimo fondo istaigomis, taip

pat uL padaliniuose sunaudot4 visq r[Siq energij4 ir kitas paslaugas. 2021 m. tarnyba uZbaige be

isiskolinimq.

Tarnybos turt4, kuri ji valdo, naudoja ir disponuoja juo patikejimo teise, sudaro ilgalaikis ir

trumpalaikis turtas bei atsargos, igytos i5 savivaldybes biudZeto skirtq asignavimq. Tarnybos turtas

negali b[ti parduotas, kitaip perleistas, ikeistas. Juo negalima laiduoti ar garantuoti kitq subjektq

prievoles vykdymo.

Netinkam4 naudoti turt4, nusidevejusi ar nereikaling4 materialini turtq Tarnyba nura5o ar

realizuoj a Lietuvo s Respublikos Vyriausyb es nustatyta tvarka.

Le5as, gautas kaip paramq,Tarnyba naudoja darbuotojq darbo ir buities s4lygoms gerinti.

LeSq panaudojimas parodomas lenteleje Nr.2.



s. FINANSAVIMo S^llrrNrar rn lnSos

Ataskaitiniu laikotarpiu gautos finansavimo l65os pagal Saltinius:

I5 savivaldybds biudieto :

I5laidq pavadinimas
2021m.

gatta
2021m.

panaudota

Prekes ir paslaugos 40100 40100

Darbo uZmokestis ir socialinis draudimas

Kitos iSlaidos einamiems tikslams t200 t200
Ilgalaikio materialioj o turto isigijimui 6600 6600

Darbdaviq socialine parama

I5 viso 46900 46900

I5 valstvb6s biudZeto:
Darbo uZmokestis ir socialinis draudimas

Prekes ir paslaugos 363s4 36354

Socialine parama pini gai s s707 5707

Kitiems einamiems tikslams
Materialiojo turto isigijimas

I5 viso 42061 42061

kitu Saltiniu:
Prekes ir paslaugos 653

I5 viso 653

I5
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6. TURTO ISIGYJIMAS IR KITA INFORMACIJA

2021m. Tarnyba gerino savo turimos technikos bfiklE. Komandos pilnai aprflpintos ,

akumuliatorinias suktuvais- grgZtuvais, kampiniais Slifuokliais, kurie pritaikyti tvorq, spynq

nupjovimui, stogo dangai perpjauti, ne5iojamais purk5tuvais, motopompomis ir grandininiais pjlklais,

apr[pinome suspausto oro agregatais.

Visa tai buvo pasiekta deka padidejusios rajono savivaldybes finansines pagalbos. Turedami

le5q nupirkome visiems darbuotojams kovinius drabuZius, darbo drabuZius, buiting technik4. Visose

komandose yra intemeto rySys, kompiuteriai. Centralizavus buhalterij4, dali ataskaitq komandq vadai

pildo kompiuteriu ir persiundia specialistui. Siekiame dirbti bekontakdiu btidu, siekiant uZtikrinti

darbuotojus nuo susirgimo COVID 19.

Pagrindinis Tarnybos tikslas - saugoti Zmoniq Byvybg, sveikat4 ,turt4, apsaugoti aplink4 nuo

ekstremaliq ivykiq ir situacijq poveikio.

Vir5ininkas

6f 
pranasAdomaspaskevidius
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