PATVIRTINTA
Biudžetinės įstaigos Kelmės
rajono priešgaisrinės saugos
tarnybos viršininko 2019-04-11
d. įsakymu Nr. V-22

KELMĖS RAJONE ĮGYVENDINTŲ GAISRO PERSPĖJIMO PRIEMONIŲ VEIKIMO,
TECHNINIO STOVIO PATIKRINIMO, KONSULTACIJŲ TEIKIMO 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 – informacijos surinkimas apie įgyvendintų gaisro perspėjimo
priemonių efektyvumą .
3. Siekiami rezultatai - aplankyti ne mažiau kaip 100 gyventojų (gyvenamųjų
būstų) ir patikrinti įgyvendintų priemonių veikimą, vykdomą priežiūrą, techninį stovį). Siekiama
suteikti geresnį rajono gyventojų

priešgaisrinį saugumą, suteikti papildomas konsultacijas dėl

įrengtų priemonių eksploatacijos ir kitais gaisrinės saugos klausimais .
4. Plano vykdytojai – Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos ugniagesiai
gelbėtojai, skyrininkai, tarnybos viršininkas, savanoriai ugniagesiai.
II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ
1. 2018 m. gegužės 24 d. tarnybai pasirašius lėšų naudojimo sutartį su Kelmės rajono
savivaldybės administracija, buvo gautos lėšos vykdomam projektui „Kelmės rajono gyventojų ir jų
šeimos narių turinčių negalią, gyvenamųjų būstų priešgaisrinės saugos didinimas“ įgyvendinti.
2. Projekto tikslas - gyventojų gyvenamo būsto saugumo didinimas, siekiant išvengti

arba sumažinti žmonių žūties ir turto sunaikinimo galimybę nuo gaisro įrengiant autonominius
dūmų detektorius gyventojams ir jų švietimas priešgaisrinės saugos klausimais.
3. Projekto veiklos plane buvo numatyta autonominių dūmų detektorių pirkimas ir įrengimas
gyventojų būstuose, šviečiamosios medžiagos gaisrinės saugos klausimais parengimas ir

spausdinimo paslaugos pirkimas. Buvo nupirkta 500 autonominių dūmų detektorių ir 800 vnt.
lankstinukų. Projekto vykdymo metu nuo 2018-07-24 iki 2018-12-31 visi nupirkti dūmų detektoriai
buvo įrengti Kelmės rajono gyventojų būstuose, pagal seniūnijų pateiktus sąrašus, taip pat buvo
teikiamos konsultacijos gaisrinės saugos klausimais. Didžioji dalis nupirktų detektorių buvo įrengta
ugniagesių komandų darbuotojų ir administracijos jėgomis, dalį detektorių įrengė savanoriai
ugniagesiai ir tarnybos darbuotojai savo asmeniniu laiku. Informacija apie įrengtus autonominius
dūmų detektorius lentelėje Nr 1.
4. Pagal projekte numatytas sąlygas 2019 metais turi būti vykdoma tęstinė veikla (projekte
įgyvendintų priemonių veikimo, priežiūros, techninio stovio pasirinktinis monitoringas) toliau
tekste Patikrinimas.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Seniūnija
Užvenčio
Tytuvėnų apylin.
Kukečių
Kražių
Liolių
Šaukėnų
Tytuvėnų m.
Kelmės m.
Vaiguvos
Kelmės apylin.
Pakražančio
Viso:

1 lentelė. Autonominių dūmų detektorių įrengimo informacija
Detektorių Namų (butų)
Projekto dalyviai
skaičius
skaičius
69
68
Ugniagesių kom. darbuotojai
56
54
Ugniagesių kom. darbuotojai
52
50
Savanoriai ugniagesiai, kiti darbuotojai
50
49
Ugniagesių kom. darbuotojai, sav ugn., kiti
50
47
Ugniagesių
kom.
darbuotojai.
kiti
darbuotojai
48
47
Ugniagesių kom. darbuotojai, sav.ugn.
46
46
Ugniagesių kom. darbuotojai
37
37
Kiti darbuotojai
36
36
Ugniagesių kom. darbuotojai
35
32
Kiti darbuotojai
21
19
Kiti darbuotojai
500
483

III. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
4. Užtikrinant plano įgyvendinimą, tikslinga panaudoti priešgaisrinėje tarnyboje esančias
pajėgas, žmogiškuosius resursus. Siekiant atlikti įgyvendintų priemonių Patikrinimą ir surinkti
informaciją apie gyventojams pateiktų priemonių efektyvumą, reikalinga skirti atitinkamas užduotis
ugniagesių komandų darbuotojams, savanoriams ugniagesiams, kurie vykdys Patikrinimą
pasirinktinai, atsitiktine tvarka.
5. Pagal priešgaisrinės saugos tarnybos faktiškai įrengtų detektorių skaičių gyventojams
planuojama atlikti Patikrinimą ne mažiau kaip pas 21 proc. visų gyventojų kuriems tarnybos
darbuotojai yra įrengę autonominius dūmų detektorius.

6. Atsižvelgiant į ugniagesių komandų dislokaciją Kelmės rajono savivaldybės teritorijos
atžvilgiu ir siekiant sumažinti transporto išlaidas vykdant šį planą, nustatoma kad ugniagesių
komandų darbuotojų vykdomas Patikrinimas naudojant gaisrinius automobilius turi būti atliekamas
vykstant pas gyventojus, kurių gyvenamasis būstas yra nutolęs ne toliau kaip 5-7 km. nuo
ugniagesių komandų dislokacijos vietos.
2 lentelė. Preliminarus gyventojų skaičius kurių autonominiai dūmų detektoriai planuojami
patikrinti
Eil.
Ugniagesių
Patikrintų
Vykdomo patikrinimo vieta
Nr.
komandos
detektorių ne
pavadinimas, kiti mažiau kaip
vykdytojai
1.
Užvenčio
20
Užvenčio m. ir seniūnija
2.
Tytuvėnų
30
Tytuvėnų m. ir Tytuvėnų apylinkių seniūnija
3.
Liolių
20
Liolių miestelis ir seniūnija
4.
Kražių
20
Kražių miestelis ir seniūnija
5.
Vaiguvos
15
Vaiguvos seniūnija
6.
Šaukėnų
20
Šaukėnų miestelis ir seniūnija
7.
Savanoriai
15
Kelmės rajono savivaldybės ribose
ugniagesiai, kiti
darbuotojai
7. Kitų priešgaisrinės saugos tarnybos darbuotojų ir savanorių ugniagesių atliekamas
Patikrinimas vykdomas pasirenkant gyventojus laisvai, neatsižvelgiant į vietovę.
8. Patikrinimo rezultatams fiksuoti turi būti pildomas gyventojų kuriems įrengti
autonominiai dūmų detektoriai veikimo. priežiūros, techninio stovio patikrinimo ir kitos
informacijos registracijos žurnalas (priedas Nr.1)
9. Patikrinimas turi būti vykdomas nuo 2019-10-01 iki 2019-12-31

