PRITARTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-76

AKMENĖS RAJONO UGNIAGESIŲ KOMANDOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
I. INFORMACIJA APIE VADOVĄ
Vladislovas Balkauskas, paskyrimo data 1999-01-20, kelta kvalifikacija įvairiuose tobulinimosi kursuose, turima
kategorija: aukštajam universitetiniam išsilavinimui su magistro laipsniu prilygintas išsilavinimas.
II. PATEIKTI PASIŪLYMAI SAVIVALDYBEI DĖL ĮSTAIGOS VEIKLOS TOBULINIMO
1. Dalyvauta Savivaldybės vadovų sudarytose darbo grupėse. Ne.
2. Kreiptasi į savivaldybę su pasiūlymais: Dėl naujai perduotos Akmenės miesto ugniagesių grandies
autocisternų, pastato remonto, naudotos vakarietiškos gaisrinės autocisternos įsigijimo.
III. PAREIGYBIŲ SKAIČIUS
Pareigybių skaičius (darbo
krūvis, etatai)

Patvirtinta Taryboje
Užimta pareigybių
Darbuotojų skaičius
Iš jų dirba keliose
pareigose

Administracija
(valdymas: vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai)
Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.

1
1
1
-

1
1
1
-

Ūkinė veikla
(ūkvedžiai, sargai,
vairuotojai,valytojai,
buhalteriai ir pan.)
Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.

Kiti darbuotojai
Ugniagesiai
gelbėtojai

2
2
2
-

27
25
25
-

2
2
2
-

Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.

36
34
34
-

Mokytojai
(pildo tik
ugdymo
įstaigos)
Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.

-

-

Iš viso

Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.

30
28
0
0

39
37
0
0

IV. VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS

(pagrindinės veiklos organizavimas įgyvendinant Strateginiame veiklos plane iškeltus uždavinius)
Eil.
Nr.

Iškelti uždaviniai
(pagal sritis pildo
Administracijos
atitinkamas skyrius)

Pagrindinės veiklos
(ugdymas, kultūrinė, socialinė
veikla) priemonės

Siektinas
rodiklis

1.

Apmokyta
gyventojų
priešgaisrinės ir
civilinės saugos
tematika

Priešgaisrinė ir civilinė
sauga

2000

2.

Ugniagesių

Priešgaisrinė ir civilinė

36

Pasiektas rodiklis
(palyginimas su ankstesniais metais (jeigu
priemonė tęstinė)

2017 m.
2000 gyventojų, 3 akcijos,
išleisti 2 lankstinukai po
1000 vnt., rajoninėje
spaudoje išspausdinti 7
straipsniai priešgaisrinės ir
civilinės saugos tematika, 1
straipsnis „Ugniagesyje“,
Ugniagesių komandos
internetiniame puslapyje
adresu www.aruk.lt
skelbiama informacija
priešgaisrine tematika.
34

2016 m.
2000
gyventojų

25

3.
4.

komandos
darbuotojų skaičius
Patikrinta ūkio
subjektų
Patikrintų ūkio
subjektų įgyvendintų
išvadų lygis %

sauga
Priešgaisrinė ir civilinė
sauga
Priešgaisrinė ir civilinė
sauga

2

2

7

100

100

100

V. MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI
1. Įstaigos plotas:
Mato

Eil.
Nr.

Pokyčiai

Kiekis

Pastabos

vnt.

1.

Bendras plotas, iš jo:

m2

783,62

Padidėjo 446,90 m²

2.
3.
4.

naudingas
išnuomotas
nenaudojamas

m2
m2
m2

705,14
-

Padidėjo 382,09 m²
-

Akmenės UG
446,90 m²,
tame tarpe
administracinės
114,49 m²

2. Materialinės bazės gerinimas:
Mato

Eil.
Nr.

Kiekis

Rodiklis
siektinas
pasiekt
as

Pastebėjimas

37,60 m²

4 kabinetai,
2 garažai
Vakarietiška gaisrinė
autocisterna
Kapitaliai suremontuotos 2
Akmenės m. UK gaisrinės
autocisternos ir 1 Agluonų
UG gaisrinė autocisterna

vnt.

1.

Suremontuota patalpų

m2

2.

Įsigyta ilgalaikio turto

vnt.

153,03
m²
0

3.

Suremontuota ilgalaikio
turto

vnt.

2

1
3

153,0
3 m²
0
3

VI. MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
1. Papildomai gautas finansavimas – parama (ne iš patvirtinto Savivaldybės biudžeto lėšų):
Eil.
Nr.

Projekto, programos, konkurso ar kito
šaltinio, iš kur gauta parama, pavadinimas
(iš ES, kitų fondų, ministerijų, dalyvaujant
programose ir kt.)

Gauta
parama,
Eur

Paramos negauta

2. Vienam mokiniui/globotiniui ir 1 m2 tenkančios išlaidos:

Savivaldybės
prisidėjimo
dalis, Eur
(jeigu buvo)

Kam panaudotos lėšos

Mokinio krepšelio (MK),
Eur
2015 m.

2016 m.

2017 m.

Savivaldybės biudžeto
(SB(KR), SB(AA),
AL(LBL), BDK, NBDK),Eur
2015 m.

2016 m.

2017 m.

Biudžetinių įstaigų pajamų
(BĮP), Eur
2015 m.

2016 m.

2017 m.

Iš viso:
2015 m.

2016 m.

2017 m.

1 mokiniui
/globotiniui
tenkančios
išlaidos
0
0
0
1 m2 naudingo
ploto tenkančios
X
X
X
išlaidos
18.06
37.76
15.46
0
0
0
18.06
37.76
15.46
Pastaba: tenkančios išlaidos apskaičiuojamos nurodytų šaltinių kasines išlaidas metų pabaigoje padalijus iš mokinių (pagal rugsėjo 1 d.
duomenis/globotinių (pagal gruodžio 31 d. duomenis) skaičiaus arba iš naudingojo įstaigos valdomų pastatų ploto (neįskaitant nenaudojamo,
išnuomoto ar perduoto ploto)

VII. INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMUS ĮSTAIGOJE
Eil.
Nr.

Atliktas patikrinimas,
data

Kas atliko

Patikrinimo
tikslas

Išvados, pasiūlymai

Jeigu buvo pastabų,
kas atlikta

Patikrinimų 2017
m. nebuvo atlikta
VIII. PROBLEMOS IR KAIP JOS BUVO SPRENDŽIAMOS
Problema

Priemonės, kokių buvo
imtasi jai spręsti

Pasiekti teigiami pokyčiai dėl
priemonių įgyvendinimo

1.

Akmenės miesto
ugniagesių grandies 2
autocisternų ZIL130
ir ZIL131 kapitalinis
remontas

Pasitelkti patyrę
ugniagesiai gelbėtojai
autocisternų remontui

Akmenės miesto ugniagesių
grandyje kovinėje parengtyje
yra 1 ir rezerve stovi 1
gaisrinė autocisterna ,
Akmenės miesto ir aplinkinių
kaimų gyventojai jaučiasi
saugiau

2.

Agluonų ugniagesių
grandies
autocisternos ZIL131
kapitalinis remontas
Akmenės miesto
ugniagesių grandies
administracinių
patalpų ir garažų
kapitalinis remontas

Pasitelkti patyrę
ugniagesiai gelbėtojai
autocisternų remontui

Eil.
Nr.

3.

Pasitelkti statybos
darbus išmanantys
ugniagesiai gelbėtojai

Jeigu neišspręsta,
kokių toliau veiksmų
bus imamasi
Išspręsta.

Išspręsta.

Akmenės miesto ugniagesių
grandies ir administracijos
darbuotojams sudarytos
geresnės darbo ir poilsio
sąlygos.

Išspręsta.

IX. STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

STIPRIEJI (1–5)
1.

TOBULINTINI (1–5)

Žmogiškieji ištekliai. Tai patyrusių ugniagesių 1.
gelbėtojų darbas gaisre ir remontuojant gaisrinę
techniką bei ugniagesių grandžių patalpas.
2.
3.

Vakarietiškos gaisrinės technikos ir įrangos
įsigijimas.
Akmenės miesto gaisrinės pastato ir garažų
remontas.
Savanorių ugniagesių pritraukimas

X. UŽDAVINIAI KITIEMS METAMS
Eil.
Nr.
1.

Uždavinys / problema

Numatomi veiksmai

Siektini rodikliai

Įrengti Akmenės miesto ugniagesių grandyje
sanitarines patalpas moterims ir suremontuoti
vyrams.

Pasitelkti statybos ir
remonto darbus
išmanančius ugniagesius
gelbėtojus
Pasitelkti statybos ir
remonto darbus
išmanančius ugniagesius
gelbėtojus
Pasitelkti visuomenę,
seniūnijų seniūnus,
mokyklų moksleivius
Akcijoje dalyvaus
Akmenės PGT pareigūnai
ir Ugniagesių komandos
ugniagesiai gelbėtojai
Akcijoje dalyvaus
Akmenės PGT pareigūnai
ir Ugniagesių komandos
ugniagesiai gelbėtojai
Dalyvaus Ugniagesių
komandos ugniagesiai
gelbėtojai

Įrengti ir suremontuoti
sanitarines patalpas

2.

Akmenės miesto ugniagesių grandies pastato
išorės perdažymas

3.

Per 2018 metus priimti daugiau savanorių
ugniagesių iš savivaldybės gyventojų tarpo

4.

Kartu su Šiaulių APGV Akmenės PGT
pareigūnais dalyvauti akcijoje „Gyvenkime
saugiai“

5.

Kartu su Šiaulių APGV Akmenės PGT
pareigūnais dalyvauti akcijoje „Būk saugus,
moksleivi“

6.

Vienoje iš bendrojo lavinimo mokyklų
organizuoti atvirų durų dieną, propaguojant
priešgaisrinę saugą ir savanorystę.

Perdažyti

Nuo 4 iki 10 savanorių

Dalyvauti

Dalyvauti

Dalyvauti

__________________________
Vadovas

Vladislovas Balkauskas

Akmenės rajono ugniagesių komandos vadovo
2017 metų veiklos ataskaitos
priedas

AKMENĖS RAJONO UGNIAGESIŲ KOMANDOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I.

BENDROJI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

Ugniagesių komanda dalyvauja 4 savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo
programoje, iki 2017 m. liepos 1 d. vykdė savivaldybei deleguotą funkciją „Civilinės saugos
administravimas ie ugniagesių komandos veiklos organizavimas“.
Vadovaujantis Lietuvos Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 11 „Dėl nekilnojamojo,
ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Akmenės rajono savivaldybei“
ir 2017 m. sausio 16 d. Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-28
„Dėl valstybės turto priėmimo komisijos sudarymo“, buvo perimtas Akmenės gaisrinės kilnojamas ir
nekilnojamas turtas, sudaryta 2017 m. sausio 26 d. „Valstybės turto panaudos sutartis“ Nr. SS-12. Buvo
įkurta dar viena – Akmenės miesto ugniagesių grandis. Nuo 2017 metų Ugniagesių komandoje yra 4
padaliniai: Papilės, Kruopių, Agluonų ir Akmenės miesto ugniagesių grandys, patvirtinti 39 etatai, iš jų
36 ugniagesio – gelbėtojo etatai. 2017 m. gruodžio 31 d. buvo laisvi 2 ugniagesių gelbėtojų etatai, jie
buvo dengiami savanorių ugniagesių pajėgomis.
Savanoriai ugniagesiai per 2017 m. budėjo 595 pamainas, kas sudaro 14 280 valandų.

Savanorių ugniagesių skaičiaus augimas

1 pav. Savanorių ugniagesių skaičiaus augimas

Ugniagesių komandos civilinės saugos funkciją iki 2017 metų liepos 1 d. vykdė komandos
vadovas, kuris, remdamasis teisės aktais, atliko specialisto, atsakingo už civilinę saugą
savivaldybėje, darbą.

II.

ĮSTAIGOS VEIKLOS PRISTATYMAS IR RODIKLIAI
Finansavimas

Ugniagesių komandos finansavimas iš Lietuvos Respublikos biudžeto, savivaldybei deleguotoms
priešgaisrinės ir civilinės saugos funkcijoms atlikti.

2 pav. finansavimas

3 pav. Panaudoti asignavimai priešgaisrinei tarnybai

Turima gaisrinė technika, įranga
Gruodžio 31-ajai dienai turėjome 7 gaisrines autocisternas. 7 gaisrinės autocisternos stovi
kovinėje parengtyje, 3 gaisrinės autocisternos rezerve.
Visose ugniagesių grandyse dislokuotos didelio pravažumo ZIL 131 autocisternos, galinčios
pravažiuoti bet kokiomis kelio sąlygomis. Visos gaisrinės autocisternos yra techniškai tvarkingos,
tačiau didžioji dalis jau morališkai pasenusios. Priešgaisrinės autocisternos yra 1983 – 93 m. gamybos,
tik Papilėje dislokuota gaisrinė autocisterna ZIL 131 yra 2000 m. gamybos, Agluonuose yra 1995 metų
gamybos ZIL 131, Akmenės mieste 1995 metų gamybos ZIL 130. Akmenės miesto ugniagesių
grandyje eksploatuojama ir pati seniausia gaisrinė autocisterna – 1974 metų ZIL 131.Visose gaisrinėse
autocisternose sukomplektuota reikiama gaisrinė įranga. Ugniagesiai - gelbėtojai aprūpinti kovine ir
darbine apranga, avalyne, visi baigę Vilniaus priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
ugniagesių mokyklą. Buitinės ir poilsio ugniagesių sąlygos yra geros, patalpos suremontuotos.
Ugniagesių grandžių pastatus – gaisrines Papilės, Kruopių miesteliuose ir Akmenės mieste reikėtų
renovuoti, apšiltinti.

Gaisrų analizė
Visą savivaldybės gaisrų vaizdą ir palyginimą su 2015, 2017 m. galima matyti žemiau pateiktose
lentelėse. Didžiojoje gaisrų gesinimo dalyje apie 90 proc. dalyvauja ir rajono ugniagesių komandos
ugniagesiai – gelbėtojai.

2015 m. 138 išvykimai, iš jų 68 išvykimai į gaisro vietą

4 pav. 2015 m. išvykimai

2016 m. 116 išvykimų, iš jų 55 išvykimai į gaisro vietą

5 pav. 2016 m. išvykimai

2017 m. 237 išvykimai, iš jų 78 išvykimai į gaisro vietą

6 pav. 2017 m. išvykimai

Gaisrai ir jų pasekmės pagal sektorius 2015 m.
1 lentelė
Gaisrai ir jų pasekmės pagal sektorius

Bendras
skaičius

Individualūs
gyvenamieji
namai

108

8

Žuvo
žmonių

Iš jų:
Žuvo
Vaikų
iki
18 m.

2

0

Iš jų

Daugiabučiai
gyvenamieji
namai

Žemės
ūkio

Gamybos

5

1

Transporto
priemonės

Prekybos

1

0

Kiti

9

25

Atvirose
teritorijose

59

kontein
eriai

4

žolės

41

Pastabos

Gaisrai ir jų pasekmės pagal sektorius 2016 m.
2 lentelė
Gaisrai ir jų pasekmės pagal sektorius

Bendras
skaičius

93

Individualūs
gyvenamieji
namai

Daugiabučiai
gyvenamieji
namai

7

3

Iš jų:
Žuvo
Vaikų
iki
18 m.

Iš jų
Žemės
ūkio

Gamybos

0

Transporto
priemonės

Prekybos

0

0

Kiti

7

31

Atvirose
teritorijose

45

kontein
eriai

8

žolės

Žuvo
žmonių

32

0

Pastabos

0

Gaisrai ir jų pasekmės pagal sektorius 2017 m.
3 lentelė
Gaisrai ir jų pasekmės pagal sektorius

Bendras
skaičius
107

Individualūs
gyvenamieji
namai

Daugiabučiai
gyvenamieji
namai

17

7

Iš jų:
Žuvo
Vaikų
iki
18 m.

Iš jų
Pagalbinio
ūkio

Gamybos

0

2

Transporto
priemonės

Prekybos

0 9

Kiti

Atvirose
teritorijose

38

kontein
eriai

11

žolės

28

Žuvo
žmonių

2

0

Pastabos

III.

CIVILINĖS SAUGOS UŽDAVINIŲ VYKDYMO AKMENĖS
RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2017 METAIS ANALIZĖ
ĮVADINĖ DALIS

Akmenės rajono savivaldybėje civilinės saugos veikla (toliau – CS) srityje buvo vykdoma
pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.
A-50 patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės 2017 m. civilinės saugos veiklos priemonių planą.

Ekstremalieji įvykiai, ekstremaliosios situacijos ir jų padariniai
Per 2017 metus Akmenės rajono savivaldybėje nei ekstremaliųjų įvykių nei ekstremaliųjų
situacijų nekilo.

Ekstremalių situacijų komisija (toliau – ESK) ir ekstremaliųjų situacijų
operacijų centras (toliau – ESOC)
Posėdžių skaičiaus ir tematikos pokyčio per metus analizė:
Per 2017 metus buvo planuoti 5 prevencinio pobūdžio ESK posėdžiai, iki 2017 m. liepos 1 d.
pravesti 4 prevencinio pobūdžio posėdžiai:
1.
Dėl civilinės saugos prevencinės veiklos 2016 m., saugios savivaldybės koncepcijos
įgyvendinimo ir ES prevencijos priemonių planavimo 2017 metams;
2.
Dėl pasirengimo galimam pavasariniam polaidžiui;
3.
Dėl gamtinio pobūdžio gaisrų ir jų prevencijos rajone organizavimo;
4.
Dėl pasirengimo maudymosi sezonui ir žmonių žūčių vandenyje mažinimo priemonių.

Gyventojų švietimas CS klausimais
Aktualiausios priemonės, tematika:
Kol kas aktualiausia gyventojų švietimo priemone yra sausos žolės deginimas pavasarį ir
akcija „Kūrenkime saugiai“.
Įgyvendinamų priemonių veiksmingumo analizė:
Visos įgyvendinamos priemonės apsvarstomos savivaldybės ESK posėdyje „Dėl gamtinio
pobūdžio gaisrų ir jų prevencijos Akmenės rajone organizavimo“, taip pat pagal poreikį ir kituose
savivaldybės ESK posėdžiuose.
Priežastys, dėl kurių planuotos priemonės nebuvo įgyvendintos:
Visi gyventojų švietimo CS klausimais ir priešgaisrinės apsaugos priemonių 2017 m.
sausringuoju laikotarpiu įgyvendinimo plani įvykdyti, visos priemonės įgyvendintos.

Ūkio subjektų ir kitų įstaigų CS būklė
Iki 2017 m. liepos 1 d. patikrinta civilinės saugos būklė šiuose ūkio subjektuose:
1. UAB „Bigso“;
2. Akmenės rajono PSPC.
Pagrindinių patikrinimų metu nustatytų pažeidimų analizė, jų šalinimas, kontrolė,
problematika:
Pagrindiniai pažeidimai – nėra asmeninių apsaugos priemonių ir nerengiamos CS pratybos.
Trūkumams pašalinti duoti terminai. Visų tikrintų ūkio subjektų ir kitų įmonių CS būklė įvertinta
gerai.
Neatliktų suplanuotų patikrinimų priežastys:
Suplanuotų ir neatliktų CS patikrinimų savivaldybėje nėra.
Priežasčių, dėl kurių neparengti ūkio sublektų ir kitų įstaigų ekstremaliųjų situacijų valdymo
planai, analizė ir problematika:
Tikrinamuose ūkio subjektuose ir kitose įstaigose ekstremaliųjų situacijų valdymo planai
parengti, patikslinti.

Priežasčių, dėl kurių neįsteigiami ūkio subjektų ir kitų įstaigų operacijų centrai, analizė ir
problematika:
Savivaldybėje nėra ūkio subjektų ir kitų įstaigų, kuriems reikėtų steigti operacijų centrus.

Kolektyvinės apsaugos statiniai
Parinktų KAS skaičiaus pokyčio per metus analizė, numatomų apsaugoti gyventojų skaičiaus
pokyčio per metus analizė:
Per 2017 metus rajone sumažėjo žmonių, tokiu būdu jų paslėpimo galimybės pagerėjo.
2017 m. pagal PAGD prie VRM rekomendacijas vyko darbas, KAS patalpas pritaikant
laikinam žmonių apgyvendinimui. Buvo atrenkamos patalpos, ieškoma rezervų žmonių aprūpinimui
būtiniausiomis priemonėmis.
KAS aprūpinimo planavimas, materialinių išteklių žinyno tikslinimo problematika:
Didžiausi problema dėl KAS aprūpinimo – surinkus visus savivaldybėje esančius resursus,
KAS aprūpinimui užtenka tik apie 50 proc. būtiniausių priemonių.
Apibendrinimas, pasiūlymai dėl padėties gerinimo:
Būtina mąstyti, kaip rasti lėšų ir dalį būtiniausių priemonių savivaldybei nusipirkti. Bandėme
sudaryti sutartis su ūkio subjektais, tačiau galinčių greitai per trumpą laiką pristatyti reikiamo kiekio
antklodžių, lovų ir kt. priemonių verslininkų neatsirado.

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemų būklė
Perspėjimo sirenomis sistemos apžvalga:
Savivaldybės teritorijoje iš viso yra 13 elektros sirenų, iš jų 5 vietinio valdymo elektros
sirenos yra privačios, o likusios 8 yra centralizuoto valdymo, tam panaudojant radijo ryšį.
Situacija dėl GPIS:
Vadovaujantis PAGD prie VRM direktoriaus 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1-342
patvirtintais gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos (toliau – GPIS) nuostatais,
Akmenės rajono savivaldybės administracija yra oficialus Gyventojų perspėjimo ir informavimo,
panaudojant viešųjų judriojo telefono ryšių paslaugų teikėjų infrastruktūrą, sistemos GPIS
naudotojas, kuriam suteikta prieigos teisė prie GPIS. Tiesioginė naudojimosi GPIS teisė iki 2017 m.
liepos 1 d/. buvo suteikta Akmenės rajono ugniagesių komandos vadovui Vl. Balkauskui.

IV.

VADOVO ORGANIZACINĖ VEIKLA

Vladislovas Balkauskas Akmenės rajono ugnaigesių komandai vadovauja nuo 1999 metų. Per
šiuos metus buvo nuolat tobulinama įstaigos struktūra, stiprinama ir objektyviai naudojama įstaigos
materialinė bazė, rūpinamasi personalo ir ugniagesių – gelbėtojų kvalifikacijos kėlimu.

Iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
(PAGD) gautos septynios panaudotos gaisrinės autocisternos.

Įstaiga kasmet kokybiškai parengia ir efektyviai įgyvendina metines veiklos
programas, laiku ir kokybiškai pateikiama informacija savivaldybės administracijai, Šiaulių
apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (APGV), PAGD apie įstaigos priešgaisrinės ir civilinės
saugos veiklą.

Dėl teikiamų priešgaisrinės ir civilinės saugos paslaugų rajono visuomenei
nusiskundimų negauta.

Eilę metų įstaigos veiklą kontroliuoti turinčių teisę institucijų (Šiaulių APGV,
savivaldybės kontrolierių, valstybės kontrolės) pažymose nėra užfiksuota pažeidimų dėl vadovo
kaltės.

Įstaiga tobulina administracijos darbuotojų (vyr. buhalterės, sekretorės) darbą, skatina
dalyvauti mokymuose, siekti aukštojo išsilavinimo. Ištęstinių studijų metu vyriausioji buhalterė
įgijo aukštąjį išsilavinimą, sekretorė ištęstinių studijų būdu mokosi Šiaulių universiteto Verslo ir
viešosios vadybos katedroje viešojo administravimo specialybės.


Įstaiga neturi finansinių įsiskolinimų.

Nuo 2010 metų duomenys teikiami Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų
konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).

Įstaiga naudojasi ir pateikia duomenis strateginio planavimo informacinėje sistemoje.
Duomenys teikiami Biudžetas VS – finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje.

Atkurta savanorių gaisrininkų draugija, jos nariai aktyviai dalyvauja šviečiant rajono
gyventojus, talkina išvalant ir sutvarkant dūmtraukius, yra aktyvūs ugniagesių – gelbėtojų
pagalbininkai gaisruose: per 2017 metus savanorių ugniagesių skaičius padidėjo nuo 47 iki 55
narių.

Įstaiga aktyviai įsijungė į ilgalaikę programą organizuojant savanorius ugniagesius
darbui ugniagesių komandos grandyse budint ir gesinant gaisrus. Nuo 2016 m. sausio 1 d. pirmieji
Šiaulių apskrityje savanoriai ugniagesiai laisvu nuo darbo laiku budi ugniagesių grandyse.

Įstaigos vadovas pastoviai kelia kvalifikaciją Civilinės ir priešgaisrinės saugos
tobulinimosi kursuose, įgytas žinias prietaiko ugniagesių – gelbėtojų darbo organizavime,
gyventojų švietime.

2017 metais įstaigos vadovas dalyvavo:

2017-02-09 „Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojams 2017 m.“;

2017-04-19 „Savivaldybių ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių
tęstinio civilinės saugos mokymo programa“;

2017-04-25 „Mažos vertės pirkimų vykdymo ypatumai 2017 m.“

2017-07-01 „Darbo teisės reforma nuo 2017-07-01, reguliavimo ypatumai ir naujojo
Darbo kodekso teikiamos galimybės“.

Įstaigos turimuose keturiuose padaliniuose – Papilės miestelio, Kruopių, Agluonų ir
Akmenės miesto ugniagesių grandyse nuolat kontroliuojama darbo drausmė, keliama ugniagesių –
gelbėtojų kovinė parengtis.

Ugniagesiai – gelbėtojai kasmet vadovo įsakymu savarankiškai ir padedant lektoriams
ruošiasi profesinių žinių ir kovinio pasirengimo egzaminui, atsakydami į pateiktus testų klausimus.

Įstaigos vadovas yra atkurtos Akmenės rajono savanorių gaisrininkų draugijos
pirmininkas.

Įstaiga kasmet iš sutaupytų darbo užmokesčiui skirtų asignavimų įsugyja naujų
kovinių rūbų, avalynės, priešgaisrinės įrangos.

Svarbiausi metų laimėjimai
2017 m. sausio 19 d. buvo perimta Akmenės miesto ugniagesių grandis. Per trumpą laiką
šioje grandyje suremontavome gaisrinių autocisternų ūkį.
Suremontavome Akmenės miesto ugniagesių grandies pastato vidų. Nuo 2017 m. gegužės
mėnesio ugniagesių komandos administracija persikėlė dirbti į Akmenės miesto ugniagesių grandies
administracines patalpas. Iš pagrindų suremontuota padidinto pravažumo ZIL 131 Agluonų
ugniagesių grandyje.

Artimiausio laikotarpio veiklos prioritetinės kryptys
Aktyviai dalyvausime ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamuose projektuose, siekiant
atnaujinti įstaigos materialinę bazę, pagerinti pastatų, patalpų būklę, aprūpinti ugniagesius –
gelbėtojus, taip pat ir savanorius būtinomis darbo priemonėmis.
Bendradarbiausime su užsienio šalių priešgaisrinėmis tarnybomis, siekdami perimti patirtį
dirbant su savanoriais ugniagesiais, be tarpininkų įsigyjant priešgaisrinės technikos.
Pagrindinis tikslas išsaugoti žmonių gyvybes, sveikatą, turtą, apsaugoti aplinką nuo
ekstremalių įvykių ir situacijų poveikio.
_____________________________

Parengė Akmenės ugniagesių komandos vadovas Vladislovas Balkauskas

