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SANTRAUKA
Audito svarba
Lietuvoje 2017-2020 m. kilo 41,6 tūkst. gaisrų, juose žuvo 354 asmenys, gaisruose sunaikinta
ir sugadinta daugiau kaip 200 tūkst. kv. m gyvenamojo ir negyvenamojo ploto. 2017–2020
m. laikotarpiu priešgaisrinei saugai skiriamos valstybės biudžeto lėšos padidėjo 36 proc.
ir 2020 m. sudarė 124 mln. Eur.
Patikimai veikianti priešgaisrinė sauga – vienas svarbiausių visuomenės saugumą lemiančių
veiksnių, todėl svarbu, kad ji būtų organizuojama taip, kad būtų užtikrinta žmonių ir turto
apsauga nuo gaisrų. Lietuvoje priešgaisrinė sauga – valstybės funkcija. Dalį šios funkcijos
vykdymo valstybė Vietos savivaldos įstatymu 1 yra perdavusi savivaldybėms. Priešgaisrines
gelbėjimo pajėgas sudaro Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir 51 savivaldybių
priešgaisrinė tarnyba. Šiose tarnybose dirba apie 5,5 tūkst. ugniagesių. Gaisrų prevencijos
priemonių įgyvendinimą organizuoja savivaldybės, ministerijos ir kitos valstybės institucijos.
Taigi, užtikrinant priešgaisrinę saugą Lietuvoje, dalyvauja daugiau nei 100 institucijų.
Siekdami įvertinti, ar priešgaisrinės saugos organizavimas užtikrina žmonių ir turto
apsaugą nuo gaisrų, atlikome auditą.
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Audito tikslas ir apimtis
Audito tikslas – įvertinti, ar priešgaisrinė sauga organizuojama taip, kad būtų apsaugotas
žmogus ir turtas nuo gaisrų.
Pagrindiniai audito klausimai:

● ar užtikrinama priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų nuolatinė parengtis gesinti gaisrus ir
atlikti žmonių ir turto gelbėjimo darbus gaisro metu;

● ar užtikrinamas tinkamas priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų reagavimas į pranešimus
apie gaisrus;

● ar veiksmingai valdoma gaisrų kilimo rizika.
Audituojami subjektai:

● Vidaus reikalų ministerija, kuriai pavesta formuoti valstybės politiką priešgaisrinės saugos
srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą 2;

● Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,

kuris pagal kompetenciją organizuoja gaisrų gesinimo, žmonių ir turto gelbėjimo,
gaisrų padarinių mažinimo darbus ir jiems vadovauja; organizuoja valstybinę
priešgaisrinę priežiūrą 3.

Audito metu informaciją taip pat rinkome iš visų savivaldybių priešgaisrinių tarnybų (51),
Bendrojo pagalbos centro, ministerijų (14), savivaldybių administracijų (60). Audito metu
organizavome susitikimus su priešgaisrinės saugos srityje veikiančių asociacijų
(Nacionalinės ugniagesių vadovų sąjungos, Nacionalinės gaisrinės saugos asociacijos,
Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos, Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos),
bendrovių ir akademinės bendruomenės atstovais.
Audituojamas laikotarpis: 2017–2020 m. I pusm. Siekiant įvertinti pokyčius, susijusius su
ugniagesių komandų komplektavimu, buvo naudoti vėlesnių laikotarpių duomenys.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius aukščiausiųjų
audito institucijų standartus. Audito apimtis ir taikyti metodai išsamiau aprašyti 2 priede
„Audito apimtis ir metodai“ (48 psl.).

Pagrindiniai audito rezultatai
Ne visada užtikrinama tinkama nuolatinė priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų parengtis atlikti
gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus, nepakankamai veiksmingai valdoma gaisrų kilimo
rizika.

1.

Būtina užtikrinti tinkamą priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų parengtį
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Nevertinamas priešgaisrinių pajėgų nuolatinės parengties teisinio reguliavimo tinkamumas

● Vyriausybė, įgyvendindama Priešgaisrinės saugos įstatymą, 2013 m. patvirtino

Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standartą 4, kuriame nustatyti priešgaisrinių gelbėjimo
pajėgų formavimo ir jų aprūpinimo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos skaičiaus
nustatymo kriterijai, kuriais vadovaujantis turi būti užtikrinta šių pajėgų parengtis. Tačiau
kriterijų turinys nedetalizuotas ir nenustatyta, kaip jie turi būti taikomi. Vidaus reikalų
ministerija, kuriai pavesta formuoti valstybės politiką priešgaisrinės saugos srityje, per 7
metus nuo standarto patvirtinimo nevertino, ar nustatytieji kriterijai tinkami užtikrinti
nuolatinę pajėgų parengtį atlikti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus. Todėl neįsitikinta,
ar sudarytos teisinės prielaidos nustatyti pagrįstą priešgaisrinių pajėgų žmogiškųjų
išteklių ir aprūpinimo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technika, įranga ir asmeninėmis
apsaugos priemonėmis poreikį (1.1 poskyris, 16 psl.).

● Savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms, skirtingai negu Valstybinei priešgaisrinei

gelbėjimo tarnybai, pavesta atlikti ne visus, o tik pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus.
Todėl šių tarnybų ugniagesiams nustatyti mažesni reikalavimai profesiniam, fiziniam
pasirengimui ir sveikatai. Mažesni reikalavimai ir aprūpinimui gaisrų gesinimo ir gelbėjimo
technika, įranga ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Tačiau nedetalizuota, kokie darbai
priskiriami pirminiams žmonių ir turto gelbėjimo darbams. Nustatyta, kad dalis savivaldybių
priešgaisrinių tarnybų ugniagesių faktiškai atliko gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus, kuriuos
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas nepriskiria pirminiams: 69 proc. (35 iš 51)
savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių atliko žmonių ir turto gelbėjimo darbus
uždūmintose, kvėpavimui netinkamose patalpose, 41 proc. (21 iš 51) – gelbėjimo darbus
aukštyje, 96 proc. (49 iš 51) teikė pirmąją pagalbą. Nedetalizavus pirminių žmonių ir turto
gelbėjimo darbų, neužtikrinama, kad savivaldybių priešgaisrinės tarnybos joms pavestą
valstybės funkciją atliktų vienoda apimtimi, ugniagesiai turėtų tinkamą pasirengimą
pavestoms funkcijoms atlikti ir būtų aprūpinti reikiama technika ir asmeninėmis apsaugos
priemonėmis (1.1 poskyris, 16 psl.).
Nesuformuoti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų žmogiškieji ištekliai

● Valstybės mastu sistemiškai nevertinama, kiek ir kokių ugniagesių komandų reikia

suformuoti, kad būtų užtikrintas tinkamas reagavimas į pranešimus apie gaisrus.
Komandų skaičių nustato skirtingi subjektai: Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos nustato Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, o savivaldybių
priešgaisrinių tarnybų – savivaldybių tarybos. 2020 m. tik 22 proc. (78 iš 360) visų
ugniagesių komandų sudarė komandos, kurioms pavesta atlikti visus žmonių ir turto
gelbėjimo darbus. Jose dirbo apie pusė (52 proc.) visų ugniagesių. Sistemiškai nevertinant
ugniagesių komandų poreikio, nėra galimybės įsitikinti, ar esama struktūra yra optimali
tinkamai reaguoti į pranešimus apie gaisrus (1.2 poskyris, 17 psl.).

● Neužtikrinama, kad visose ugniagesių komandose būtų suformuotos Minimalius
budinčios pamainos sudėties reikalavimus 5 atitinkančios budinčios pamainos. 2019 ir
2020 m. atsirinktomis analizuoti dienomis 41 proc. (147 iš 360) komandų budinčiose
pamainose buvo mažiau ugniagesių, negu nustatyta. Beveik pusėje (47 proc.) išanalizuotų
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atvejų, kai pirmosios į gaisravietę atvyko savivaldybių priešgaisrinių tarnybų komandos,
budinčioje pamainoje buvo tik po vieną ugniagesį. Budinčiose pamainose trūksta
ugniagesių, bet 2017–2019 m. daugiau nei du trečdaliai savanorių ugniagesių nebuvo
pasitelkti gaisrams gesinti. Nesuformavus pakankamų žmogiškųjų išteklių gaisrų gesinimo
ir gelbėjimo darbams atlikti, ne visuomet užtikrinama nuolatinė priešgaisrinių gelbėjimo
pajėgų parengtis (1.2 poskyris, 17 psl.).
Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos neaprūpintos tinkama gaisrų gesinimo ir gelbėjimo
technika, įranga ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis

● Vidaus reikalų ministerija, formuojanti valstybės politiką priešgaisrinės saugos srityje,

neturi ilgalaikės priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų aprūpinimo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo
technika strategijos. Neišspręstas savivaldybių priešgaisrinių tarnybų aprūpinimo
technika klausimas: neskiriama lėšų įsigyti technikos, kuri reikalinga atliekant joms
pavestą valstybės funkciją, ir nenustatyta, kas ir iš kokių lėšų turi šias tarnybas ja
aprūpinti. Automobilinėmis cisternomis tarnybas pagal galimybes aprūpina savivaldybės
ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kuris perduoda seną techniką.
Audituojamu laikotarpiu perduotos automobilinės cisternos buvo vidutiniškai 30-ies
metų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas trejus metus (2017–2019 m.)
neatliko vertinimų, ar priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų aprūpinimas gaisrų gesinimo ir
gelbėjimo technika atitiko Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarte nustatytus
minimalius reikalavimus, todėl neturėjo patikimų duomenų, reikalingų technikos
įsigijimams planuoti (1.3 poskyris, 21 psl.).

● Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 2020 m. atlikto vertinimo duomenimis,
Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos aprūpinimas technika 2017–2019 m. neatitiko
Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto nustatytų minimalių reikalavimų, technikos
trūkumas kasmet didėjo: 2017 m. trūko 31 proc.; 2018 m. – 32 proc.; 2019 m. – 38 proc. Beveik
pusei (23 iš 51) savivaldybių priešgaisrinių tarnybų 2019 m. trūko 29 proc. (49 iš 171)
automobilinių cisternų. Jos turi būti sukomplektuotos t. y. su gaisrų gesinimo ir gelbėjimo
darbų įranga, tačiau 80 proc. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir 25 proc.
savivaldybių priešgaisrinių tarnybų automobilinių cisternų turėjo ne visą šiems darbams
reikalingą įrangą. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technika gali būti saugiai naudojama apie
15 metų, tačiau Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 42 proc. (124) šios technikos
buvo senesnė nei 15 metų, o 69 proc. (282 iš 409) savivaldybių priešgaisrinių tarnybų –
daugiau nei 20 metų.

● Ne visi ugniagesiai aprūpinti vienodo apsaugos lygio asmens apsaugos priemonėmis.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kuriam pavesta 6 vykdyti
savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių aprūpinimo specialia apranga priežiūrą,
nevaldo duomenų, ar šis aprūpinimas atitinka nustatytus reikalavimus. Nustatyta, kad
2019 m. 44-iems proc. (222 iš 509) ugniagesių specialios aprangos dalys nebuvo
atnaujintos.

● Neaprūpinus priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technika ir

įranga, neužtikrinama jų tinkama nuolatinė parengtis atlikti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo
darbus, o trūkstant asmeninių apsaugos priemonių neužtikrinama apsauga nuo veiksnių,
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galinčių sutrikdyti sveikatą, ir nesudaromos galimybės tinkamai atlikti gaisrų gesinimo ir
gelbėjimo darbus (1.3 ir 1.4 poskyriai, 21–27 psl.).

2. Būtina imtis veiksmų, užtikrinančių tinkamą priešgaisrinių gelbėjimo
pajėgų reagavimą į pranešimus apie gaisrus
Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standartas nustato maksimalų laiką, per kurį turi būti
reaguojama į pranešimus apie gaisrus kiekviename reagavimo etape: Bendrajam pagalbos
centrui priimant ir perduodant pajėgoms pagalbos prašymus, pajėgoms išvykstant ir
atvykstant į įvykio vietą (gaisravietę). Nustatėme, kad ne visais atvejais į pranešimus
reaguojama pagal standarto reikalavimus:

o 2019 m. daugiau nei 5 tūkst. pranešimų perduota vidutiniškai du kartus viršijant
standarte nustatytą maksimalų laiką (2 min.). Viena priežasčių, trukdančių visada
operatyviai reaguoti į pagalbos prašymus – nemoderni, automatinės adresų
paieškos funkcijos neturinti Bendrojo pagalbos centro informacinė sistema;

o 2019 m. daugiau nei 6 tūkst. atvejų priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos išvyko iš
dislokacijos vietos viršydamos standarte nustatytą maksimalų laiką (1 min.). Dėl
kokių priežasčių ir kiek šis maksimalus laikas buvo viršytas, Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamentas neanalizuoja ir susistemintų duomenų neturi;

o Trejose (iš 10) apskrityse 2017–2019 m. laikotarpiu nebuvo pasiektas standarte
nurodytas rodiklis, kad 80 proc. visų pirmųjų pajėgų atvykimo į įvykio vietą miesto
gyvenamosiose vietovėse laikas būtų ne ilgesnis kaip 8 min., o kaimo
gyvenamosiose vietovėse – ne ilgesnis kaip 18 min. Vilniaus, Kauno ir Šiaulių
apskrityse į įvykio vietą miesto gyvenamosiose vietovėse pajėgos vidutiniškai
atvyko 3 min. viršydamos standarte nustatytą maksimalų laiką, o Vilniaus apskrityje
kaimo gyvenamosiose vietovėse – vidutiniškai 8 min. vėliau. Tam įtakos turėjo senas
automobilinių cisternų parkas ir netinkamas pajėgų išdėstymas. Ugniagesių
komandos išdėstytos taip, kad į dalį vietovių nė viena iš arčiausiai esančiųjų negali
atvykti neviršydama standarte nustatyto maksimalaus laiko.
Neužtikrinus, kad kiekviename reagavimo į pranešimus apie gaisrus etape būtų laikomasi
Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarte nustatytų reikalavimų, ilgėja laikas, per kurį
pradedami gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbai ir suteikiama pagalba. Pagal standartą
sisteminami duomenys tik apie pirmųjų į įvykį reaguojančių pajėgų išsiuntimo ir atvykimo
laiką, nepriklausomai nuo to, ar šios pajėgos galėjo atlikti visus gaisrų gesinimo ir
gelbėjimo darbus, ar tik pirminius, todėl nėra duomenų, per kokį laiką atvyksta pajėgos,
pasirengusios atlikti visus darbus. Kuo ilgiau užtrunka jų atvykimas, tuo didesni gaisrų
padaryti nuostoliai (2.1 ir 2.2 poskyris, 28–32 psl.).

3.

Būtina stiprinti gaisrų kilimo rizikos valdymą

Nepakankamai rezultatyvi objektų atitikties priešgaisrinės saugos reikalavimams
kontrolė

● Dėl objektų atitikties priešgaisrinės saugos reikalavimams patikrinimų organizavimo
trūkumų, neužtikrinama, kad objektai būtų patikrinami nustatytu periodiškumu, nes:

o neužtikrinama, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas gautų
visus

duomenis,

reikalingus

sudaryti

objektų

patikrinimų

planus,

nes
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nereglamentuota, kas ir kaip turėtų informuoti departamentą apie seniau
pastatytuose ir pripažintuose tinkamais naudoti objektuose pradedamas ūkines
veiklas, kurios iš esmės keičia jų paskirtį, o departamento valdoma Valstybinė
priešgaisrinės priežiūros veiklos administravimo informacinė sistema neturi sąsajų
su registrais ir informacinėmis sistemomis (Nekilnojamo turto kadastru ir registru,
Juridinių asmenų registru, Infostatyba);

o 2017–2019 m. neatlikta dalis suplanuotų objektų patikrinimų: 2017 m. – 6 proc. (472);
2018 m. – 17 proc. (1216); 2019 m. – 2 proc. (159). Vidutiniškai buvo vėluojama atlikti
objektų patikrinimus beveik vienerius metus. Dėl to dalis objektų nebuvo patikrinti
nustatytu periodiškumu ir nebuvo įsitikinta, ar nėra priešgaisrinės saugos
reikalavimų pažeidimų, galinčių sukelti gaisrus (3.1 poskyris, 34 psl.).

● Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas neišnaudoja visų galimų priemonių,
kad objektų valdytojai laikytųsi priešgaisrinės saugos reikalavimų, nes:

o nustačius šių reikalavimų pažeidimus, objektų valdytojams skiriamos minimalaus
dydžio baudos (vidutiniškai 18 Eur), kurios neatgraso nuo pažeidimų;

o nustatomi ilgi pažeidimų pašalinimo terminai: visais analizuotais atvejais buvo
nustatytas maksimalus pažeidimų pašalinimo terminas – iki kito patikrinimo (kai
kuriais atvejais 3 metai). Analizuotais atvejais 11 proc. objektų valdytojų nepašalino
pažeidimų iki kito patikrinimo (3.1 poskyris, 34 psl.).
Nepakankamai koordinuojamas gaisrų prevencijos organizavimas

● Vidaus reikalų ministerija gaisrų prevencijos valstybės mastu nekoordinuoja. 2017 m.–2020 m.
I pusm. ministerija nepriėmė sprendimų dėl gaisrų prevencijos valstybės mastu organizavimo,
valstybės ir savivaldybių institucijoms neteikė metodinių rekomendacijų dėl jos organizavimo.
31 proc. (16 iš 51) apklausoje dalyvavusių savivaldybių administracijų trūko metodinės
pagalbos, organizuojant gaisrų prevenciją. Minėtu laikotarpiu savivaldybių priešgaisrinės
tarnybos įvykdė per 3,5 tūkst. gaisrų prevencijos priemonių, tačiau 99 proc. jų poveikis nebuvo
įvertintas, motyvuojant tuo, kad nėra pavesta jį vertinti ir nėra nustatyta, kaip toks vertinimas
turėtų būti atliekamas. Neatliekant poveikio vertinimo neįsitikinama, ar priemonės buvo
tinkamos ir padėjo suvaldyti gaisrų kilimo riziką (3.2 poskyris, 38 psl.).

● Teisės aktuose nėra apibrėžtos institucijų, vykdančių gaisrų prevenciją, funkcijos.

Ministerijos ir savivaldybių institucijos turi dalyvauti vykdant gaisrų prevencijos
programas 7, bet nenustatyta, kas jas turi parengti ir patvirtinti. Nė viena ministerija (joms
priskirtose valstybės valdymo srityse) ir 76 proc. (39 8 iš 51) savivaldybių administracijų
neturėjo gaisrų prevencijos programų. Dėl to nepakankamai valdoma gaisrų kilimo rizika
(3.2 poskyris, 38 psl.).

7
8

Priešgaisrinės saugos įstatymas, 8 str. 5 p., 9 str. 1 d. 2 p.
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Rekomendacijos
Vidaus reikalų ministerijai
1.

2.

3.

Siekiant suformuoti tinkamus priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų žmogiškuosius
išteklius, siūlome (1-asis ir 2-asis pagrindiniai audito rezultatai):
1.1.

įvertinti, ar Vyriausybės 2013-04-17 nutarimu Nr. 354 patvirtinto Priešgaisrinės
saugos užtikrinimo standarto nuostatos užtikrina, kad būtų suformuoti tinkami
priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų žmogiškieji ištekliai;

1.2.

valstybės mastu įvertinti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų poreikį ir nustatyti kiek
ir kokių ugniagesių komandų būtina suformuoti bei apibrėžti pirminius žmonių
ir turto gelbėjimo darbus;

1.3.

peržiūrėti pajėgų išdėstymą, kad pajėgos, galinčios atlikti visus gaisrų gesinimo ir
gelbėjimo darbus, į įvykio vietą atvyktų Vyriausybės 2013-04-17 nutarimu Nr. 354
patvirtintame Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarte nustatytu laiku.

Siekiant priešgaisrines gelbėjimo pajėgas aprūpinti tinkama gaisrų gesinimo ir
gelbėjimo technika, įranga ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis, siūlome
(1-asis pagrindinis audito rezultatas):
2.1.

įvertinti, ar Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto nuostatos užtikrina, kad
priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos būtų aprūpintos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo
technika;

2.2.

parengti ilgalaikę bendro visų pajėgų aprūpinimo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo
technika, įranga ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis strategiją, numatant
įsigijimo prioritetus ir lėšų šaltinius.

Siekiant didinti gaisrų prevencijos poveikį, siūlome (3-iasis pagrindinis audito
rezultatas):
3.1.

tobulinti gaisrų prevencijos organizavimą: nustatyti institucijų, atsakingų už gaisrų
prevenciją, funkcijas ir atsakomybę ir užtikrinti gaisrų prevencijos koordinavimą;

3.2.

parengti gaisrų prevencijos priemonių poveikio vertinimo metodiką ir užtikrinti,
kad būtų vertinamas prevencijos priemonių poveikis.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui
4.

Siekiant užtikrinti tinkamą reagavimą į gaisrus, siūlome (1-asis ir 2-asis pagrindinis
audito rezultatas):
4.1.

modernizuoti Bendrojo pagalbos centro informacinę sistemą taip, kad būtų
sudarytos galimybės priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms operatyviai perduoti
informaciją apie pagalbos poreikį;

4.2.

užtikrinti, kad ugniagesių komandų budinčios pamainos būtų suformuotos pagal
Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto reikalavimus.
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5.

Siekiant rezultatyviai panaudoti savanorių ugniagesių pajėgas, siūlome tobulinti jų
pasitelkimo padėti gesinti gaisrus ir atlikti gelbėjimo darbus tvarką. (1-asis pagrindinis
audito rezultatas).

6.

Siekiant didinti gaisrų prevencijos poveikį, siūlome (3-iasis pagrindinis audito
rezultatas):
6.1.

numatyti priemones, kurios užtikrintų duomenų, reikalingų tinkamam objektų
patikrinimų planavimui, gavimą;

6.2.

užtikrinti objektų patikrinimą nustatytu periodiškumu;

6.3.

numatyti priemones, kurios užtikrintų operatyvų priešgaisrinės saugos
reikalavimų pažeidimų ištaisymą.

Rekomendacijų įgyvendinimo priemonės ir
„Rekomendacijų įgyvendinimo planas“ 41 psl.).

terminai

pateikti

ataskaitos

dalyje
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