Kelmės rajono savivaldybės socialinių
paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo
programos finansavimo tvarkos aprašo
1 priedas
Kelmės rajono savivaldybės administracijai
PROJEKTO PARAIŠKA
2018-03-30
(Data)

Projekto pavadinimas
(Projekto pavadinimas turi būti trumpas, konkretus ir aiškus, apibūdinantis projekto esmę)
Kelmės rajono gyventojų ir jų šeimos narių turinčių negalią, gyvenamųjų būstų priešgaisrinės
saugos didinimas.
I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

Juridinio asmens
pavadinimas
Teisinis statusas
Kodas
Adresas, pašto indeksas
Tel., faksas
El. p. adresas
Banko pavadinimas,
kodas, sąskaitos Nr.
Juridinio asmens vadovo
vardas, pavardė

BĮ Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnyba
Biudžetinė įstaiga
162747063
Parko g. 9, Verpenos k., Kelmės rajonas
8 427 48460
sauga@kelmespriesgaisrine.lt
Luminor Bank AB
LT374010043800138840
Artūras Kairys

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTO FINANSAVIMĄ
2. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI
(Nurodomi projekto finansavimo šaltiniai, išskiriant, kokio dydžio išlaidų dalį planuojama padengti iš savivaldybės
paramos lėšų ir kokio dydžio dalį – iš kitų lėšų. Paraiškoje nurodyto dydžio nuosavos ar kitų šaltinių skiriamos lėšos
turi būti užtikrintos paraiškos teikimo metu)

Projekto finansavimo šaltinio pavadinimas
2.1. Iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos prašomos lėšos
2.2. Kiti projekto finansavimo šaltiniai (nurodyti):

2.3. Bendra projekto suma

Suma Eur
7630,00

7630,00

3. KITOS PARAMOS FORMOS (pvz.: nurodomas indėlis natūra: savanoriškas darbas, suteiktos patalpos ir
kt.)

Savanoriškas neatlygintinas aiškinamasis ir praktinis ugniagesių darbas, neatlygintinas
transporto priemonių ir pagalbinių priemonių (įrankių) panaudojimas.

III. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS
4. Projekto vadovas

5. Projekto
finansininkas

6. Kiti vykdytojai
(Nurodoma, jei
projekte numatyti)

Vardas, pavardė
Artūras Kairys
Adresas
Parko g. 9, Verpenos k. Kelmės rajonas
Telefonas
6 86 98591
El. paštas
arturas.kairys@kelmespriesgaisrine.lt
Darbo patirtis (nurodoma
Nėra
darbo su projektais patirtis)
Atliekamos funkcijos
Įstaigos vadovas
Vardas, pavardė
Ieva Sasnauskienė
Adresas
Parko g. 9, Verpenos k. Kelmės rajonas
Telefonas
8427 48460
El. paštas
Ieva.sasnauskienė
Darbo patirtis (nurodoma
Nėra
darbo su projektais patirtis)
Atliekamos funkcijos
Vyriausioji buhalterė
Koordinuojantys darbuotojai ugniagesių komandose:
Vardas, pavardė
Albertas Lileikis
Adresas
Laisvėsg.7, Šaukėnų mst., Šaukėnų sen.,Kelmės
rajonas.
Telefonas
8 671 52683
El. paštas
Darbo patirtis (nurodoma
Nėra
darbo su projektais patirtis)
Atliekamos funkcijos
Kražių ugniagesių komandos skyrininkas
Vardas, pavardė
Pranas Palubinskas
Adresas
Gerletiškės k.,Kražių sen., Kelmės rajonas.
Telefonas
8 671 54047
El. paštas
Darbo patirtis (nurodoma
Nėra
darbo su projektais patirtis)
Atliekamos funkcijos
Kražių ugniagesių komandos skyrininkas
Vardas, pavardė
Romaldas Sakalauskas
Adresas
Stoties g. 14, Vaiguvos k., Vaiguvos sen., Kelmės
rajonas.
Telefonas
8 671 52701
El. paštas
Darbo patirtis (nurodoma
Nėra
darbo su projektais patirtis)
Atliekamos funkcijos
Vaiguvos ugniagesių komandos skyrininkas
Vardas, pavardė
Antanas Savickis
Adresas
Raseinių g.7, Liolių mst., Liolių sen., Kelmės
rajonas.
Telefonas
8 671 53960
El. paštas
Darbo patirtis (nurodoma
Nėra
darbo su projektais patirtis)
Atliekamos funkcijos
Liolių ugniagesių komandos skyrininkas
Vardas, pavardė
Valdemaras Kaminskas
Adresas
Gaisrinės g.7A, Budraičių k., Tytuvėnų apyl., sen.,
, Kelmės rajonas.
Telefonas
8 672 15295
El. paštas
Darbo patirtis (nurodoma
Nėra
darbo su projektais patirtis)

Atliekamos funkcijos
Vardas, pavardė
Adresas
Telefonas
El. paštas
Darbo patirtis (nurodoma
darbo su projektais patirtis)
Atliekamos funkcijos

Tytuvėnų ugniagesių komandos skyrininkas
Virginijus Anglickis
Kražių g. 33A, Užventis, Užvenčio sen., Kelmės
rajonas.
8 608 03273
Nėra
Užvenčio ugniagesių komandos skyrininkas

IV. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
7. PROJEKTO TIKSLAS (AI)
(Projekto tikslas turi būti konkretus,
realus, įgyvendinamas ir
glaustai suformuluotas)

8. PROJEKTO
UŽDAVINIAI
(Uždaviniai turi atsakyti į klausimą,
ką reikia padaryti, kad tikslas būtų
pasiektas)

9. TRUMPAS PROJEKTO
APRAŠYMAS
(iki 0,5 puslapio) (Aprašoma,
kokias problemas sprendžia šis
projektas, ar šios problemos yra
aktualios vietos bendruomenei.
Pagrįsti, kodėl šis projektas ir jo
vykdymo metu numatytos veiklos yra
efektyvi priemonė spręsti paminėtas
problemas, kodėl jis reikšmingas
vykdytojams, dalyviams ir aplinkai,
aprašyti projekto idėją)

10. TIKSLINĖ GRUPĖ IR
PROJEKTO DALYVIAI
(Nurodoma, kas dalyvaus projekto
veiklose, kam skirtos projekto
veiklos, bendras dalyvių ir jų šeimos
narių skaičius)

Gyventojų gyvenamo būsto saugumo didinimas, siekiant
išvengti arba sumažinti žmonių žūties ir turto sunaikinimo
galimybę nuo gaisro, diegiant apsaugos priemones, gyventojų
konsultavimaspriešgaisrinės saugos klausimais.
1. Įrengti tikslinei projekto gyventojų grupei (neįgaliems arba
šeimose esant neįgaliems) autonominius dūmų detektorius.
2. Aprūpinti gaisro atžvilgiu pavojingesnių šių namų (butų)
savininkus gesintuvais.
3. Vykdyti švietėjišką priešgaisrinės saugos veiklą.
Dažna nelaimės priežastimi, kai gaisro metu žūsta žmonės yra
neatsargus rūkymas, netvarkingi elektros ir šildymo įrenginiai,
neatsargus elgesys, be priežiūros palikti vaikai ir kt.
Nekontroliuojamas, pavėluotai pastebėtas gaisras yra sunkiau
užgesinamas, o per keletą minučių gali sunaikinti didelės vertės
turtą ir pražudyti žmogaus gyvybę. Todėl ypatingą svarbą turi
prevencinės priemonės ir įranga, kurios gaisro kilimo
pradžioje, suteikia žmogui galimybę būti laiku informuotam,
kad jis galėtų imtis reikalingų priemonių ir išsaugotų savo
gyvybę ir turtą. Siūloma priemonė dūmų detektoriai padeda
laiku indentifikuoti kilusį gaisrą, perspėja gyventoją, o gaisro
gesinimo priemonės leidžia efektingai ir laiku jį užgesinti. Dėl
nepakankamo informuotumo, žmonės dažnai nežino kaip elgtis
kilus gaisrui, kokių veiksmų reikalinga imtis, todėl reikalinga
šviesti ir informuoti priešgaisrinės saugos klausimais
Per praėjusių 2015-2017 metų laikotarpį Kelmės rajone įvyko
332 gaisrai. Gyvenamuosiuose namuose ir ūkiniuose
pagalbiniuose pastatuose 2015 m. įvyko 48gaisrai, 2016 m. -41
gaisras, 2017 m. - 48 gaisrai. Gaisrai gyvenamuosiuose
namuose sudaro daugiau kaip 18 procentų nuo visų gaisrų
kilusių rajone. Žuvusių žmonių skaičius 2015 m. - 4, 2016 m. 1,
2017 m. - 2. Traumuota per 3 metų laikotarpį 5 žmonės.
Manome, kad įgyvendintos priemonės, padidins tikimybę
išvengti žmonių žūčių ir didelių nuostolių gaisro atveju.
Kelmės rajone gyvenantys asmenys ir jų šeimos nariai, kurie
turi tam tikrą neįgalumo lygį ir senyvo amžiaus asmenys.
Rajone yra daugiau kaip 2000 tokių asmenų. Planuojama, kad
projektas finansuos, tik dalies asmenų būsto saugumo didinimo
priemones atsižvelgiant į vietos aplinkybes. Preliminarus
dalyvių (asmenų į kuriuos nukreiptas vykdomas projektas)
skaičius - 400.

11. PROJEKTO
ĮGYVENDINIMO
LAIKOTARPIS,
PROJEKTO VYKDYMO
VIETA, TĘSTINUMAS

Kelmės rajono teritorijoje, nuo 2018-05-01 iki 2018- 12-31.
Numatoma vykdyti tęstinę veiklą(projekte įgyvendintų
priemonių veikimo, priežiūros, techninio stovio pasirinktinį
monitoringą).

(nurodoma tiksli projekto vykdymo
pradžia ir pabaiga, įgyvendinimo
trukmė (mėnesiais), vykdymo vieta
(miestas, kaimas); ar projektas yra
tęstinis ir ilgalaikis, ar bus tęsiamas
toliau)

12. NUOSEKLUS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS (atskirai pagal kiekvieną
planuojamą vykdyti veiklą)
Veiklos pavadinimas
Eil.
Nr.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Autonominių dūmų
detektorių
pirkimas, įrengimas
(400vnt.)
Autonominių
dūmų detektorių
techninių
charakteristikų ir
specifikacijos
parengimas
Dūmų detektorių
viešojo pirkimo
vykdymas
Dūmų detektorių
montavimas
(įrengimas)
gyvenamajame
būste, gyventojų
supažindinimas su
veikimo principais.

Planuojamas
veiklos
laikotarpis
(pradžia ir
pabaiga)

Paslaugos
periodiškumas
(kartai per
savaitę, trukmė
(val.)

Veiklų
įgyvendini
mo vieta

2018metai
I
ketv.

II
ketv.

2.1.

2.2.

Gesintuvų pirkimas
(100 vnt.)
Gesintuvų
techninių
charakteristikų ir
specifikacijos
parengimas
Gesintuvų viešojo
pirkimo vykdymas

IV
ketv.

+

+

Kelmės r.

2018-05-01

1 kartą

2018-05-30

2018-05-01

+

1 kartą

+

2018-06-30
2018-06-01

Metų eigoje

2018-12-30

atsižvelgiant į
technines ir

+

žmogiškųjų
resursų
galimybes

2.

III
ketv.

Kelmės r.
2018-05-01

1 kartą

2018-05-30

2018-05-01
2018-06-30

+

1 kartą

+

2.3.

Pristatymas
gyventojams,
supažindinimas su
naudojimu ir
veikimo principais

2018-06-01

Metų eigoje

2018-12-30

atsižvelgiant į
technines ir
žmogiškųjų

+

+

+

+

+

+

+

+

resursų
galimybes
3.

3.1.

3.2.

3.3.

Šviečiamosios
medžiagos
pirkimas
Šviečiamosios
medžiagos
gaisrinės saugos
klausimais
parengimas
Maketavimo ir
spausdinimo
paslaugos pirkimas
Informacijos
pateikimas
gyventojams

Kelmės r.

2018-05-01

1 kartą

2018-05-30

2018-05-01

1 kartą

+

2018-05-30
Metų eigoje

+

13. DETALI PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA IR PAGRINDIMAS
Eil.
Nr.

Išlaidų rūšis ir skaičiavimai

1.

Darbo užmokestis projekto
vykdytojams (asmenų skaičius,
darbo trukmė, darbo užmokesčio
dydį)
Įmokos socialiniam draudimui,
Garantiniam fondui
Transporto išlaidos (eksploatacijos
išlaidos, kuro išlaidos)

2.
3.

Prašoma
suma iš
savivald
ybės
(eurais)

Išlaidų pagrindimas
(pagrįsti ir nurodyti, kokiai veiklai
planuojamos išlaidos)

-

-

330,00

4.

Prekės (kanceliarinės ir skirtos
projektui vykdyti)

7300,00

5.

Kitos paslaugos
IŠ VISO PROJEKTO IŠLAIDŲ
(1+2+3+4+5)

7630,00

Automobilių kuro išlaidos:
Preliminari automobilių rida projektui
vykdyti apie 2500 km.
Vid. kuro sunaudojimo norma 12
l/km.2500x0,12x1,10 eur = 330 eur
Detektoriai 400x11 = 4400 eur
Gesintuvai 4 kg, 100x25 =2500eur
Lankstinukai ,bukletai 400 eur

14. LAUKIAMI REZULTATAI (pagal vykdomas veiklas)
1.Dūmų perspėjimo įrenginys, sudarytų prielaidas gyventojui ankščiau imtis priemonių gyvybei ir
turtui apsaugoti.
2. Gaisro gesinimo įrenginys esantis gyvenamojoje patalpoje, leistų gyventojui efektyviai užgesinti
gaisrą jo pradinėje kilimo fazėje.
3. Spausdinta šviečiamoji ir informacinė medžiaga padidins gyventojų teorines žinias gaisrinės
saugos klausimais, suteiks informaciją kokių taisyklių būtina laikytis, kad išvengti gaisro kilimo,
kaip elgtis kilus gaisrui.
Eil
Nr.

Veiklos pavadinimas

Laukiami rezultatai
(nuo projekto vykdymo pradžios)
Iš viso
paslauga
s gaus
asmenų:

Iš jų:

socialinė
s rizikos
vaikai
Autonominių dūmų
400
detektorių pirkimas ir
pastatymas,
instruktavimas jų
priežiūrai ir aptarnavimui.
2.
Gesintuvų pirkimas,
100
perdavimas gyventojui,
naudojimosi juo
instruktavimas.
3.
Šviečiamosios literatūros
500
gaisrinės saugos
klausimais gamyba,
įsigijimas.
Iš viso:
Bendras projekte dirbančių asmenų skaičius 57.
Bendras projekte dalyvaujančių savanorių skaičius 20.
1.

vaikai
su
negali
a

socialinę
riziką
patirianty
s asmenys

suaugę
asmeny
s su
negalia

senyvo
amžiaus
asmeny
s

300

100

70

30

300

100

šeimo
s narių

100

15. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:
1. šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;
2. nesu pažeidęs jokios sutarties dėl finansavimo skyrimo iš Kelmės rajono savivaldybės
biudžeto lėšų;
3. sutinku, kad informacija apie pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto
pavadinimą, paraiškos registracijos kodą ir prašomą finansavimo sumą, būtų skelbiama Kelmės
rajono savivaldybės interneto svetainėje;
4. gavęs finansavimą, įsipareigoju informuoti Kelmės rajono savivaldybės administraciją, kaip
vykdomas projektas, ir nustatytais terminais pateikti pagal patvirtintas formas lėšų naudojimo
ataskaitas.
Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto atstovo
Artūras Kairys, viršininkas
vardas, pavardė, pareigos, parašas
Data, vieta, antspaudas, kai pareiga turėti
2018-03-30, Verpena
antspaudą nustatyta pareiškėjo steigimo
dokumentuose arba įstatymuose

16. PARAIŠKOS PRIEDAI
16.1. Projektą vykdančios pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopija (įstatų (nuostatų) neprivalo pateikti
religinės bendruomenės ar bendrijos, kurios teikia kanonų išrašą), 5 lapai.
16.2. Pažymą, kurioje pateikiamas preliminarus paslaugų gavėjų sąrašas, kuriame nurodomas
paslaugų gavėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vietovė (miesto, miestelio, kaimo pavadinimas),
neįgalumo lygis ar darbingumo lygis, nustatytas specialiųjų poreikių lygis ar kita 14 lapų.
Viršininkas
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

A. V.
_________________________

Artūras Kairys
(vardas ir pavardė)

