Gaisrų prevencijos Šalčininkų rajono
savivaldybės teritorijoje 2022-2026
metų programos
priedas

GAISRŲ PREVENCIJOS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2022–2026 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.

Tikslai, uždaviniai ir
priemonės

Įgyvendinanti institucija

Nr.
1.
Tikslas – užtikrinti gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos srityje
1.1.
Uždavinys – šviesti visuomenę, ugdyti žmonių saugos kultūrą
1.1.1. Priemonė – kiekvienais
Šalčininkų PGT, Šalčininkų rajono
metais rengti prevencines
savivaldybės administracijos
akcijas spalio-vasario
Švietimo ir sporto skyrius
mėnesiais „Kūrenkime
saugiai“, kovo-gegužės
mėnesiais „Saugus būstas,
saugi aplinka“, visus metus
„Gyvenkime saugiai“,
skatinančias laikytis
gaisrinės saugos
reikalavimų, informuoti
visuomenę apie
priešgaisrinės saugos
užtikrinimo svarbą
1.1.2. Priemonė – parengti ir
Šalčininkų PGT, Šalčininkų rajono
platinti socialinę reklamą
savivaldybės administracijos
priešgaisrinės saugos
Informacijos, kultūros ir turizmo
tematika - kiekvieną mėnesį skyrius
informuoti visuomenę ir
viešinti informaciją,
susijusią su aktualiais
gaisrinės saugos klausimais
- rajono laikraštyje „Šalčios
žinios“, Savivaldybės

Įvykdymo
laikotarpis
(metais)

2022-2026

2022-2026

Lėšų poreikis, Eur
2022

2023

Pastabos
2024

2025

2026

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

internetiniame puslapyje ir
kitais būdais
Uždavinys – švietimo įstaigose ugdyti vaikų saugos kultūros, gebėjimo saugiai elgtis ekstremaliomis sąlygomis įgūdžius
Priemonė – rengti
Šalčininkų PGT,
2022-2026
–
–
–
priešgaisrinės saugos akciją
Šalčininkų rajono savivaldybės
„Būk saugus, mokiny!“,
administracijos Švietimo ir sporto
siekiant ugdyti sąmoningą
skyrius
vaikų atsargumą
Šalčininkų rajono bendrojo
lavinimo mokyklos
Kiekvienais mokslo metais
Šalčininkų PGT,
2022-2026
300
300
300
organizuoti mokinių
Šalčininkų rajono savivaldybės
konkursą gaisrinės saugos
administracijos Švietimo ir sporto
tematika pasirinkta forma
skyrius
(piešinių, kryžiažodžių ir
pan. konkursas).
Tikslas – gerinti individualių ir daugiabučių gyvenamųjų namų priešgaisrinę būklę
Uždavinys – atlikti pastatų priešgaisrinės būklės vertinimą
Priemonė – pagal seniūnijas Šalčininkų rajono savivaldybės
2022-2026
sudaryti vienišų, senyvo
administracijos seniūnijų seniūnai
amžiaus, neįgalių asmenų ir
iki einamųjų
auginančių nepilnamečius
metų
vaikus asmenų, turinčių
gruodžio 1
specialių poreikių ir
d.
gyvenančių riziką
keliančiuose individualiuose
gyvenamuosiuose būstuose,
sąrašus ir juos kasmet
atnaujinti.
Priemonė – pagal 2.1.1
Šalčininkų PGT, Šalčininkų rajono
2022-2026
papunktį sudarytus sąrašus
savivaldybės administracijos
organizuoti gyvenamųjų
Socialinės paramos ir sveikatos
būstų lankymą, kurių metu
apsaugos skyrius
vertinti būstų priešgaisrinę
būklę, esant poreikiui įrengti
juose autonominius dūmų
jutiklius, tarpininkauti
siekiant paramos šildymo
įrenginių priežiūrai,
konsultuoti gyventojus
dūmtraukių, šildymo
įrenginių eksploatavimo ir
kt. klausimais.

Akcija vykdoma
švietimo įstaigose
arba Šalčininkų
priešgaisrinėje
gelbėjimo tarnyboje

300

-

300

2.1.3.

2.1.4.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

Priemonė – įvertinti
Šalčininkų PGT
Šalčininkų rajono
savivaldybei priklausančių
būstų priešgaisrinę būklę
Įsigyti profesionalią kaminų Šalčininkų PGT
ir dūmtraukių valymo įrangą
(Kopėčios negadinančios
stogo dangos, valymo
teleskopiniai šepečiai ir
pan.). Įranga bus naudojama
išimties tvarka vienišių ir
senyvo amžiaus, socialiai
remtinų žmonių dūmtraukių
valymui
Uždavinys – siekti, kad gaisras būtų aptiktas kuo anksčiau
Priemonė – imtis priemonių, Šalčininkų rajono savivaldybės
kad savivaldybei
administracijos Turto valdymo
priklausančiuose būstuose
skyrius, Šalčininkų PGT
būtų įrengti ir prižiūrėti
autonominiai dūmų
signalizatoriai
Priemonė – aprūpinti
Šalčininkų rajono savivaldybės
autonominiais dūmų
administracijos Komunalinio ūkio
signalizatoriais būstus pagal skyrius,
2.1.1 papunktyje nurodytą
sąrašą
Šalčininkų PGT
Priemonė – aprūpinti
Šalčininkų rajono savivaldybės
klausos negalią turinčius
administracijos Socialinės paramos
asmenis specialiais
ir sveikatos apsaugos skyrius
kurtiesiems skirtais
skyrius,
autonominiais dūmų
detektoriais
Šalčininkų PGT
Uždavinys – mažinti užsidegimo riziką, švelninti gaisro pasekmes
Priemonė – savivaldybei
Bendro naudojimo objektų
priklausančiuose būstuose
administratoriai
užtikrinti dūmtraukių
valymą pagal Bendrųjų
priešgaisrinės saugos
taisyklių reikalavimus
Priemonė – kasmet
Šalčininkų PGT
organizuoti reidus nedarbo
VSAT pasienio užkardos
valandomis pasitelkus VSAT Šalčininkų miškų urėdija
rajone esančių pasienio
Šalčininkų rajono savivaldybės

2022-2023

-

-

-

Lėšų poreikis

2022

2022-2023

–

–

–

Lėšų poreikis
paaiškės po sąrašų
sudarymo

2021-2023

2023

2022-2026

2022-2026

-

-

-

-

-

2.3.3.

2.3.4.

2.4.
2.4.1.

užkardų pareigūnus bei
administracijos Žemės ūkio skyrius
specialiąsias priemones
(žiūronai, naktinio matymo
prietaisai), siekiant mažinti
gaisrų skaičių atvirose
teritorijose kovo-gegužės
mėnesiais
Priemonė – kartu su
Šalčininkų PGT,
2022-2026
savivaldybės viešosios
Šalčininkų rajono savivaldybės
tvarkos skyriaus
viešosios tvarkos skyrius
darbuotojais gegužės –
rugpjūčio mėnesiais tikrinti,
kaip poilsiavietėse,
paplūdimiuose, miškuose
laikomasi bendrųjų gaisrinės
saugos taisyklių reikalavimų
Priemonė – kartu su
Šalčininkų PGT
2022-2026
stambiaisiais rajono
Ričard Ščikno (Dieveniškių,
ūkininkais,
Poškonių seniūnija)
ūkininkaujančiais
Andžej Kulevičius (Šalčininkų
durpingose žemėse ir
seniūnija)
pievose, gaisrams kilti
UAB „Baušių ūkis“ (Šalčininkų
atvirose teritorijose palankiu seniūnija)
laikotarpiu, išžvalgyti
Česlav Moroz (Šalčininkų
teritorijas ir suderinti
seniūnija)
veiksmus kilus gaisrams.
Pavel Griaznov (Jašiūnų seniūnija)
(esant 4 ir 5 klasės miškų
Česlav Olševskij (Akmenynės,
gaisringumui būti
Turgelių seniūnija)
pasirengusiems pasitelkti
ŽŪB „Butrimonys“ (Butrimonių
ūkininkams priklausančią
seniūnija)
sunkiąją žemės ūkio
Kamal Zulfijev (Gerviškių
techniką gaisro židinių
seniūnija)
lokalizavimui, ugnies
Rišard Počobut (Eišiškių sneiūnija)
nepersimetimo į kitas šalia
Tadeuš Jankelait (Kalesninkų
esančias pievas skiriamosios seniūnija)
juostos atarimui)
Piotr Prokopjev (Pabarės seniūnija)
Uždavinys – užtikrinti, kad gaisro atveju žmonės galėtų saugiai išeiti iš pastato
Priemonė – patikrinti
Šalčininkų PGT
2022-2023
savivaldybei priklausančių
būstų bendro naudojimo
patalpų, evakuacijos kelių ir
išėjimų atitikimą gaisrinės
saugos reikalavimams

-

-

-

-

-

2.4.2.

3.
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

Priemonė – užtikrinti, kad
Bendro naudojimo objektų
2022-2023
bendro naudojimo patalpos,
administratoriai
evakuacijos keliai ir išėjimai
atitiktų gaisrinės saugos
reikalavimus
Tikslas – užtikrinti operatyvią ir kokybišką pagalbą gaisro ir kitų ekstremaliųjų įvykių metu
Uždavinys – užtikrinti priešgaisrinės ir kitų specialiųjų tarnybų technikos privažiavimą prie pastatų
Priemonė – sudaryti
Šalčininkų PGT
2022-2023
priešgaisrinės ir kitų
specialiųjų tarnybų
technikos privažiavimo prie
rajono miestų ir miestelių
(Šalčininkai, Eišiškės,
Baltoji Vokė, Dieveniškės,
Jašiūnai) daugiabučių namų
probleminių vietų sąrašą ir
pateikti Šalčininkų rajono
savivaldybės administracijai
Priemonė – pagal 3.1.1
Šalčininkų rajono savivaldybės
2022
papunktyje nurodytą sąrašą,
administracijos Komunalinio ūkio
pateikti siūlymus dėl eismo
skyrius
organizavimo
Uždavinys – užtikrinti vandens tiekimą gaisrams gesinti ir laisvą priėjimą prie vandens šaltinių (gaisrinių hidrantų, rezervuarų ir pan.)
Priemonė – atlikti vandens
Šalčininkų PGT, Šalčininkų rajono
2022-2023
telkinių seniūnijų teritorijose savivaldybės administracijos
priešgaisrinės būklės
seniūnijos, Šalčininkų rajono
vertinimą, išsiaiškinant
savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
gaisrinės technikos
privažiavimo bei vandens
paėmimo galimybę
Priemonė – seniūnijų
Šalčininkų PGT, Šalčininkų rajono
2022-2023
teritorijose užtikrinti
savivaldybės administracijos
vandens paėmimą bei
seniūnijos, Šalčininkų rajono
teikimą gaisrams gesinti ir
savivaldybės administracijos
laisvą priėjimą prie vandens Komunalinio ūkio skyrius,
šaltinių (vandens telkinių,
Šalčininkų rajono savivaldybės
gaisrinių hidrantų,
priešgaisrinė tarnyba
rezervuarų ir pan.)

-

Lėšų poreikis
paaiškės po situacijos
įvertinimo

