PRIEŠGAISRINIŲ PAJĖGŲ VEIKLA MAŽINANT GAISRŲ
SKAIČIŲ IR JŲ PADARYTUS NUOSTOLIUS
€

354 žmonės

41,6 tūkst.
gaisrų kilo
2017–2020 m.

žuvo gaisruose
2017–2020 m.

52 %

5,5 tūkst. 48 %
ugniagesių
dirbo 2020 m.

valstybinių priešgaisrinių
gelbėjimo tarnybų ugniagesiai

36 %

2017- 2020 m. padidėjo
valstybės biudžeto asignavimai
priešgaisrinei saugai:
nuo 91,5 iki 124 mln. Eur
kuriems pavesta atlikti visus gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo darbus
kuriems pavesta atlikti tik pirminius
žmonių ir turto gelbėjimo darbus

savivaldybių priešgaisrinių
tarnybų ugniagesiai

NEUŽTIKRINTA TINKAMA PAJĖGŲ PARENGTIS ATLIKTI GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO DARBUS
ar Priešgaisrinės saugos
7m. nevertinta,
užtikrinimo standarte nustatyti reikalvimai

tinkami užtikrinti nuolatinę pajėgų parengtį

budinčiose pamainose
41 % komandų
ugniagesių buvo mažiau negu turėtų
būti pagal minimalius reikalavimus

?

?

nedetalizuoti pirminiai
žmonių ir turto gelbėjimo
darbai

NEAPRŪPINTI GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO TECHNIKA IR ĮRANGA PAGAL MINIMALIUS REIKALAVIMUS
VALSTYBINIŲ PRIEŠGAISRINIŲ GELBĖJIMO TARNYBŲ UGNIAGESIAI

38 % trūko gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos
80 % automobilinių cisternų turėjo ne visą reikalingą įrangą
42 % technikos buvo senesnė nei 15 metų

SAVIVALDYBIŲ PRIEŠGAISRINIŲ TARNYBŲ UGNIAGESIAI

29 % trūko automobilinių cisternų
25 % automobilinių cisternų turėjo ne visą reikalingą įrangą
69 % savivaldybių priešgaisrinių tarnybų technikos senesnė nei 20 metų

NEUŽTIKRINAMAS TINKAMAS REAGAVIMAS Į PRANEŠIMUS APIE GAISRUS
~37 % atvejų pajėgos išvyko iš dislokacijos
vietos viršydamos nustatytą maksimalų laiką
3 (Iš 10) apskričių mažiau nei 80 % atvejų
pajėgos atvyko per nustatytą laiką

2 min.

1 (Iš 10) apskričių mažiau nei 80 % atvejų
pajėgos atvyko per nustatytą laiką

miesto gyvenamosiose vietovėse – 8 min. (≥ 80 % atvejų)

1 min.

kaimo gyvenamosiose vietovėse – 18 min. (≥ 80 % atvejų)

~35 % pranešimų perduoti
viršijant nustatytą maksimalų laiką

NEPAKANKAMAI VEIKSMINGAI VALDOMA GAISRŲ KILIMO RIZIKA
nepakankamai koordinuojamas gaisrų prevencijos organizavimas

savivaldybių administracijos
nevertino
savivaldybių priešgaisrinės
tarnybos nevertino

}
99 %
60 %

jų vykdytų gaisrų
prevencijos priemonių
poveikio

11 %

objektų valdytojų nepašalino priešgaisrinės
saugos pažeidimų iki kito patikrinimo

18 €

dydžio bauda vidutiniškai skiriama objektų valdytojams,
nustačius priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus,
nors baudos dydis numatytas iki 600 Eur

