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KELMĖS RAJONO GYVENTOJŲ 2017 M. LANKYMO IR ŠVIETIMO 

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS IR PREVENCIJOS KLAUSIMAIS PLANAS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kelmės rajono gyventojų lankymo ir švietimo priešgaisrinės saugos ir prevencijos klausimais 

planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos civilinės saugos įstatymu, Kelmės rajono savivaldybės  tarybos 2015-11-26 sprendimu Nr. 

T-295,,Dėl biudžetinės įstaigos Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ 

patvirtintais nuostatais. 

2. Plano tikslas – parengti priemones, paskirti atsakingus asmenis, šviesti rajono gyventojus 

priešgaisrinės saugos klausimais, vykdyti gaisrų prevenciją pagal kompetenciją,.  

3. Siekiami rezultatai -   mažinti gaisrų skaičių juose, kas padėtų išvengti didelių materialinių 

nuostolių, žmonių aukų,  užtikrintų didesnį rajono gyventojų saugumą. 

4. Plano vykdytojai – Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos ugniagesių ugniagesiai 

gelbėtojai, skyrininkai, tarnybos viršininkas..   

  

II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

 

5. Analizuojant priešgaisrinės saugos būklę Kelmės rajone per 2012-2016 m., pagal statistinius 

duomenis nustatyta, kad nemažą dalį gaisrų rajone sudaro gaisrai gyvenamajame sektoriuje, t. y. gaisrai 

pastatuose.  2016 m. rajone registruoti 95 gaisrai. Vertinant per praėjusius 2016 metus įvykusių gaisrų 

situaciją, taip pat matyti, kad žymią dalį gaisrų sudaro įvykę  individualios nuosavybės pastatuose. 

Gaisrų statistika pagal sektorių per 2016 m. pateikiama 1 paveiksle. 



 
1 paveikslas 

 

6. Taip pat galima konstatuoti, kad didžioji dalis kilusių gaisrų gyvenamajame sektoriuje įvyko 

dėl žmonių kaltės. Tam turėjo įtakos socialinės rizikos grupės žmonių žalingi įpročiai, gyventojų 

menkos žinios apie priešgaisrinę saugą, todėl yra pažeidžiami priešgaisrinės saugos reikalavimai, dėl 

žmonių atsainaus požiūrio nesirūpinama savo namų saugumu.  2016 m. gaisrų analizė pagal priežastis 

pateikta 2 paveiksle. 

 

2 paveikslas 

Automobiliai 
(11 gaisrų) 

Apleistos sodybos 
(2 gaisrai) 

Gyvenamieji namai 
(26 gaisrai) 

Ūkiniai pastatai 
(15 gaisrų) 

Daugiabučiai 
1 gaisras 

Atviros teritorijos 
14 gaisrų 

Kitas sektorius 
(26 gaisrai) 

2016 metų gaisrų statistika pagal sektorių 
 
 

Dujų įrenginiai 
(1 gaisras) 

Elektros įranga 
(11 gaisrų) 

Gedimai automobilio 
elektros sitemoje (9 

gaisrai) 

Krosnys ir 
dūmtraukiai 
(15 gaisrų) 

Neatsargus žmogaus 
elgesys 

(16 gaisrų) 

Neatsargus rūkymas 
(3 gaisrai) 

Padegimai 
 (9 gaisrai) 

Vaikų išdykavimas 
(1 gaisras) 

Žaibo iškrova 
(2 gaisrai) 

Žolės, šiaudų 
 deginimas 
(2 gaisrai) 

Kitos priežastys 
(26 gaisrai) 

2016 m. gaisrų analizė pagal priežastis 
 

27
% 

1
% 
 

12
% 
 9

% 
 

16
% 
 

17
% 
 

3
% 
 

9
% 
 

1
% 
 

2
% 
 

2
% 
 



 

7.  Atsižvelgiant į esančius statistinius duomenis, konstatuojama, kad priešgaisrinei būklei 

gerinti  ir gyventojų saugumui didinti rajone reikalingos priemonės, kurios sudarytų prielaidas 

gyventojų geresniam informavimui apie gaisrinę saugą:  

             7.1. Užtikrinant gyventojų švietimą gaisrinės saugos srityje, tikslinga panaudoti  priešgaisrinėje 

tarnyboje esančias pajėgas, žmogiškuosius resursus ir tęsti ankstesniais metais pradėtą gyventojų 

švietimą.  

            7.2. Nustatyti, kad atsižvelgiant į ugniagesių komandų  dislokacijos ypatumus, prioritetu  turi 

būti laikoma individualūs ūkiai, sodybos, namai kaimo vietovėse, miesteliuose, Tytuvėnų  ir Užvenčio 

mieste. 

 

III. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

8. Kelmės rajono gyventojų lankymas ir švietimas priešgaisrinės saugos klausimais: 

 

Ei. 

Nr. 

Priemonė Atsakingi Laikotarpis Pastaba 

1. Parengti sąrašą gyventojų, kuriuos 

numatoma lankyti (20-30 gyventojų ar 

sodybų 1 ugniagesių komandai) 

skyrininkai Iki 

2017-07-30  

iki 5 km atstumu 

nuo ugniagesių 

komandos 

2. Parengti ir patvirtinti  ugniagesių 

komandoms gyventojų lankymo planą- 

grafiką 

tarnybos 

viršininkas 

Iki  

2017-08-30 

 

3. Parengti(patikslinti) ir patvirtinti 

priešgaisrinės saugos atmintinę 

gyventojams. 

tarnybos 

viršininkas 

Iki 

2017-08-30 

rengiama pagal 

2015-2016 m. 

naudotą atmintinę 

4. Paskirti (parinkti) darbuotojus gyventojų 

lankymui ir konsultavimui 

skyrinkai Iki  

2017-09-10 

atsižvelgiant į 

individualias 

darbuotojo 

savybes. 

5. Gyventojų lankymas ir konsultavimas skyrininkai Iki 

2017-10-01 

pagal atmintinės 

klausimus 

tarnybos 

viršininkas 

Iki 

2017-11-01 

pagal atmintinės 

klausimus 

6. Dokumentų patvirtinančių lankymą ir 

konsultavimą patikrinimas ir pateikimas 

priešgaisrinės tarnybos administracijai 

skyrininkai Iki 

2017-10-15 

registracijos 

žurnalas ir 

atmintinės 2 dalis 
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