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Vidaus reikalų ministerija (VRM) pagal kompetenciją iŠnagrinėjo Jūsų 2012 m. vasario 13
d. raštą

r. 0202 "Dėl Antalieptės

ugniagesių komandos ųaikinimo proceso sustabdymo"

ir

,

informuoja, kad gaisrui, kilusiam 2012 m. vasario 12 d. Zarasų r. Kuitenių kaime, gesinti buvo
pasitelktos

priešgaisrinės

gelbėjimo

pajėgos pagal galiojanti

priešgaisrinių

gelbėjimo

pajėgų

suteIkimo planą, 1. y. vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos istatymo (Žin.,
2002, Nr. 123-5518; 2008, Nr. 71-2704; 2010, Nr. 1-30) 17 straipsnio 3 punktu, vidaus reikalų
ministras ar jo igaliota institucija, šiuo atveju Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
prie VRM (PAGD), nustato gaisrų gesinimo organizavimo tvarką, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų
sąveikos principus gaisrų metu bei priešgaisrinių gelbėjimo Pfljėgų reagavimą i pranešimus apie
kilusius gaisrus.
Atkreipiame dėmes i i tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2011 m. liepos 4 d.
raštu Nr. (2.33-01)-6K-I106926

"Dėl 2012, 2013 ir 2014 metų valstybės biudžeto apimčių ir 2012

metų valstybės biudžeto projekto skaičiavimų"

informavo, kad valstybinei (valstybės perduota i

savivaldybėms) priešgaisrinės saugos funkcijai atlikti 2012-2014 m. numatoma skirti 48,86 mln. Lt,
1. y. gerokai

Atsižvelgdamas

mažiau lėšų, nei numatyta pagal metodiką,

ir prašo PAGD bei savivaldybės.

i tai ir siekdamas kuo efektyviau panaudoti valstybės lėšas, o kartu užtikrinti

2
savivaldybių ugniagesių komandų tinkamą veiklą, PAGD atliko būtinus skaičiavimus optimaliam
komandų skaičiui nustatyti bei kreipėsi

i

savivaldybes siūlydamas optimizuoti esamą komandų

tinklą.
PažYmėtina, kad Zarasų r. savivaldybėje pastaraisiais metais nebuvo tinkamai užtikrinamas
valstybės skirtos funkcijos vykdYmas. Mūsų žiniomis, 2012 m. sausio mėn. net 26 darbo dienas kai
kuriose Zarasų r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandose darbuotojai dirbo po
vieną, o tai, gesinant gaisrus, ne tik kelia grėsmę patiems ugniagesiams, bet ir suteikia nepagristų
I

vilčių visuomenei, kad yra užtikrinama kvalifIkuota pagalba, nes savivaldybėje

ivykus gaisrui,

vienas budintis ugniagesys turėtų sulaukti antrojo ugniagesio, kuris atvyktų iš kitos ugniagesių
komandos, ir tik tada imtis gesinimo darbų.
Informuojame, kad jau dabar yra sudaryti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sute1kimo planai,
numatantys,

kur ir kokios priešgaisrinės

gelbėjimo pajėgos, prireikus pagalbos, vyktų. Todėl
i

gyventojams, kurių kaimuose panaikintos ugniagesių komandos, kilus gaisrui ar kitai nelaimei,
visada greitai ir kvalifIkuotai bus suteikiama pagalba.
Mūsų žiniomis, dalis savivaldybių yra numačiusios prioritetines veiklos kryptis ir rūpinasi
visuomenės

saugumu,

skiria papildomų

lėšų savivaldybių

priešgaisrinėms

tarnyboms,

ĮSigyja

priešgaisrini gelbėjimo inventorių, pirmosios pagalbos ir asmeninių apsaugos priemonių.
Atk.reipiame dėmes i

i tai,

kad PAGD atliko būtinus veiksmus, kad priešgaisrinės tarnybo ,

tarp jų ir Zarasų r., gautų geresni fInansavimą ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių
komandos galėtų efektyviau atlikti joms pavestas funkcijas.
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