ŠIMKAIČIŲ PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS
ISTORIJA
Šimkaičių Priešgaisrinis atraminis punktas įkurtas 1968 m. lapkričio 14 dieną. Pastatas
pastatytas 1968 m. Punktui ir komandai vadovauti ėmėsi Leonas Petkevičius.
1968 m. lapkričio 29 dieną gauta 1-oji priešgaisrinė automašina PMG-19, vaţiuoklė
GAZ-63. Ji gauta iš Jurbarko profesionalinės priešgaisrinės dalies. Komisisija susidedanti iš
Jurbarko rajono priešgaisrinės apsaugos inspekcijos viršininko Juozo Čepulio, Jurbarko m.
profesionalinės priešgaisrinės dalies viršininko Z. Tamulio ir vairuotojo Jono Dėdinsko,
dalyvaujant kolūkio „Medininkai“ atraminio priešgaisrinio punkto vairuotojui Leonui
Petkevičiui ir remiantis priešgaisrinės apsaugos valdybos nurodymu skyrė buvo perduota ši
mašina į „Medininkų“ kolūkio balansą. Automobilio vertė buvo 3968,40 rublių.
1969 m. spalio 14 dieną visą komandą perėmė Algirdas Girdzijauskas. Visą komandą
sudarė: Sigitas Jasaitis, Leonas Petkevičius, Vytautas Stašaitis, Vyturys Linas ir Algirdas
Girdţijauskas. Pareigybės: vyr. vairuotojas – A. Girdţijauskas, kiti – vairuotojai. Naujasis
komandos vadovas A. Girdţijauskas iš Medininkų kolūkio Priešgaisrinės apsaugos viršininko
Antano Dţiaugio, atraminio punkto vairuotojo Leono Petkevičiaus ir Medininkų kolūkio
mechaniko Vyto Stankaičio perėmė 1968 m. gautą automašiną ir inventorių: sofą (kainavo 130
rublių), 2 spintas (75 rubliai), 2 kibirus, 2 šepečius, sieninį laikrodį „Янтарь“ (išlikęs iki šiol),
radijo imtuvą „Sirius“ (73,60 rublių), televizorių „Rekord-6“ (210 rublių), stalą televizoriui,
portretą, telefoną, plytelę, proţektorių, stalą, 4 kėdes, 3 dideles ir 2 maţas uţuolaidas, šaškes,
šachmatus, vėliavą, spyną, stabilizatorių, elektros skaitliuką, uţtiesalą sofai, plakatų albumą.
Vairuotojų pagrindinis atlyginimas (be priedų) buvo 103 rubliai. Uţ naktinį budėjimą
buvo mokama priemoka – uţ 1 val. 0,0836 rublio.
1974 m. visa punkto išlaidų sąmata sudarė 7970 rublių, o jau 1978 m. buvo patvirtinta
11208 rublių išlaidų sąmata. Iš 11208 rublių sumos vairuotojų atlyginimas buvo skirta 8640
rublių, spec. drabuţiams ir kitoms priešg. techniniam apginklavimui – 700 rub., automašinų ir
patalpų remontui, statyboms bei baldams – 600 rub., degalams ir tepalams – 480 rub., kurui
šildyti patalpas – 150 rub., telefonui – 52 rub., elektros energijai – 90 rub., kitoms nenumatytoms
išlaidoms ir premijoms – 496 rub.
Kiekvienais metais Šimkaičių Priešgaisrinis atraminis punktas dalyvaudavo darbo ir
kovinės parengties apţiūrose. Iš 5 narių sudaryta komisija apţiūros metu penkiabalėje sistemoje
vertindavo ugniagesių komandos darbą pagal šiuos rodiklius:
1) Vairuotojų ţinios (automašinos techninė dalis, eismo taisyklės, priešgaisrinė taktika,
praktinis darbas su automašinomis).

2) Automašinų techninių aptarnavimų organizavimas ir atlikimas. Šių darbų kokybė ir
apskaita.
3) Automašinų techninė būklė apţiūros dieną ir jų sukomplektavimas inventoriumi.
4) Priešgaisrinio techninio inventoriaus būklė.
5) Vairuotojų ir SGD kovinių grupių narių aprūpinimas spec. apranga, jos būklė.
6) Gaisrinių rankovių eksploatavimas, bandymai, darbo apskaita.
7) Sąlygos priešgaisrinei technikai ir gaisrinėms rankovėms laikyti, plauti, dţiovinti.
8) SGD kovinių grupių sukomplektavimas prie savanorių ugniagesių komandų. Jų
atliekamas priešgaisrinis profilaktinis darbas ir dalyvavimas gaisruose.
9) Pratybų planavimas, SGD kovinių grupių dalyvavimas mokyme.
10) Vairuotojų dalyvavimas priešgaisriniame profilaktiniame darbe.
11) Tarnybinių patalpų ir aplinkos sutvarkymas. Vaizdinės priešgaisrinės priemonės, jų
apipavidalinimas.
12) Savanorių ugniagesių komandos darbo vertinimas gaisruose ir pratybose.
13) Komandos dalyvavimas rajoninėse priešgaisrinio taikomojo sporto varţybose.
14) Tarnybinės drausmės paţeidimai.
15) Nelaimingi atsitikimai dėl darbo apsaugos reikalavimų paţeidimo.
16) Aptarnaujamos zonos gyvenamajame sektoriuje kilę gaisrai.
Iki 1992 m. punktas priklausė Šimkaičių kolūkiui.
Nuo 1992 m. liepos mėn. perėmė vadovavimą Jurbarko rajono priešgaisrinė tarnyba.
2003 m. dirba ši komanda poromis:
1. Vytautas Tamašauskas – vairuotojas (gim. 1957 m. Šimkaičiuose. Vairuotojas. Dirba
nuo 1992 metų. Gesino apie 15 gaisrų);
Dainius Mileris – ugniagesys (gim. 1981 m. Kniečių kaime. Išsilavinimas – vidurinis.
Ugniagesys gelbėtojas. Dirba nuo 1991 metų. Gesino apie 15-20 gaisrų).
2. Eugenijus Parnarauskas – vairuotojas (gim. 1965 m. Vadţgiryje. Išsilavinimas –
vidurinis. Vairuotojas. Šimkaičių punkte dirba nuo 1999 metų birţelio 1 dienos. Gesino apie 1520 gaisrų);
Arūnas Jasaitis – ugniagesys (gim. 1962 m. Paulių kaime. Mokėsi Šimkaičiuose,
Panevėţyje. Baigė profesinę mokyklą, kurioje įgijo tekintojo specialybę. Ugniagesiu dirba nuo
1992 metų rugsėjo 1 dienos. Gesino apie 15-20 gaisrų).
3. Robertas Girdzijauskas – vairuotojas;
Giedrius Malinauskas – ugniagesys.
4. Robertas Dubinskas – vairuotojas;
Stasys Mileris – ugniagesys.

Komandai vadovauja Algirdas Girdţijauskas (gim. 1942 m. Paišlynio kaime.
Išsilavinimas – vidurinis. Vairuotojas. Dirba nuo 1969 metų. Gesino apie 20 gaisrų)
Rajono viršininkai:
Graţvydas Mileris – rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkas.
Stasys Pocius – ugniagesių kom. viršininkas.
Dabar priešgaisrinis punktas turi dvi mašinas: GAZ-63 ir Mersedes Benz. Kiekviena
mašina turi savo kodą. Šimkaičių – Vėtra 17.
Vedama dokumentacija
1. Išvaţiavimo į gaisrus ir pamokas apskaitos ţurnalas (tarnybos knyga).
2. Priešgaisrinių automobilių TO-1 ir TO-2 atlikimo ţurnalas.
3. Operatyvinės gaisro gesinimo kortelės.
4. Išrašai iš rajoninio gaisro gesinimo plano.
5. Aptarnaujančių ūkių sąrašai.
6. Kovinės grupės budėjimo grafikai.
7. Gaisrų gesinimo aktyviai dalyvaujančių SGD narių apskaita.
8. Pamokų su SGD kovinės grupės nariais pravedimo tvarkaraščiai ir apskaitos knyga.
9. Gaisrinių rankovių pasai.
10. Priešgaisrinio – techninio apginklavimo, esančio automobilyje, sąrašai.
11. Gyvenamųjų namų ir kitų objektų priešgaisrinės būklės tikrinimo ţurnalas (buvo 1
atsakingas šeimos narys. Nuo 1987 m. – visi šeimos nariai – parašai visų).
12. Savanoriškos draugijos mokymo planai. (1978-79-81 m. – 70 narių).
13. Mašinų eksploatacinės kortelės (data, automobilių dalių vietos pavadinimai,
išvaţiavimo laikas, grįţimo laikas, spidometro rodikliai, nuvaţiavimas į vietą ir atgal, gaisruose,
apmokymuose, automobilio pašildymas ţiemą, degalų likutis keičiantis pamainoms, įpilta
degalų, sunaudota degalų, budinčio vairuotojo parašas ir budinčio sargybos viršininko parašas.
Skaudžiausi gaisrai
1. 1969 m. Kniečių kaime. Zizų vaikai ţaidė ant šieno ir uţdegė.
2. Degė Bakučio Tituso namas. Tuomet gesino visa komanda.
3. 2003 m. gaisras Jurbarko linų šiaudelių sandėlyje.
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13.
14.
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1985-05-25

15.

1985 m.

16.

1986-03-06

17.

1987-05-23

18.

1988-04-29

19.

1988-05-21

Apdovanojimas
LTSR Savanorių ugniagesių draugijos Garbės raštas Šimkaičių
priešgaisriniam atraminiam punktui uţėmusiam I vietą su
automobiliais priešgaisrinio taikomojo sporto varţybose.
LTSR Savanorių ugniagesių draugijos Garbės raštas Šimkaičių
priešgaisrinės apsaugos tarpūkinio atraminio punkto darbuotojam
1973 m. socialistiniame lenktyniavime uţėmusiems I vietą.
Savanoriškos sporto draugijos „Nemunas“ Jurbarko rajono tarybos
Diplomas Šimkaičių PATAP priešgaisrinio – taikomojo sporto
rajoninėse varţybose uţėmusiems I vietą.
Lietuvos savanorių gaisrininkų draugijos Jurbarko rajono tarybos
Garbės raštas uţ priešgaisrinio taikomojo sporto rajoninėse
varţybose uţėmusiems I vietą.
LTSR Ţemės ūkio ministro J. Vadopalo Diplomas Šimkaičių
PATAP laimėjusiam darbo ir kovinės parengties apţiūroje II vietą.
Jurbarko savanorių gaisrinės draugija apdovanoja Garbės raštu
Šimkaičių komandą, uţėmusią II vietą priešgaisrinio sporto
rajoninėse varţybose.
Diplomas uţ rajoninėse priešgaisrinio sporto varţybose
uţėmusiems I vietą.
Diplomas uţ 1981 m. respublikinę tarpūkinę savanorių ugniagesių
komandų apţiūroje uţėmusiems III vietą (ţemės ūkio ministro
pavaduotojas J. Vadopalas).
Diplomas savanoriškos sporto draugijos „Nemunas“ priešgaisrinio
sporto varţybose uţėmusiems II vietą.
Diplomas uţ II vietą respublikinėje kovinės parengties apţiūroje.
Garbės raštas Jurbarko savivaldybės gaisrininkų draugija
apdovanoja uţ III vietą varţybose (II komandą).
Garbės raštas Jurbarko savivaldybės gaisrininkų draugija
apdovanoja uţ I vietą varţybose (I komandą).
Garbės raštas uţ III vietą II komandai.
Garbės raštas uţ I vietą I komandai.
Diplomas uţ III vietą tarpūkinėse komandų respublikinėje
apţiūroje. LTSR Ţemės ūkio ministras M. Grigaliūnas.
Lietuvos savanorių gaisrinės draugijos respublikinės tarybos
Garbės raštas Algirdui Girdzijauskui, Šimkaičių kolūkio SGD
pirminės organizacijos pirmininkui uţ nepriekaištingą darbą ir
gerus pasiekimus 11-me penkmetyje, saugant visuomeninį bei
asmeninį turtą nuo gaisrų.
Jurbarko rajono tarybos Garbės raštas uţ I vietą rajoninėse
priešgaisrinio sporto varţybose.
Garbės raštas uţ rajoninėje apţiūroje uţėmusiems I vietą.
Garbės raštas uţ I vietą priešgaisrinio sporto varţybose.
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20.

1989-07-27

Apdovanojimas
Respublikinės tarybos Garbės raštas Algirdui Girdzijauskui uţ
gerą priešgaisrinę veiklą paţymint Draugijos 40-metį.

