PATVIRTINTA:
Anykščių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. sausio 31 d. sprendimu
Nr. 1-TS-2
ANYKŠČIŲ RAJONO UGNIAGESIŲ TARNYBOS IR VIRŠININKO
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Anykščių rajono ugniagesių tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Savivaldybės biudžetinė
įstaiga, gesinanti gaisrus, gelbstinti žmones ir turtą gaisro vietoje, atliekanti pirminius gelbėjimo
darbus ekstremalių situacijų židiniuose, propaguojanti priešgaisrinės saugos taisykles tarp rajono
gyventojų.
Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais
Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento priimtais dekretais, Vyriausybės nutarimais,
Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais,
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymais ir
nurodymais, reglamentuojančiais tarnybų veiklą.
Tarnyba finansuojama iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas. Ji
gali turėti pajamų už teikiamas paslaugas, kurių sudarymo ir vykdymo tvarką nustato Savivaldybės
taryba, bei nebiudžetinių lėšų.
Tarnybos finansinės veiklos kontrolę atlieka Savivaldybės audito institucija.
Tarnybos nuostatus tvirtina, keičia ir papildo Savivaldybės taryba. (nauji Tarnybos
nuostatai buvo patvirtinti 2015).
Tarnybos pasirengimas gesinti gaisrus, vykdyti gelbėjimo darbus vyksta bendradarbiaujant
su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Anykščių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
Atitinkamai Bendrasis pagalbos centras (112) nustato pajėgų iškvietimo, sutelkimo bei sąveikos
tvarką likviduojant ekstremalias situacijas rajone.
Tarnyba yra juridinis asmuo, turintis savo spaudą su tarnybos pavadinimu, atsiskaitomąją
ir kitas sąskaitas banke, firminius blankus ir atributiką.
Tarnybos steigėjas yra Anykščių rajono savivaldybės taryba.
Tarnybos buveinė – V. Kudirkos g. 1, LT- 29145 Anykščiai, tel. (8 381)58701.

I SKYRIUS
PERSONALO IR FINANSŲ VALDYMAS
Mano vadovaujamoje Ugniagesių tarnyboje 2018-12-31 dirbo 73 darbuotojai. Tarnybos
struktūrą sudaro be manęs, viršininko, – vyr. buhalteris, personalo inspektorius ir aštuonios
ugniagesių komandos: Svėdasų, Traupio, Viešintų, Debeikių, Skiemonių, Kurklių, Kavarsko,
Troškūnų.
Per biudžetinius metus į ugniagesio pareigas priimti 5 ugniagesiai. Laisvų pareigybių
skaičius – 2.
Man tarpininkaujant 8 tarnybos darbuotojai buvo paskatinti, drausminio poveikio
priemonių netaikyta.
Vidutinis vadovo mėnesinis atlyginimas 1260,0 Eur, o darbuotojų 597,2 Eur - neatskaičius
mokesčių.
2018 metais 5 darbuotojus pasiunčiau dalyvauti mokymuose ir gauti ugniagesių
pažymėjimus (kvalifikacija suteikta). Kvalifikacijos trukmės vidurkis – 240 valandų. Dar 4
darbuotojai kvalifikaciją (64valandas) kėlė darbui su specialiais kvėpavimo aparatais. Asmeniškai
kvalifikaciją kėliau Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamente, seminarų dėl asmens duomenų
apsaugos, savižudybių prevencijos, mobilizacinės sistemos įgyvendinimo, kitų, įmonių vadovams

skirtų priemonių metu. Į aktualius mokymus, seminarus ir paskaitas buvo deleguotos ir tarnybos
buhalteris bei personalo specialistas.
1 lentelė. Anykščių rajono ugniagesių tarnybos pareigybių sąrašas

Eil.
Nr.
1.
2.

1. Darbuotojų, finansuojamų iš rajono biudžeto lėšų:
E Profesijų
Pareigybės
Pareigybių
klasifikatoriaus pavadinimas
skaičius
kodas
331302 Personalo
1
inspektorius
723120 Mechanikas
1

Pareigybės
lygis

Pareigybės
grupė

B

Specialistas

C

Kvalifikuotas
darbuotojas

2. Darbuotojų, finansuojamų iš valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
atlikti lėšų :
Profesijų
E
Pareigybės
Etatų
Pareigybės Pareigybės grupė
Eil. klasifikatoriaus
pavadinimas
skaičius lygis
Nr. kodas
1
112002 Viršininkas
1
A2 Biudžetinių įstaigų
vadovas
1.
.
12112 Vyr. buhalteris
1
A2 Specialistas
2.
2
3
541106 Ugniagesys
64
C Kvalifikuotas
3.
darbuotojas
4
541103 Skyrininkas
8
C Kvalifikuotas
4.
darbuotojas
2 lentelė. Anykščių rajono ugniagesių tarnybos valstybės del. funkcijos sąmatos išlaidos 2018 m.

2018 m. suma tūkst.
Eur
Iš viso:
Iš jų:
Darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimas
Prekių ir paslaugų naudojimas detaliai (proc.)
nuo visos sąmatos:
Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo
išlaidos
Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos
Transporto išlaikymo transporto paslaugų
įsigijimo išlaidos
Aprangos įsigijimo išlaidos
Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

2018 m. procentinė
dalis nuo visos
sąmatos
640,7
100
587,1
53,6

91,6
8,4

1,0

0,16

1,3
13,8

0,20
2,17

2,0
9,5
0,5
12,0
1,4

0,31
1,49
0,08
1,88
0,22

2,9
5,5

0,45
0,86

Darbdavių socialinė parama pinigais
(nedarbingumas už 2 d. d.)
Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams
(išmokos savanoriams)

1,4

0,22

2,3

0,36

3 lentelė. Anykščių rajono ugniagesių tarnybos savivaldybės biudžeto sąmatos išlaidos 2018 m.

Lėšų panaudojimas, paskirtis
Iš viso:
Iš jų:
Darbo užmokestis ir soc. draudimo išlaidos

2018 m. suma tūkst.
2018 m. procentinė
Eur
dalis nuo visos sąmatos
14,2
100
14,2

100
.

II SKYRIUS
TURTO VALDYMAS
Mano vadovaujama Ugniagesių tarnyba eksploatuoja 1115,61 m2 nekilnojamo turto plotą,
kurio priežiūrai per metus išleista 21,7 tūkst. Eur.
Per praėjusius biudžetinius metus iš Savivaldybės administracijos padalinių, Kontrolės ir
audito tarnybos pastabų, rekomendacijų ir reikalavimų negavome.
III SKYRIUS
DOKUMENTŲ VALDYMAS
Įstaigoje yra naudojama dokumentų valdymo sistemos „Kontora. Per biudžetinius metus
sudarytų dokumentų skaičius – 324 vnt. , elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai sudaro 38,0
proc.
IV SKYRIUS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS
Per biudžetinius metus atlikta mažos vertės viešųjų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų 153
kartų už 51077,23 Eur. Informacinėmis priemonėmis (CVP IS) nebuvo vykdyta viešųjų prekių,
paslaugų ir darbų pirkimų. Sudarytos viešųjų pirkimų sutartys už 10544,3 Eur.
V SKYRIUS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO
VI INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS
Mūsų Tarnyboje naudojamos dvi informacinės sistemos – buhalterinė programa Finas ir
atlyginimų apskaitos programa Finalga. Programų priežiūros išlaidos sudaro 597,16 Eur per metus.
Eksploatuojami trys kompiuteriai, kurių priežiūros išlaidos sudaro 420,00 Eur per metus, interneto
ryšio išlaidos – 208,56 Eur, o ryšio sparta 100 Mb/s.
Per biudžetinius metus nebuvo įsigyta kompiuterinės įrangos, bet nupirkta dokumentų
valdymo sistema „Kontora“, kurios priežiūros išlaidos per metus sudaro 290,40 Eur.

VII SKYRIUS
PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ VALDYMAS
Per metus nebuvo gauta papildomų lėšų iš kitų šaltinių.

VIII SKYRIUS
TARNYBOS IR VADOVO VEIKLA
5 lentelė. Anykščių rajono ugniagesių komandų darbas 2018 metais :

Ugnigesių
komandos
pav.
Kavarsko
Troškūnų
Debeikių
Kurklių
Skiemonių
Svėdasų
Traupio
Viešintų
Iš viso
*

Į gaisrą
gyvenamajame
ir gamybos
sektoriuje
58
13
46
16
45
12

Visi
išvykimai
(vnt.)

61
36
46
31
36
359

19
8
16
8
11
103

Į gaisrą
Į
Į kitus
atviroje
gelbėjimo darbus*
teritorijoj darbus
e
8
17
9
8
8
9
10
8
10
7
6
66

16
10
12
7
9
88

Į pratybas

13
6
12

7
7
4

10
4
4
5
5
59

6
6
4
4
5
43

Kiti darbai – kuro atvežimas, darbuotojų apmokymai, vykimas į techninę apžiūrą,
automobilių išbandymas po remonto.
Kaip tarnybos viršininkas pareigas einu nuo 2017-06-19. Siekdamas tinkamai įgyvendinti
metines užduotis bei atlikti tarnybai deleguotas funkcijas, ataskaitiniais 2018-ais metais
organizavau 8 planinius kontrolinius ir 13 netikėtų parengties patikrinimų, patvirtinau 11 naujų,
įstaigai aktualių ir būtinų politikų, tvarkų, aprašų. Per 80 procentų jų parengiau pats. Mano
sprendimu visiems darbuotojams buvo pakelti tarnybinio atlygio dydį lemiantys koeficientai.
Nustatytus rodiklius pasiekiau ir korupcijos pasireiškimo tikimybės tarnyboje metinėje užduotyje:
išanalizavau ir pagal numatytus kriterijus ir rajono administracijai papildomai pateikiau tyrimo
išvadą. Manau, kad nustatytus tikslus bei reikalavimus įgyvendinau ir kitose dvejose pozicijose: dėl
ugniagesių darbo sąlygų gerinimo bei ugniagesių savanorių veiklos. Visus metus užtikrinau
racionalų turto naudojimą: kai buvo gautas Savivaldybės tarybos pritarimas, organizavau Troškūnų
komandos patalpų fasado šiltinimo ir stogo darbų projekto parengimą. Dalis darbų jau atlikta:
pastatų vidaus sienų šiltinimo procedūros ne tik Troškūnų, bet ir Kavarsko ugniagesių komandose,
patikėjimo teise valdomuose pastatuose. Iš sutaupytų resursų iš esmės atnaujinom Viešintų
komandos pastato stogą, gerindami darbo buities sąlygas, sugebėjome pakeisti dalyje pastatų
beveik pusę amžiaus eksploatuotus langus, duris, grindis, vienoje iš komandų įrengėme modernią
virtuvėlę. Asmeniškai parengiau ir rajono savivaldai pateikiau 2019–2021 metų tarnybos veiklos
gerinimo programą. Papildomai, mano sprendimu aplankyta daugiau kaip 500 gyvenamųjų namų
rajono kaimiškose seniūnijose, bendrauta su gyventojais priešgaisrinės saugos tema, konsultuota
šildymo įrenginių eksploatavimo klausimais. Rizikos grupės šeimų patalpose įrengėme per 50
dūmų detektorių. Kaip ir kasmet 2018 m. iš dalies atnaujinau kovinės aprangos „arsenalą“,
ugniagesių avalynę, nupirkau
modernų nešiojamą vandens siurblį,. Vienoje iš cisternų
sumontavome gelbėjimo įrangą.
Visus Tarnybos darbuotojų gaisrų gesinimo, gelbėjimo veiksmus koordinavau su
Bendruoju pagalbos centru, Anykščių priešgaisrine gelbėjimo tarnyba (toliau – PGT). Kartu su
Anykščių PGT tarnyba dalyvavome taktinėse pratybose, darbuotojų profesinio pasirengimo
patikrinime. Organizavau sisteminius ir 13 neplaninių parengties patikrinimų.

Ugniagesių tarnybos komandose yra 10 ( dešimt) gaisrinių automobilinių cisternų Visose
8-iose ugniagesių komandose kovinėje parengtyje su visa priešgaisrine amunicija padidinto
pravažumo yra 6 Rusijos gamintojų ir 4 keturi europietiški, nors ir nenauji, tačiau modernūs
automobiliai. Optimizuodami autoūkio poreikį, praėjusiais metais vieną ZIL markės automobilį,
kaip netinkantį naudoti pardavėme aukcione, atitinkamai dar vieną grąžinome realizuoti
Savivaldybei kaip turto savininkei. Gaisrinių automobilių amžiaus vidurkis per 30 metų.
Tarnybos veikla iš esmės finansuojama iš valstybės biudžeto „Valstybės perduotoms
savivaldybėms deleguotoms funkcijoms atlikti“ lėšomis. Didžiąją sąmatos dalį, per 91 proc. sudaro
darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos, visoms kitoms reikmėm nelieka net 9 proc. Iš šių
išlaidų pagrindinę dalį sudaro kuras. Nors lėšas stengiamės naudoti skaidriai, taupiai ir racionaliai,
tačiau GAZ ir ZIL benzininiai automobiliai naudoja 100 km nuvažiuoti nuo 30–40 l brangaus kuro,
neskaitant darbo su gaisriniu siurbliu.
Mano iniciatyva į ugniagesių savanorių sąrašus įtraukti 2 nauji ugniagesiai savanoriai, jie
apmokyti, priskirti prie komandų. Iš darbuotojų surinktų 2 proc. paramos nuo sumokėto gyventojų
pajamų mokesčio, apdraudėme visus įstaigos darbuotojus ir 25 ugniagesius savanorius nuo
nelaimingų atsitikimų tiek darbe, tiek ir buityje. Organizuojant veiklą ataskaitiniais 2018 metais
nelaimingų atsitikimų tarnyboje nebuvo. Sklandus bendradarbiavimas vyksta su į darbo tarybą
išrinktais tarnybos atstovais.
Ataskaitiniu laikotarpiu nusiskundimų, pastabų iš įstaigos steigėjo – Savivaldybės, iš
kolegų – rajono PGT bei rajono gyventojų negauta.

Viršininkas

Valdas Tereškevičius

