
 Savivaldybės parama gyventojų būstų saugumui didinti 

 

 Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnyba vadovaudamasi patvirtintais 

įstaigos nuostatais, kuriuose vienas iš uždavinių yra gaisrų prevencijos organizavimas ir vykdymas pagal 

kompetenciją, vykdo projektą „Kelmės rajono gyventojų ir jų šeimos narių, turinčių negalią, gyvenamųjų 

būstų priešgaisrinės saugos didinimas“. 

  Priešgaisrinės saugos tarnyba gegužės 9 d. su Kelmės rajono savivaldybės administracija pasirašė 

lėšų naudojimo sutartį. Sutartis sudaryta vykdant Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir 

kokybės gerinimo programą. Pagal šią sutartį priešgaisrinės saugos tarnybai projektui įgyvendinti skirta 4400 

Eur.  

 

 Projekto tikslas - gyventojų gyvenamo būsto saugumo didinimas, siekiant  išvengti arba sumažinti 

žmonių žūties ir turto sunaikinimo galimybę nuo gaisro diegiant apsaugos priemones, gyventojų  švietimas 

priešgaisrinės saugos klausimais.  

 

 Vykdant projektą priešgaisrinės saugos tarnybai iškelti šie pagrindiniai uždaviniai: įrengti tikslinei 

projekto gyventojų grupei (neįgaliems arba šeimose esant neįgalių asmenų) ir senyvo amžiaus gyventojams 

autonominius dūmų detektorius, vykdyti švietėjišką priešgaisrinės saugos veiklą. 

 Kelmės rajone gyvenančių asmenų, kurie turi tam tikrą neįgalumo lygį yra daugiau kaip 2000. 

Planuojama, kad pagal projektą bus finansuojama asmenų būsto saugumo didinimo priemones atsižvelgiant į 

vietos aplinkybes ir pateiktus sąrašus. Projekto dalyvių (asmenų, į kuriuos nukreiptas vykdomas projektas) yra 

400. Sąrašus apie dalyvius (poreikį) pateikia seniūnijos. 

 

 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 pražudyti žmogaus gyvybę ir sunaikinti 

didelės vertės turtą. 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, turtą.  Dūmų detektoriai  laiku perspėja gyventoją apie kilusį gaisrą patalpoje. Dėl nepakankamo 

informuotumo žmonės dažnai nežino,  kokių atsargumo priemonių būtina laikytis, kad būtų išvengta gaisro, kaip 

elgtis kilus gaisrui, 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 visų rajone kilusių gaisrų . Žuvusių 

žmonių skaičius 2015 m. - 4, 2016 m. - 1, 2017 m. - 2. Per 3 metų laikotarpį traumuoti 5 žmonės. Manome, kad 

įgyvendintos priemonės padidins tikimybę išvengti žmonių žūčių ir didelių nuostolių gaisro atveju. 

 

 Projektas pradėtas vykdyti nuo  šių metų gegužės 1 d. ir bus tęsiamas iki gruodžio 31 d. Kitais 

metais numatoma vykdyti tęstinį projekto veiklų patikrinimą (projekte įgyvendintų priemonių veikimo, 

priežiūros, techninės būklės patikrinimo pasirinktinį monitoringą). Projekto vykdymo laikotarpiu, jei bus 

sutaupyta lėšų įgyvendinant pradinius projekto uždavinius, numatoma papildyti sąrašus dalyvių kuriems būtų 

galima įrengti dūmų detektorius. Sąrašus apie dalyvius pateikia seniūnijos. Šiuo metu priešgaisrinės saugos 

tarnybai iš seniūnijų yra pateikta 477 gyventojų sąrašai, kuriems reikalinga įrengti dūmų detektorius. 2018 m. 

rugpjūčio 23 d. jau buvo įrengta 190 dūmų detektorių. Asmenys, patenkantys į vykdomo projekto tikslinę grupę 

(turintys neįgalumą), seniūnijose gali pasitikrinti ar jie yra įtraukti į sąrašus ir kreiptis dėl šių sąrašų papildymo. 

 

Informaciją parengė biudžetinės įstaigos Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos viršininkas Artūras 

Kairys 

 


