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ĮVADAS 

Tyrimo aktualumas. Gaisras yra prieštaringas reiškinys, turėjęs įtakos ne tik žmogaus 

evoliucijai, bet ir galintis sužlugdyti visuomenę. Ugnis laikoma gamtos jėga, kuri formuojasi 

skirtingo laipsnio pasaulio gamtinėse zonose, išskyrus poliarines zonas. Šiame kontekste labai svarbu 

suprasti paradoksalų ugnies poveikį, kuris gali būti laikomas gamtai ir žmogui itin naudingu arba 

labai žalingu (Thomaz, et al., 2021; Pereira, et al., 2019). Gaisrai kelia didelį pavojų žmonių gyvybei 

ir jų aplinkai. 

Pasaulyje gaisrai yra dažna mirties priežastis, dėl jų kasmet miršta 310 000 žmonių, iš kurių 

trečdalis yra jaunesni nei 20 metų. Remiantis 2017–2021 m. gaisrų statistika, per dešimt metų 

Lietuvoje vidutiniškai kilo 8785 gaisrai, iš jų 3341 gaisras, arba 38 proc. visų gaisrų, atvirose 

teritorijose. Per 2022 metų 10 mėnesių Lietuvoje kilo 7344 gaisrai (Gaisrų ir juose žuvusių žmonių 

skaičius, 2022). Duomenys apie žmonių mirtingumą, susijusį su gaisrais, yra gyvybiškai svarbus 

gyventojų sveikatos matas, nes jie gali rodyti kryptingus patobulinimus visuomenės sveikatos 

intervencijų srityje, medicinos pažangą ir elgesio pokyčius traumų prevencijos srityje (Chang, et al., 

2020). Dažniausiai gaisrų prevencijos tikslas yra ne jų, bet žuvusiųjų ir sužeistųjų gaisruose skaičiaus 

sumažinimas. Sumažinti gaisrų skaičių vien tik trumpalaikėmis gaisrų prevencijos priemonėmis nėra 

lengva, todėl reikia nuoseklios sistemos, galinčios užtikrinti gaisrų kiekio bei mirčių skaičiaus 

gaisruose mažėjimą (Songet al., 2016). Ne tik gaisrų gesinimas, bet ir jų prevencijos poreikis apima 

socialinę veiklą bei atsakomybę (pvz., švietimą), politinę veiklą (pvz., priešgaisrinę politiką) ir 

valdymą (pvz., kraštovaizdžio intervencijos tipus, siekiant sumažinti laukinių gaisrų tikimybę) 

(Thomaz, et al., 2021; Francos, et al., 2021; Alló ir Loureiro, 2020; Hesseln, 2018; Navalho, et al., 

2017). Siekiant užkirsti kelią gaisrams ir gyventojų mirtims, būtina prevencija, peržiūrimos ir 

koreguojamos jos strategijos bei planai. Dauguma prevencijos strategijų turi būti taikomos tiek 

negyvenamųjų, tiek gyvenamųjų patalpų gaisrams išvengti. Būtina įtraukti institucijas, kurios 

vykdytų sklaidą, kaip išvengti nudegimų ir nedelsiant suteikti pirmąją pagalbą. Aplinkosaugos 

priemonės, tokios kaip griežtesni statybos kodeksai, siejamos su nuolatiniu mirtingumo nuo gaisrų ir 

liepsnų mažėjimu (Chang, et al., 2020). Gaisrų prevencijos strategijos vaidina svarbų vaidmenį 

siekiant sumažinti gaisrų dažnį daugelyje šalių. Nuolatinis gaisrų prevencijos veiklos vertinimas ir 

koregavimas yra būtinas siekiant rasti ilgalaikį sprendimą, kaip sumažinti gaisruose mirčių, 

sužalojimų ir žalos turtui skaičių. Priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos paprastai nukreipia gaisrų 

prevencijos iniciatyvas į tuos asmenis ir socialines grupes, kuriose yra didesnė gaisrų rizika. 

Ankstesni tyrimai parodė, kad gaisrai gyvenamuosiuose namuose nėra vienodai paplitę tarp 

gyventojų, dažniau kyla bendruomenėse, kuriose yra daug asmenų iš rizikos grupių, tokių kaip 

pagyvenę žmonės, neįgalieji ir nepasiturintys. Išsamesnis gyventojų charakteristikų ir būsto gaisro 

rizikos santykio supratimas leistų priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms priimti pagrįstus sprendimus 
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dėl priešgaisrinės veiklos (Higgins, et al., 2014; Diekman, et al., 2010;  Chien, et al., 2008; Zhang, et 

al., 2006). Todėl svarbi gaisrų prevencijos priemonių sistema, skirta sumažinti žūstančių gaisruose 

žmonių skaičiui, tai svarbus žingsnis į priekį, siekiant, kad ilgalaikėje perspektyvoje juose nežūtų nė 

vienas žmogus. Vadovaujantis tarptautine patirtimi, galima teigti, kad didelis dėmesys turi būti 

skiriamas pasirenkant efektyvų gaisrų prevencijos valdymo sistemą. 

Dabartinės gaisrų rizikos sistemos ar modeliai, kuriais vadovaujasi Jungtinės Karalystės 

priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos ir taiko kaip integruoto rizikos valdymo planavimo sistemos dalį, 

apima ankstesnio gaisrų dažnio analizę kartu su daugybinio nepritekliaus rodikliais. „Fire Services 

Emergency Cover“ (FSEC) gaisro rizikos modelis, naudojamas kai kurių JK priešgaisrinių ir 

gelbėjimo tarnybų, apima būsto gaisro ir kitas rizikos rūšis. Būsto rizikos metodas apima ankstesnių 

būsto gaisro incidentų duomenis, išteklių vietas ir laiką, per kurį reikia nuvykti iki būsto gaisro 

incidentų, padeda analizuoti ryšį tarp reakcijos laiko ir būsto gaisrų skaičiaus (Higgins, et al., 2014; 

FSEC, 2014; IMD, 2014; IRMP, 2014).  

Tyrimais patvirtinta (Wise, 2022), kad bendradarbiavimo programos tarp valstybinių ir vietinių 

agentūrų bei privataus sektoriaus organizacijų dažnai sukuriamos sudėtingoms tarpdisciplininėms ir 

tarpsektorinėms problemoms spręsti. Autorius pastebi, kad sudėtinga užtikrinti atskaitomybę už 

pastangas dalyvaujant gaisrų prevencijos bendradarbiavimo programose. Gaisrų gesinimo sistemų, 

mechanizmų netinkamas veikimas valdant gaisrus, viršijant tam tikrus gaisro įvykių lygius, dažnai 

sukuria prielaidas padidinti reikalavimus, geriau organizuoti, greičiau reaguoti, įtraukti daugiau 

išteklių ir pritaikyti technologinės pažangos inovacijas (Xanthopoulos ir tk., 2022). Autoriai pabrėžia, 

kad toks požiūris, kuris nukreiptas tik į gaisro gesinimą, nekreipiant dėmesio į gaisrų prevenciją, gali 

būti apibūdintas kaip „gaisro gesinimo spąstai“. Tai yra „greitos korekcijos“ gaisrų valdymo 

strategija, orientuota į dažnai sukeliančių nenumatytų neigiamų pasekmių problemų šalinimą, o ne 

prevenciją (Xanthopoulos ir tk., 2022). Užsienio šalyse, pavyzdžiui, Anglijoje ir Velse, atliktų tyrimų 

rezultatai rodo, kad vietos valdžios institucijos turi didelę veiksmų laisvę, o centrinė valdžia nelinkusi 

kaupti priešgaisrinės saugos žinių, reikalingų fiksuotiems ir nefiksuotiems statybos standartams 

įvertinti (Benson, Elsmore, 2022). Dėl to, autorių manymu, labai skiriasi priešgaisrinės priežiūros 

institucijų įsitraukimo lygis ir priešgaisrinės saugos reikalavimų/rekomendacijų įgyvendinimas. Be 

to, nėra jokių garantijų, kad priešgaisrinės saugos tikslais statybos/planavimo procesuose bus 

panaudota priešgaisrinė ekspertizė, o tai reiškia, kad pastatų reguliavimas kaip vienas iš daugelio 

aspektų, prisidedančių prie priešgaisrinės saugos problemų, nėra tinkamai reglamentuotas,  todėl 

reikalingi griežtesni teisės aktai (Benson, Elsmore, 2022).  Autorių teigimu, Europoje naudojami keli 

skirtingi procesai. Visoje Vokietijoje priešgaisrinės saugos taisyklės yra iš esmės apibrėžtos 

federaliniu lygmeniu (remiantis nacionaliniu kodeksu, bet su vietiniais skirtumais) ir taikomos 

įpareigojančios procedūros (Benson, Elsmore, 2022 cit. CFPA, 2018). De Castella (2017 m.) pristato 
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apibendrintus priešgaisrinės saugos reikalavimus Europos šalyse teigdamas, kad Prancūzijoje 

viešuosius ir daugiaaukščius pastatus tvirtina techninė komisija, kurią sudaro inžinieriai ir 

ugniagesiai, siekiant užtikrinti, kad būtų atidžiai apsvarstytos saugos problemos. Tokios šalys kaip 

Vokietija, Kroatija ir Čekija uždraudė naudoti degius komponentus ant pastatų fasadų, o kitos šalys, 

pavyzdžiui, Nyderlandai ir Graikija, turi bendrus reikalavimus pastatų fasadams (De Castella, 2017; 

Benson, Elsmore, 2022; Harris, 2017). Tai patvirtina, kad joks gerosios praktikos standartas nėra 

plačiai pripažintas ir taikomas.  Lietuvoje taip pat taikomi priešgaisrinės saugos reikalavimai, kurių 

įgyvendinimo atsakomybė suteikta priešgaisrinėms pajėgoms.  

Tačiau Lietuvoje gana mažai dėmesio skiriama gaisrų prevencijos priemonių veiksmingumui 

vertinti. Tyrimo naujumas grindžiamas tuo, kad Lietuvos Respublikoje nėra sukurta gaisrų 

prevencijos valdymo sistema, leidžianti pagerinti gaisrų prevencijos situaciją. Atlikus užsienių šalių 

gaisrų prevencijos sistemų analizę bus identifikuotos priemonės užtikrinančios gaisrų prevenciją, 

parengta gaisrų prevencijos priemonių valdymo sistema, įtraukianti suinteresuotas šalis.  

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518) 9 straipsnyje 

nustatyta, kad „savivaldybių institucijos, įgyvendindamos šį įstatymą, dalyvauja vykdant gaisrų 

prevencijos, gesinimo ir tyrimo programas, teikia Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams 

informaciją, reikalingą gaisrų prevencijos priemonėms įgyvendinti, ir pagalbą vykdant švietimą 

priešgaisrinės saugos srityje, organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos 

klausimais, skatina savivaldybės gyventojų, asociacijų, savanorių ugniagesių veiklą priešgaisrinės 

saugos srityje, pagal kompetenciją savivaldybės teritorijoje įgyvendina priešgaisrinę saugą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir kitas gaisrų prevencijos priemones“. Atliktuose 

tyrimuose daugiausiai dėmesio skiriama pavienių organizacijų veiklai vykdyti ir koordinuoti, nes 

saugios savivaldybės funkcijoms analizuoti formuojamos saugios savivaldybės kūrimo ir plėtros 

kryptys su detalizuotomis priemonėmis kiekvienoje kryptyje (Pitrėnaitė, 2011), o Valstybės, kaip 

pagrindiniai veikėjai, atsakingi už ekstremalių situacijų valdymą skirtinguose valstybės valdymo 

lygiuose, labiausiai suinteresuotos kokybišku ir efektyviu tokių situacijų valdymu kiekviename 

valdymo lygyje (Survila ir Valickas, 2015). 

Tyrimo aktualumas grindžiamas poreikiu parengti gaisrų prevencijos priemonių valdymo 

sistemą, įžvelgti silpnąsias esamo gaisrų prevencijos organizavimo vietas ir akcentuoti papildomus 

gaisrų prevencijos aspektus, taip sudarant prielaidas visapusiškai  įgyvendinti gaisrų prevencijos 

valdymo sistemą, atsižvelgiant į gerąją užsienio šalių patirtį. 

2021 m. kovo 22 d. valstybinio audito ataskaitoje „Priešgaisrinių pajėgų veikla mažinant gaisrų 

skaičių ir jų padarytus nuostolius“ buvo konstatuota, kad: 

• nepakankamai veiksmingai valdoma gaisrų kilimo rizika;  
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• nėra aiškiai apibrėžtos skirtingų institucijų funkcijos, todėl nesutelkiamas visų jų 

potencialas, kad būtų užkirstas kelias gaisrams kilti ir mažinami jų galimi padariniai; 

• nėra apibrėžtos institucijų, vykdančių gaisrų prevenciją, funkcijos ir atsakomybė, nėra 

užtikrintas jų veiklos gaisrų prevencijos srityje koordinavimas;  

• nėra numatyta, kad institucijos gaisrų prevencijos priemones planuotų įvertinusios 

įvykdytų gaisrų prevencijos priemonių poveikį.  

Vadinasi, neatlikus gaisrų prevencijos esamos situacijos Lietuvoje, užsienio šalių patirties 

vykdant gaisrų prevenciją analizės, specialistų, vykdančių gaisrų prevenciją Lietuvoje, patirties ir 

nuomonės tyrimo, nėra galimybės pateikti įžvalgų dėl gaisrų prevencijos situacijos gerinimo ir 

numatyti gaisrų prevencijos valdymo sistemos. Todėl keliamas probleminis klausimas, kokia gaisrų 

prevencijos valdymo sistema galėtų pagerinti gaisrų prevencijos užtikrinimo situaciją. 

Tyrimo tikslas – parengti gaisrų prevencijos valdymo sistemą, leidžiančią pagerinti gaisrų 

prevencijos situaciją Lietuvoje. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. atskleisti gaisrų prevencijos esamą situaciją, teisinį reglamentavimą, jo taikymo praktiką, 

nustatant privalumus ir trūkumus; 

2. išanalizuoti gerąją užsienio šalių patirtį gaisrų prevencijos srityje; 

3. pateikti gaisrų prevencijos užtikrinimo veikloje dalyvaujančių subjektų požiūrį į jų 

funkcijas, atsakomybes, gaisrų prevencijos priemones ir jų pasirinkimo motyvus; 

4. suformuoti gaisrų prevencijos valdymo sistemą, numatant atskirų subjektų funkcijas ir 

atsakomybės sritis. 

Tyrimo metodai. Efektyvaus gaisrų prevencijos valdymo sistemai kurti buvo pasirinkta atvejo 

analizės metodologinė prieiga. Atvejo analizė gali būti apibrėžta kaip nuodugnus tyrimas apie 

asmenį, žmonių grupę ar vienetą, kuriuo siekiama apibūdinti kelis vienetus (Gustafsson, 2017). 

Atvejo analizė taip pat apibrėžiama kaip tyrimas, kuriame tyrėjas tiria išsamius duomenis, susijusius 

su keliais kintamaisiais (Hamel, 1993). Šis tyrimas leidžia visapusiškai ištirti situaciją ir sukurti 

efektyvaus gaisrų prevencijos priemonių valdymo sistemą. Jai kurti pasirinkti tokie teoriniai metodai: 

strateginių dokumentų ir teisės aktų analizė, užsienio gerosios patirties analizė. Empiriniam tyrimui 

atlikti taikomi kokybiniai metodai: žvalgomasis nestruktūruotas interviu su subjektais, kurie prisideda 

arba iš dalies prisideda prie gaisrų rizikos mažinimo, ir kokybinis tyrimas – fokusuotos, pusiau 

struktūruotos ekspertų grupės diskusija. Pastarojo tyrimo duomenys analizuoti taikant kokybinės 

turinio analizės metodą. 

Pagrindiniai tyrimo rezultatai. Atlikto tyrimo duomenys rodo, kad nėra priimtų sprendimų 

dėl gaisrų prevencijos valstybės mastu organizavimo, pasigendama metodinių rekomendacijų ir 

pagalbos teikimo valstybės ir savivaldybių institucijoms. Gaisrų prevencijos priemonių poveikio 
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vertinimo procedūra ir tvarka nėra numatyta ir detalizuota, periodinis šių priemonių poveikio 

vertinimas nėra atliekamas.  

Užsienio šalių patirtis rodo, kad prevencinės veiklos apima: individualaus mokymo / 

konsultavimo veiklas, mokymus grupėms pagal mokymo programas, renginius ir jų viešinimą, 

žiniasklaidos kampanijas. Be to, į gaisrų prevencijos veiklas įtraukiami kiti dalyviai, teikiantys 

socialines paslaugas ir prižiūrintys pagyvenusius žmones. 

Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad šiuo metu Lietuvoje prevencinė veikla nėra skaidoma pagal 

tikslines auditorijas. Rekomenduotina išskirti tikslines auditorijas, pagal kurias būtų galima 

diferencijuoti gaisrų prevencijos veiklas, renginius ir kitus veiksmus. Tyrimo metu išryškėjo subjektų 

grupės, kurios galėtų būti įtrauktos į gaisrų prevencinę veiklą bei tiesiogiai arba netiesiogiai prisidėtų 

prie pagalbos tikslinėms auditorijoms teikimo užtikrinant gaisrų prevenciją. Gaisrų prevencijos 

valdymo sistema apimtų ne tik šios veiklos iniciatorius, bet ir aiškiai identifikuotas tikslines 

auditorijas, joms pritaikytas gaisrų prevencijos užtikrinimo priemones, veiklų planavimą, vykdymą, 

kontrolės užtikrinimą ir viešinimą. Tokia visapusiška ir kompleksinė prieiga prisidėtų prie gaisrų 

prevencijos situacijos gerinimo Lietuvoje. 
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1. GAISRŲ PREVENCIJA: TEISINIS REGLAMENTAVIMAS, PRIEMONĖS IR 

UŽSIENIO PATIRTIS 

1.1. Gaisrų prevencijos teisinis reglamentavimas 

Europos Sąjunga remia Hiogo veiksmų programą, kuria skatinamas nelaimių rizikos 

mažinimas ir rizikos suvokimo stiprinimas visame pasaulyje (Rizikos mažinimas: gaivalinės ir 

žmogaus sukeltos nelaimės, 2014). Hiogo veiksmų programa (HVP) „Tautų ir bendruomenių 

atsparumo nelaimėms stiprinimas“ – tai 10 metų planas, kurį priėmė 168 JT valstybės narės, 

savanoriškai įsipareigojusios imtis penkis prioritetus atitinkančių veiksmų, siekdamos, kad pasaulyje 

kiltų mažiau gamtinių pavojų ir būtų didinamas atsparumas nelaimėms. HVP apima 2005–2015 m. 

laikotarpį. Ją pakeitė laikotarpio po 2015 m. rizikos mažinimo veiksmų programa, priimta 3-iojoje 

pasaulinėje nelaimių rizikos mažinimo konferencijoje, vykusioje 2015 m. kovo 14–18 d. Sendajuje, 

Japonijoje (Rizikos mažinimas: gaivalinės ir žmogaus sukeltos nelaimės, 2014). 

Pastaraisiais dešimtmečiais gaivalinių nelaimių dažnumas ir jų padaroma žala nuolat didėjo. 

Tą iš dalies lemia klimato kaita, urbanizacija, gyventojų skaičiaus didėjimas ir aplinkos būklės 

prastėjimas. Europa yra tankiai apgyvendintas ir ekonomiškai išsivystęs žemynas. Tai reiškia, kad 

įvykus nelaimei padaroma išties didelė žala, įskaitant ekonominę (Rizikos mažinimas: gaivalinės ir 

žmogaus sukeltos nelaimės, 2014). Pagrindinis dėmesys Europos Sąjungos (ES) civilinės saugos 

teisės aktuose yra skiriamas pasirengimui ir prevencijos politikai bei veiksmams. Nacionaliniu mastu 

nustatomi nauji įsipareigojimai plėsti papildomus rizikos vertinimus, rizikos valdymo pajėgumų 

vertinimą ir tarpusavio vertinimų naudojimą, kad ES šalys mokytųsi viena iš kitos, kaip valdyti 

nelaimių riziką, ir keistis žiniomis apie nelaimių valdymą bei jų įrodymų baze. Darbotvarkėje svarbią 

vietą užima inovatyvūs nelaimių prevencijos finansavimo sprendimai, įskaitant draudimo kaip 

nelaimių valdymo įrankio naudojimą, ir paskatos stiprinti rizikos suvokimą, užtikrinti jos prevenciją 

(Rizikos mažinimas: gaivalinės ir žmogaus sukeltos nelaimės, 2014).  

Išskirti šie HVP veiksmų prioritetai (Hiogo veiksmų programa. Rizikos valdymas, siekiant 

padidinti atsparumą (2014): 

1) užtikrinti, kad nelaimių rizikos mažinimas būtų vienas iš nacionalinių ir vietos lygmens 

prioritetų, o jo įgyvendinimas būtų grindžiamas tvirtu instituciniu pagrindu; 

2) nustatyti, vertinti ir stebėti nelaimių riziką ir gerinti ankstyvojo perspėjimo sistemos 

veikimą; 

3) remiantis žiniomis, inovacijomis ir švietimu kurti visais lygmenimis saugią ir atsparią 

aplinką;  

4) mažinti pagrindinius rizikos veiksnius; 

5) stiprinti parengtį nelaimėms siekiant užtikrinti veiksmingą reagavimą visais lygmenimis. 
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 Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmu siekiama stiprinti Europos Sąjungos 

institucijų ir valstybių narių bendradarbiavimą bei sudaryti palankesnes sąlygas koordinuoti veiklą 

civilinės saugos srityje, siekiant gerinti gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos, 

pasirengimo joms ir reagavimo į jas sistemų veiksmingumą (2013 m. gruodžio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1313/2013/ES ). Šiuo Sąjungos mechanizmu siekiama užtikrinti 

aukštą apsaugos nuo nelaimių lygmenį, užkertant joms kelią arba mažinant galimą jų poveikį, 

skatinant prevencijos kultūrą ir gerinant civilinės saugos ir kitų atitinkamų tarnybų bendradarbiavimą 

(2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1313/2013/ES ). Pažymėtina, 

kad Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmo rodikliai vertintini pagal tai, ar yra pažanga, 

padaryta: 1) įgyvendinant nelaimių prevencijos sistemos priemones; 2) didinant parengties 

nelaimėms lygmenį; 3) gerinant reagavimą į nelaimes; 4) didinant visuomenės informuotumą ir 

pasirengimą nelaimių atvejais: vertinama pagal ES piliečių informuotumo apie riziką jų regione 

lygmenį (2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1313/2013/ES). 

Valstybės narės savanoriškai kuria modulius, visų pirma siekdamos patenkinti pagal Sąjungos 

mechanizmą numatytus prioritetinius pagalbos teikimo ar paramos poreikius (2013 m. gruodžio 17 

d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1313/2013/ES ). Valstybės narės savo 

kompetentingose tarnybose, visų pirma savo civilinės saugos ar kitose specialiosiose tarnybose, iš 

anksto nustato modulius, kitus reagavimo pajėgumus, taip pat ekspertus, kuriuos, gavus prašymą per 

Sąjungos mechanizmą, būtų galima pasitelkti teikiant pagalbą. Jos atsižvelgia į tai, kad modulių arba 

kitų reagavimo pajėgumų sudėtis gali priklausyti nuo nelaimės rūšies ir nuo konkrečių su nelaime 

susijusių poreikių (2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 

1313/2013/ES ). 

Vienas iš priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos uždavinių yra gaisrų prevencijos 

organizavimas ir priežiūra (Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas, 2019). Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė skatina mokslinius tyrimus bei mokslinių projektų įgyvendinimą gaisrų 

prevencijos srityje (Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas, 2019).  

Gaisrų prevencija – teisinių, techninių ir organizacinių priemonių, užkertančių kelią gaisrams 

kilti ir plisti bei mažinančių jų galimus padarinius, visuma (Lietuvos Respublikos priešgaisrinės 

saugos įstatymas, 2019). Siekiant išvengti gaisro ir jo sukeliamų padarinių, visų pirma būtina 

suplanuoti paprastas ir nieko nekainuojančias prevencijos priemones, iš kurių svarbiausios – 

nesudaryti sąlygų gaisrui kilti ir saugus elgesys (Stankiuvienė, Šakėnaitė, 2017). Valstybinės 

priešgaisrinės priežiūros tikslas kaip tik ir yra kontroliuoti, kaip Lietuvos Respublikos teritorijoje 

laikomasi teisės aktų reikalavimų, užtikrinančių gaisrų prevenciją, bei siekiama užkirsti kelią šių 

reikalavimų pažeidimams (Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas, 2019). Svarbus 

vaidmuo organizuojant ir kontroliuojant joms pavaldžių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklą 
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įgyvendinant gaisrų prevencijos priemones tenka ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms bei 

įstaigoms (Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas, 2019). Joms pavesta dalyvauti 

vykdant gaisrų prevencijos programas (Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas, 2019). 

Savivaldybių institucijos ir įstaigos privalo dalyvauti vykdant gaisrų prevencijos, gesinimo ir tyrimo 

programas (Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas, 2019), teikti valstybinės 

priešgaisrinės priežiūros pareigūnams informaciją, reikalingą gaisrų prevencijos priemonėms 

įgyvendinti, ir pagalbą, vykdant švietimą priešgaisrinės saugos srityje (Lietuvos Respublikos 

priešgaisrinės saugos įstatymas, 2019), bei pagal kompetenciją savivaldybės teritorijoje organizuoti 

ir kontroliuoti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir kitų gaisrų 

prevencijos priemonių įgyvendinimą (Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas, 2019). 

Savivaldybių priešgaisrinės tarnybos įgyvendina priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimus, gaisrų prevencijos priemones, vykdo visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje, 

gesina gaisrus, atlieka pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus, taip pat atlieka savanorių 

ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas (Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas, 

2019). Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams nustatyta pareiga 

teikti valstybinę priešgaisrinę priežiūrą vykdantiems pareigūnams informaciją, reikalingą gaisrų 

prevencijos priemonėms objekte nustatyti (Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas, 

2019).  

 Gaisrų prevencijai užtikrinti nustatomi statinių projektavimo, teritorijų planavimo ir objektų 

eksploatavimo reikalavimai, užkertantys kelią gaisrams kilti ir sudarantys sąlygas gaisrams gesinti, 

žmonėms ir turtui gelbėti. Šie reikalavimai nustatomi vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, 

taip pat atsižvelgiant į patirtį gaisrų prevencijos ir gesinimo srityje ir daiktų, medžiagų, technologinių 

procesų, gaminių, konstrukcijų bei statinių gaisrinį pavojingumą (Lietuvos Respublikos 

priešgaisrinės saugos įstatymas, 2019). Siekiant užtikrinti gaisrų prevenciją, įmonėms, įstaigoms, 

organizacijoms nustatomi šie pagrindiniai reikalavimai (Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos 

įstatymas, 2019): 

1) daiktų, medžiagų, gaminių bei įrangos gamintojai, perdirbėjai ir tiekėjai privalo 

atitinkamuose techniniuose dokumentuose nurodyti jų (daiktų, medžiagų, gaminių bei įrangos) 

priešgaisrinės saugos rodiklius ir būtinas jų naudojimo priešgaisrinės saugos priemones; 

2) rengiamose bei įgyvendinamose priešgaisrinės saugos priemonėse turi būti numatyti 

sprendimai, kurie užtikrintų saugų žmonių ir turto evakavimą gaisrų metu; 

3) įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kuriose dirba arba nuolat būna daugiau kaip šimtas 

žmonių, turi būti parengti valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planai, kad būtų 

užtikrintas žmonių saugumas gaisrų metu; 
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4) gamybinės paskirties objektuose, kuriuose nuolat dirba daugiau kaip penkiasdešimt 

darbuotojų, turi būti sudarytos priešgaisrinės techninės komisijos (rizikos valdymo grupės), kurios 

kontroliuotų objekto priešgaisrinę būklę bei imtųsi priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams 

vykdyti. Turi būti organizuotas valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymas priešgaisrinės saugos 

klausimais. Kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose priešgaisrinės techninės komisijos funkcijoms 

atlikti turi būti paskirtas atsakingas asmuo; 

5) gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose turi būti įsteigti priešgaisriniai gelbėjimo 

padaliniai (žinybinės priešgaisrinės pajėgos), kad jie laiku ir adekvačiai reaguotų į galimą gaisrą, arba 

šiuo tikslu sudaromos sutartys su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu. Kriterijus, pagal 

kuriuos tokio objekto savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinį gelbėjimo padalinį 

(žinybines priešgaisrines pajėgas), arba atvejus, kai šiuo tikslu sudaroma sutartis su Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamentu, nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, atsižvelgdama į 

konkretaus objekto gaisrinį pavojingumą ir galimų padarinių mastą;  

6) statinių, esančių bendrosios nuosavybės teisės objektu, atitiktį priešgaisrinę saugą 

reglamentuojantiems teisės aktams kontroliuoja bendraturčių susitarimu paskirtas administratorius. 

Gaisrų prevencijai įgyvendinti tam įgalioti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai 

turi teisę (Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas, 2019): 

1) tikrinti, neatsižvelgdami į objektų nuosavybės formas, ar šie atitinka priešgaisrinės saugos 

reikalavimus. Ar gyvenamosios patalpos atitinka priešgaisrinės saugos reikalavimus, gali būti 

tikrinamos tik jų savininko sutikimu, be jo sutikimo – tik teismo sprendimu. Diplomatinių atstovybių 

ir konsulinių įstaigų patalpos tikrinamos diplomatinius ir konsulinius santykius reglamentuojančių 

teisės aktų nustatyta tvarka; 

2) duoti rašytinius privalomus vykdyti nurodymus pašalinti priešgaisrinę saugą 

reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus; 

3) uždrausti fiziniams ir juridiniams asmenims eksploatuoti statinius, atskiras patalpas 

(išskyrus gyvenamąsias), įrenginius, įrangą, sustabdyti statinių statybos, rekonstravimo, remonto 

darbus, įrenginių gamybą, technologinių linijų naudojimą, jeigu yra priešgaisrinę saugą 

reglamentuojančių teisės aktų (įstatymų, statybos techninių reglamentų, statybos normų, standartų, 

taisyklių ir kitų teisės aktų, kuriuose nustatyti statomų, rekonstruojamų, remontuojamų bei 

eksploatuojamų objektų priešgaisrinės saugos reikalavimai) pažeidimų, dėl kurių gali kilti gaisras, 

sprogimas, taip pat jeigu neužtikrinama juose ir aplinkiniuose objektuose esančių žmonių sauga arba 

jeigu rašytiniai valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų nurodymai nevykdomi. 

Savanoriams ugniagesiams pavesta įgyvendinti šiuos uždavinius (Lietuvos Respublikos 

priešgaisrinės saugos įstatymas, 2019):  
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1) padėti savivaldybės priešgaisrinei tarnybai ir kitoms priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms 

gesinti gaisrus, atlikti pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus, taip pat įgyvendinti gaisrų 

prevencijos priemones; 

2) telkti savivaldybės vietos gyventojus aktyviau dalyvauti įgyvendinant gaisrų prevencijos 

priemones, saugant nuo gaisrų žmonių gyvybę, sveikatą, turtą ir aplinką; 

3) vykdyti savivaldybės vietos gyventojų švietimą gaisrų prevencijos srityje, organizuoti 

fiziniams ir juridiniams asmenims mokymus apie priešgaisrinę saugą, aiškinti gaisrų priežastis ir 

supažindinti su priešgaisrinės saugos reikalavimais. 

Pirminės priešgaisrinės saugos žinios turi būti suteikiamos vykdant ir organizuojant ugdymo 

procesą pagal bendrąsias ugdymo programas. Pirminių priešgaisrinės saugos žinių mastą ugdymo 

programose nustato Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Vidaus reikalų ministerija 

(Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas, 2019). Gyventojų švietimas gaisrų 

prevencijos klausimais turi būti vykdomas per spaudą, radiją, televiziją ir kitas visuomenės 

informavimo priemones (Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas, 2019). 

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklą organizuoti pavesta Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro įsakymas, 2018). Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 

ministerijos, siekdamas šio veiklos tikslo, vykdo gaisrų prevencijos akcijas, skirtas fizinių ir juridinių 

asmenų švietimui priešgaisrinės saugos srityje (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 

įsakymas, 2018). 

Kiekvienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kurioje yra du ir daugiau darbuotojų, turi būti 

parengtos gaisrinės saugos instrukcijos (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas, 2010). Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios 

atitinka vidaus reikalų ministro 2003 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1V-193 „Dėl Kriterijų įmonėms, 

įstaigoms bei organizacijoms, kurių vadovai turi baigti priešgaisrinės saugos mokymo programos 

kursą, patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos 

įstatymą“ patvirtintus kriterijus, vadovas arba tokios įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojas, 

kuriam jos vadovas paveda kontroliuoti objekto gaisrinės saugos būklę ir imtis priemonių gaisrinės 

saugos reikalavimams vykdyti, turi išklausyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų 

ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos programos patvirtinimo“ patvirtintą „Įmonių, įstaigų ir 

organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir 

imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo 

programą“ arba Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-183 „Dėl Savanorių ugniagesių mokymo ir 
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kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą „Savanorio ugniagesio, 

nedalyvaujančio gesinant gaisrus, tačiau vykdančio visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje, 

įvadinio mokymo programą“, ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą (Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas, 2010). 

1.2. Gaisrų prevencijos esamos situacijos ir taikomų gaisrų prevencijos priemonių analizė 

Gaisrų prevencijos esamos situacijos ir taikomų gaisrų prevencijos priemonių analizė 

vykdoma atsižvelgiant į jau atliktus tyrimus 2008 m., 2010 m., 2014 m. ir 2021 m. pateiktą Valstybės 

kontrolės atliktą valstybinį auditą „Priešgaisrinių pajėgų veikla mažinant gaisrų skaičių ir jų padarytus 

nuostolius“ (2021), apimantį 2017–2020 m. I pusmečio laikotarpį. 

Atliktų tyrimų ir analizių, inicijuotų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos, nėra daug ir jie nesistemingi.  

2008 m. „Spinter tyrimai“ Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos užsakymu atliko šalies gyventojų požiūrio į priešgaisrinę saugą ir Valstybinės 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą tyrimą. Jo metu taikytas su užsakovu suderintas 

standartizuotas klausimynas, dalyvavo 1002 tyrimo dalyviai. Nustatyta, kad Valstybinės 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veikla vertinama teigiamai, informacija apie gaisrus, kitas nelaimes 

bei būdus, kaip jų išvengti, gaunama iš televizijos, radijo, respublikinių ir regioninių laikraščių. 

Interneto populiarumas šiuo klausimu išaugo 6 proc. (iki 14 proc.), palyginti su 2007 m. Gyventojų 

sąmoningumo lygis yra aukštas, nes jie mano, kad patys yra atsakingi už gaisrų prevenciją. Lyginant 

su 2007 m. atliktu tyrimu, pastebima, kad reikalingas didesnis dėmesys gyventojų mokymams apie 

gaisrų prevenciją. Didelė dalis tyrime dalyvavusių gyventojų (80 proc.) nedalyvauja šalies 

priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų organizuojamuose renginiuose, skirtuose visuomenei. 

2010 m. rugsėjo mėn. atliktas Piliečių sąmoningumo gaisrų prevencijos srityje tyrimas, kuriame 

tyrimo dalyviais pasirinkti Lietuvos gyventojai. Tyrimą atliko „Spinter tyrimai“, jo metu taikytas su 

užsakovu suderintas standartizuotas klausimynas. Tyrime dalyvavo 3001 tyrimo dalyvis. Pagrindiniai 

tyrimo rezultatai atskleidė tokias tendencijas, kurios lieka beveik nepakitusios (Piliečių sąmoningumo 

gaisrų prevencijos srityje tyrimas: gyventojai, 2010):  

1. Piliečių santykis su Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba pirmiausia yra informacinio 

konsultacinio pobūdžio, kai apie ketvirtį bendravimo interakcijų sudaro biurokratinės 

procedūros, o pačių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų apsilankymas piliečių 

objektuose dažniausiai susijęs su šių objektų kontrole / įvertinimu (skundų nagrinėjimas 

sudaro pakankamai mažą visų santykių su piliečiais dalį). 
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2. Dauguma piliečių kreipimosi į Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą atvejų vyko tradiciniu ir 

piliečiams ne itin patogiu fizinių kontaktų būdu – tai didelis neišnaudotas potencialas 

tarnybai perkelti piliečių aptarnavimą į elektroninę erdvę. 

3. Piliečių aptarnavimo kokybė vertintina kaip gera, tačiau išskirtina, kad vystant darbuotojų 

profesines kompetencijas svarbu atkreipti didesnį dėmesį į pozityvius žmogiškuosius 

santykius formuojančias kompetencijas – paslaugumą, poreikių išsiaiškinimą, problemų 

sprendimą. 

4. Inspektorių darbas vertinamas teigiamai, tiesioginis ugniagesių gelbėtojų darbas 

vertinamas gerai, tačiau įvardijama, kad efektyvus ugniagesių gelbėtojų darbas labiausiai 

priklauso nuo tarnybos materialinio aprūpinimo, darbuotojų profesinio mokymo ir 

kvalifikacijos tobulinimo bei darbo pavojingumą atitinkančio ugniagesių atlyginimo. 

5. Korupcijos tikimybė aukšta tiek atiduodant vertinti statinį, tiek eilinio patikrinimo metu, 

nes patys gyventojai šį reiškinį linkę toleruoti. 

6. Didžiausią nerimą gyventojams kelia gaisrai, potvyniai, audros, kitos stichinės nelaimės, 

eismo įvykiai, cheminės avarijos. Didžiausią gyventojų susirūpinimą kelia gyvenamųjų 

namų ir butų bei miško gaisrai, gaisrai dėl deginamos žolės, deginti žolę, jų manymu, turi 

būti draudžiama. 

7. Gyventojų sąmoningumo lygis gaisrų prevencijos srityje yra aukštas – gaisrų prevencija 

būstuose visų pirma turi užsiimti patys gyventojai, svarbiausia prevencine priemone 

laikomas gyventojų švietimas ir mokymas. 

8. Gyventojų žinių lygis, kaip elgtis kilus gaisrui, yra gana ribotas, nes jie žino tik 

pagrindinius elgesio  principus, kurių nepakanka gaisro ar kitų ekstremalių nelaimių atveju. 

9. Pagrindinės gaisrų gyvenamuosiuose namuose priežastys – neatsargus žmonių elgesys, 

elektros įrengimo ir eksploatavimo pažeidimai, neatsargus rūkymas, netvarkingos krosnys 

ir dūmtraukiai, mažamečių vaikų išdykavimas su ugnimi, paauglių eksperimentai su 

degiais, sprogstamais prietaisais. 

10. Svarbiausiu informacijos šaltiniu, kaip apsisaugoti nuo gaisro ar kitų nelaimių, išlieka 

televizija, internetas, radijas, informacija iš draugų, pažįstamų, o priešgaisrinių gelbėjimo 

tarnybų organizuojami renginiai yra riboto efektyvumo. 

Siekiant kompleksinio vertinimo,  2010 m. rugsėjo mėn. atliktas Piliečių sąmoningumo gaisrų 

prevencijos srityje tyrimas, kuriame tyrimo dalyviais pasirinktos Lietuvos įmonės. Tyrimą atliko 

„Spinter tyrimai“. Jame dalyvavo 500 įmonių, jų atstovai atsakė į su užsakovu suderinto 

standartizuoto klausimyno klausimus. Tyrimo metu išryškėjo pagrindinės tendencijos (Piliečių 

sąmoningumo gaisrų prevencijos srityje tyrimas: įmonės, 2010): 
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1. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų apsilankymai įmonėse dažniausiai susiję su 

formalių procedūrų atlikimu – statinių, patalpų patikrinimais ar statinių pripažinimu 

tinkamais naudoti, tačiau pačių įmonių kreipimaisi į Valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo 

tarnybą dažniau yra informacinio-konsultacinio pobūdžio. 

2. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai vertinami teigiamai. Palankiai 

vertinamos darbuotojų profesinės žinios, aptarnavimo operatyvumas. Daugiau dėmesio 

rekomenduojama skirti klientų poreikiams išsiaiškinti, problemoms spręsti ir darbuotojų 

paslaugumui. 

3. Įmonės priešgaisrinės priežiūros inspektoriaus kompetenciją apskritai vertina teigiamai, 

dažniausiai jis yra patarėjas, nors inspektoriaus funkcijos siejamos su kontrole. Taikomos 

administracinės baudos, apklaustųjų nuomone, daro tinkamą poveikį ir atgraso pažeidėjus 

nuo tolimesnių gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų. 

4. Korupcijos apraiškos Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektorių darbe nėra 

dažnas reiškinys, tačiau pažymėtina, jog pačios įmonės pasižymi gana didele tolerancija 

korupcijos apraiškoms Tarnyboje. 

5. Teisės aktuose nustatyti priešgaisrinės saugos reikalavimai įmonėms vertinami teigiamai: 

jie yra pagrįsti, logiški ir reikalingi, tačiau egzistuoja ir nuomonė, kad jie per griežti. Savo 

teorines žinias, kaip tinkamai elgtis kilus gaisrui ar kitai ekstremaliai situacijai, atsakingi 

įmonių atstovai vertina teigiamai. Nemaža dalis įmonių nėra girdėjusios apie 2010-aisiais 

metais Priešgaisrinės saugos įstatymu įteisintą objekto atitikties priešgaisrinės saugos 

reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo tvarką. 

2014 m. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

užsakymu atliktas „Gyventojų perspėjimo ir informavimo apie nelaimes trumpaisiais perspėjimo 

pranešimais sistemos žinomumo ir vertinimo tyrimas“ (2014). Tyrimą atliko „Spinter tyrimai“, jo 

metu taikytas su užsakovu suderintas standartizuotas klausimynas. Tyrime dalyvavo 1009 šalies 

gyventojai. Esminiai atlikto tyrimo rezultatai išryškina šias tendencijas (Gyventojų perspėjimo ir 

informavimo apie nelaimes trumpaisiais perspėjimo pranešimais sistemos žinomumo ir vertinimo 

tyrimas, 2014): 

1. Daugiau nei pusė tyrimo dalyvių yra girdėję apie gyventojų perspėjimo ir informavimo 

apie nelaimes trumpaisiais perspėjimo pranešimais sistemą. Mažiau nei trečdalis žinančių 

apie perspėjimo ir informavimo sistemą teigė nustatę savo telefoną pranešimams gauti 

arba turintys automatinius telefono nustatymus, tačiau daugiau nei pusė nėra atlikę jokių 

nustatymų. 

2. Interneto svetainė gpis.vpgt.lt yra mažai žinoma. 
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3. Nors didelė dalis tyrimo dalyvių nesusiduria su neaiškumais ar nepatogumais gaunant 

perspėjimo ir informavimo pranešimus, yra teigiančių, kad norėtų išsamesnės 

informacijos apie pačią paslaugą, kad nėra aiškus gaunamos žinutės turinys,  perspėjimai 

gaunami pernelyg dažnai.   

4. Dažniausiai įvardinti informacijos apie paslaugą šaltiniai – televizija, interneto portalai, 

informacija iš draugų, artimųjų, pažįstamų, radijas, asmeninės aplinkos žmonės, gavę 

pranešimus. 

5. Didesnė dalis tyrimo dalyvių laikosi nuostatos, kad sistema turėtų gyventojus informuoti 

apie visus įvykius, kurie gali būti svarbūs žmonių saugumui. Trečdalis mano, kad būtina 

informuoti tik apie ekstremalios svarbos įvykius,  o penktadalis – apie visus įvykius, kurie 

gali turėti įtakos žmonių veiksmams. 

Atlikus šiuos tyrimus darytina prielaida, kad Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veikla, jų 

darbuotojų kompetencijos, priešgaisrinės priežiūros inspektoriaus veikla vertinama teigiamai, tačiau 

galima išskirti svarbius tobulintinus aspektus, tokius kaip žmogiškuosius santykius formuojančių 

kompetencijų vystymas (poreikiams išsiaiškinti, problemoms spręsti ir darbuotojų paslaugumui), 

tarnybos materialinis aprūpinimas, darbuotojų atlyginimų didinimas, klientų aptarnavimo sistemos 

tobulinimas, gyventojų žinių lygio didinimas priimtinomis priemonėmis, gyventojų ir įmonių 

sąmoningumo didinimas korupcijos netoleravimui, priešgaisrinės priežiūros ir gaisrų prevencijos 

dokumentų turinio sklaida individualiems gyventojams ir įmonėms.  

Valstybės kontrolė – aukščiausioji audito institucija – 2021 m.  kovo 22 d. atliko valstybinį 

auditą „Priešgaisrinių pajėgų veikla mažinant gaisrų skaičių ir jų padarytus nuostolius“ (2021). 

Audito metu vertinta, ar priešgaisrinė sauga organizuojama taip, kad būtų apsaugotas žmogus ir turtas 

nuo gaisrų. Analizuota ir vertinta veikla: Vidaus reikalų ministerijos, kuriai pavesta formuoti 

valstybės politiką priešgaisrinės saugos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos 

įgyvendinimą (Priešgaisrinės saugos įstatymas, 6 str.), ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento 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 (Priešgaisrinės saugos įstatymas, 7 str. 1 d. 1 ir 2 p.). 

Audituojamas laikotarpis – 2017–2020 m. I pusmetis. Audito ataskaitoje nurodoma, kad siekiant 

įvertinti pokyčius, susijusius su ugniagesių komandų komplektavimu, buvo naudoti ir vėlesnių 

laikotarpių duomenys. 

Pagal atliktus audito rezultatus galima išskirti tris pagrindines sritis, kurioms tobulinti būtina 

numatyti konkrečius veiksmus ir priemones. Tos sritys yra tinkamos priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų 

parengties užtikrinimas, tinkamo priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų reagavimo į pranešimus apie 

gaisrus užtikrinimas ir gaisrų kilimo rizikos valdymo stiprinimas. 
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Siekiant stiprinti gaisrų kilimo rizikos valdymą būtina veiksmingai kontroliuoti objektų atitiktį 

priešgaisrinės saugos reikalavimams, koordinuoti gaisrų prevencijos organizavimo procesus (žr. 

1 lent.). 

1 lentelė 

Gaisrų kilimo rizikos valdymo stiprinimo srities siektini rezultatai, veiksmai, priemonės 

ir rodikliai 

Siektinas 

rezultatas 

Veiksmai  Prevencinės 

priemonės ir 

rodikliai  

Sritis: Gaisrų kilimo rizikos valdymo stiprinimas 

1. Rezultatyvios  

objektų atitikties 

priešgaisrinės 

saugos 

reikalavimams 

kontrolės 

užtikrinimas 

1. Reglamentuoti informacijos apie seniau 

pastatytuose ir pripažintuose tinkamais naudoti 

objektuose pradedamas ūkines veiklas, kurios iš 

esmės keičia jų paskirtį, teikimą departamentui 

Seniau pastatytų ir 

pripažintų tinkamais 

naudoti objektų 

ūkinėms veikloms, iš 

esmės keičiant  jų 

paskirtį, registras 

2. Susieti valstybinės priešgaisrinės priežiūros  

veiklos administravimo informacinę sistemą su 

registrais ir informacinėmis sistemomis 

(Nekilnojamo turto kadastru ir registru, Juridinių 

asmenų registru, „Infostatyba“) 

IT sistemų 

koordinavimas    

3. Vykdyti planuotus periodinius objektų 

patikrinimus 

Patikrintų objektų 

skaičius 

4. Užtikrinti adekvataus dydžio baudų skyrimą 

objektų valdytojams už pažeidimus 

Pažeidimų 

išaiškinamumo lygis 

5. Vykdyti pažeidimų pašalinimų patikrinimus 

pagal nustatytus terminus 

Pakartotinės kontrolės 

patikrų skaičius 

2. Gaisrų 

prevencijos 

organizavimo 

koordinavimas 

1. Priimti sprendimus dėl gaisrų prevencijos 

valstybės mastu organizavimo, metodinių 

rekomendacijų ir pagalbos teikimo valstybės ir 

savivaldybių institucijoms  

Informacinių, 

metodinių priemonių / 

rekomendacijų gaisrų 

prevencijai valstybės 

ir savivaldybių 

institucijoms 

veiksmingumas 

2. Numatyti gaisrų prevencijos priemonių poveikio 

vertinimo tvarką (procedūras, atsakomybes)   

Gaisrų prevencijos 

priemonių poveikio 

vertinimo tvarkos 

funkcionalumas 

3.  Vykdyti gaisrų prevencijos priemonių poveikio 

vertinimą (prieš tai nustatant poveikio rodiklius / 

kriterijus) 

Gaisrų prevencijos 

priemonių poveikio 

vertinimo kokybė ir 

periodiškumas 

4. Apibrėžti institucijų, vykdančių gaisrų 

prevenciją, funkcijas 

Institucijų, 

vykdančių,  

gaisrų prevenciją,  

funkcijų koregavimas, 

išgryninimas  
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5. Parengti gaisrų prevencijos programas 

ministerijose (pagal joms priskirtas valdymo sritis) 

ir savivaldybių administracijose 

Gaisrų prevencijos 

programų 

atnaujinimas, 

pritaikymas 

tarpžinybiniu 

lygmeniu  

6. Įtraukti ministerijos (joms priskirtose valdymo 

srityse) ir savivaldybių institucijas vykdant gaisrų 

prevencijos programas  

Komandinis 

prevencinių programų 

vykdymas ir jų 

veiksmingumo 

vertinimas 
Šaltinis: parengta pagal 2021 m. kovo 22 d. atliko valstybinį auditą „Priešgaisrinių pajėgų veikla mažinant gaisrų skaičių 

ir jų padarytus nuostolius“ 

Atliktų tyrimų išvadose įvardijami gaisrų kilimo rizikos valdymo procesų trūkumai ir numatomi 

tobulinimo veiksmai pagal kompetencijas. Siekiant tinkamai užtikrinti objektų atitikties 

priešgaisrinės saugos reikalavimams kontrolę, būtina reglamentuoti informacijos apie seniau 

pastatytuose ir pripažintuose tinkamais naudoti objektuose pradedamas ūkines veiklas, kurios iš 

esmės keičia jų paskirtį, teikimą departamentui parengiant šios informacijos teikimo aprašą. 

Kontrolei užtikrinti taip pat būtina susieti valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklos 

administravimo informacinę sistemą su registrais ir informacinėmis sistemomis (Nekilnojamo turto 

kadastru ir registru, Juridinių asmenų registru, „Infostatyba“), vykdyti periodines objektų patikras 

parengiant patikrų protokolus ir pažeidimų pašalinimų patikrinimus pagal nustatytus terminus. 

Gaisrų prevencijos organizavimo procesams kontroliuoti rekomenduotina didelį dėmesį skirti   

metodinėms rekomendacijoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, gaisrų prevencijos priemonių 

poveikio vertinimo tvarkai parengti, išryškinant institucijų, vykdančių gaisrų prevenciją, funkcijas, 

parengti gaisrų prevencijos programas ir vykdyti gaisrų prevencijos priemonių poveikio vertinimą. 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl gaisrų prevencijos veiksmų plano 

patvirtinimo“ projekte (reg. data: 2021-06-10) pateikiamas gaisrų prevencijos veiksmų planas, skirtas 

gaisrų gyventojų būstuose ir juose žūstančių žmonių skaičiui sumažinti. Plane iškeliamas tikslas –  

„pasiekti, kad iki 2031 metų gaisruose žuvusiųjų skaičius būtų ne didesnis kaip 30 per metus bei būtų 

užtikrinta ir tolimesnio gaisruose žuvusiųjų skaičiaus mažėjimo tendencijos dinamika“. Šiame 

projekte numatomi uždaviniai, veiklos, atsakomybės ir veiksmų vertinimo kriterijai (žr. 2 lent.). 

2 lentelė 

Gaisrų prevencijos veiksmų plano uždaviniai ir vadybiniai etapai 

Uždavinys 

 

1. Sustiprinti gaisrų prevencijos veiklą savivaldybėse 

Pasirengimo 

etapas 

Savivaldybės  gaisrų prevencijos programos, jos metodinių rekomendacijų 

rengimas (1.1 ir 1.2 veiksmas) 

 

Vykdymo etapas 

Specialių grupių sudarymas teikti skubias rekomendacijas dėl tikslinių 

prevencinių priemonių savivaldybei (1.3 veiksmas); 
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Senyvo amžiaus, nepilnamečius auginančių, spec. poreikių ir rizikos būstuose 

gyvenančių sąrašų sudarymas, atnaujinimas, lankymas, būstų priešgaisrinės 

būklės vertinimas, konsultavimas ir t. t.  (1.4 ir 1.5  veiksmas); 

Savanorių ugniagesių ir ūkio subjektų telkimas teikti pagalbą šalinant 

didžiausią riziką keliančius būstų trūkumus (1.7 veiksmas); 

Gaisro ar dujų signalizatorių įrengimas neįgaliesiems ir gyventojų skatinimas 

būstuose įsirengti autonominius dūmų signalizatorius  (1.8 ir 1.9 veiksmas) 

Kontrolės 

(vertinimo) 

etapas 

Autonominių  dūmų jutiklių įrengimo ir rūkymo uždraustose vietose 

(balkonuose) kontrolės vykdymas (1.6 veiksmas); 

Priešgaisrinės saugos būklės kiekvienoje savivaldybėje įvertinimas ir siektinų 

tikslų, konkrečių, išmatuojamų rodiklių nustatymas (1.11 veiksmas) 

Viešinimo etapas Saugiausios priešgaisrinės saugos požiūriu savivaldybės rinkimų 

organizavimas ir rezultatų sklaida (1.9 veiksmas) 

  

Uždavinys 2. Skleisti gaisrinės saugos žinias, ugdyti šalies gyventojų saugaus elgesio 

įpročius 

Pasirengimo 

etapas 

Mokymų lankomosios priežiūros specialistams gaisrų prevencijos klausimais 

organizavimas (2.3 veiksmas); 

Informacijos gaisrų prevencijos klausimais socialinių paslaugų srities 

darbuotojams parengimas (2.4 veiksmas); 

Tikslinių gaisrų prevencijos priemonių kasmetinis planavimas, mokymų ir 

praktinės pagalbos teikimas neįgaliesiems ir rizikos grupėms (2.8 veiksmas) 

Vykdymo etapas Individualių ugniagesių konsultacijų gyventojams teikimas (2.1 veiksmas); 

Bendrojo ugdymo programų atnaujinimas ir temų, susijusių su priešgaisrine 

sauga, įtraukimas (2.6 veiksmas); 

Vykdant projektą „Sveikata visus metus“, gaisrų prevencijos veiklų 

įtraukimas (2.7 veiksmas) 

Kontrolės 

(vertinimo) 

etapas 

Gaisrų prevencijos klausimų ir problemų sprendimo įtraukimas į socialinių 

partnerių organizuojamus pasitarimus, posėdžius, susirinkimus ir kt. (2.9 

veiksmas) 

Viešinimo etapas Atvirų durų dienų ir atvirų veiklų pristatymų, renginių ugniagesių komandose 

organizavimas (2.2 veiksmas); 

Informacijos apie gaisrų prevenciją platinimas savivaldybių administracijoms, 

socialinių paslaugų įstaigoms ir (ar) kitiems socialinių paslaugų teikėjams (2.5 

veiksmas); 

Informacijos apie gaisrų prevencijos svarbą viešinimas (2.10 veiksmas) 

  

Uždavinys 3. Tobulinti gaisrų prevencijos organizavimą 

Pasirengimo 

etapas 

Mokslinio sociologinio tyrimo atlikimas dėl efektyvaus gaisrų prevencijos 

organizavimo modelio pasirinkimo (3.1 veiksmas) 

Vykdymo etapas Pasiūlymų dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vaidmens gaisrų 

prevencijos srityje parengimas (3.2 veiksmas); 

Prevencinių priemonių vertinimo metodikos patvirtinimas (3.3 veiksmas) 

Kontrolės 

(vertinimo) 

etapas 

Teisės aktų pakeitimų inicijavimas, siekiant sugriežtinti administracinę 

atsakomybę už priešgaisrinių saugos reikalavimų pažeidimus, taip pat  

administracinės atsakomybės juridiniams asmenims už priešgaisrinių saugos 

reikalavimų pažeidimus nustatymas (3.4 veiksmas) 

Viešinimo etapas nėra 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl gaisrų prevencijos veiksmų plano patvirtinimo“ 

projektas (reg. data: 2021-06-10) 
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Įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl gaisrų prevencijos 

veiksmų plano patvirtinimo“ projekte numatytus veiksmus, planuojamas komandinis suinteresuotų 

institucijų įsitraukimas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos.  

Be to, 2011 m. parengta „Gero piliečių aptarnavimo ir gaisrų prevencijos programa“, kurioje 

numatyti siektini rezultatai, vertinami kiekybiniais kriterijais. Šių kriterijų pasiekiamumas 

pateikiamas 3 lentelėje (žr. 3 lent.). 

3 lentelė 

„Gero piliečių aptarnavimo ir gaisrų prevencijos programoje“ siektinų kriterijų rezultatai 

Programos / 

priemonės 

pavadinimas 

Tikslai  Rezultatų pasiekimas 

(2020 metų gaisrų ir 

gelbėjimo darbų statistikos 

analizė, 2021) 

Gero piliečių 

aptarnavimo ir 

gaisrų 

prevencijos 

programa 

(2011) 

 

Šios programos tikslai – siekti: 

1. iki 2020 metų 25 procentais sumažinti 

riziką žūti gaisruose, palyginti su 2010 

metais, kuriais ta rizika buvo 7 žuvusieji 

100 000 gyventojų; 

2. iki 2020 metų 25 procentais sumažinti 

riziką kilti gaisrui gyvenamojo ir pramonės 

sektoriaus statiniuose, palyginti su 2010 

metais, kuriais atitinkamai 100 000 

gyventojų teko 66 ir 3 gaisrai; 

3. iki 2020 metų 7 procentais padidinti 

piliečių pasitenkinimo indeksą, palyginti su 

2010 metais; 

4. iki 2020 metų 5 procentais padidinti 

įmonių pasitenkinimo indeksą, palyginti su 

2010 metais 

1. 3,4 žuvusieji 100 000 

gyventojų; 2,3 proc. mažiau 

gaisrų nei 2019 m.; 

2. gyvenamosios paskirties 

pastatuose 2020 m. kilo 4,8 

proc. mažiau gaisrų nei 

2019 m.; pramonės paskirties 

pastatuose gaisrai sudaro 1,2 

proc. bendro gaisrų skaičiaus. 

Palyginti su 2019 metais, 

gaisrų juose padaugėjo 10,1 

proc. (2019 m. gamybos ir 

pramonės paskirties 

pastatuose kilo 99 gaisrai); 

3. piliečių pasitenkinimas 

ugniagesiais gelbėtojais yra 1 

proc. sumažėjęs, palyginti su 

2010 m. (89 proc.) 

Uždaviniai programos tikslams pasiekti:  Priemonių sritys 

1. gerinti administracinių paslaugų teikimą 

gaisrinės saugos srityje;  

2. ugdyti ir stiprinti gyventojų (visuomenės) 

savisaugos kultūros lygį gaisrinės saugos 

srityje;  

3. užtikrinti esminio statinio gaisrinės 

saugos reikalavimo įgyvendinimą (ir 

kontrolę) statinių statybos procese;  

4. plėsti ir gerinti gaisrų prevenciją 

gyvenamajame sektoriuje;  

gyventojų sąmoningumui 

didinti ir stiprinti; 

prevencijos programoms, 

renginiams ir kt. akcijoms 

organizuoti visuomenei ir 

pramonės sektoriams; 

priešgaisrinės priežiūros 

pareigūnų kompetencijoms 

tobulinti; 
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5. tobulinti gaisrų prevenciją 

visuomeniniame ir pramoniniame 

sektoriuose;  

6. gerinti gaisrų atvirose teritorijose 

prevenciją;  

7. tiksliau identifikuoti gaisrų priežastis ir 

gerinti gaisrų statistikos analizę;  

8. didinti valstybinės priešgaisrinės 

priežiūros pareigūnų kompetenciją;  

9. tobulinti valstybinės priešgaisrinės 

priežiūros organizavimą;  

10. plėsti gaisrinių bandymų ir ekspertizių 

spektrą. 

priešgaisrinės priežiūros 

procesams organizuoti ir 

gaisriniams bandymams 

vykdyti. 

 

Šaltinis: parengta pagal „Gero piliečių aptarnavimo ir gaisrų prevencijos programa“, 2011 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. veiklos ataskaitoje (2021) pabrėžiama, kad 

priešgaisrinės apsaugos sistema taip pat subrendo pokyčiams, tai patvirtino ir 2021 m. kovo mėn. 

baigtas Valstybės kontrolės auditas, identifikavęs koreguotinus veiklos, valdymo ir aprūpinimo 

aspektus. Įvertintina ir tai, kad ugniagesiai gelbėtojai turi didžiausią visuomenės pasitikėjimą, tad 

būtina užtikrinti, kad šis pasitikėjimas būtų pateisintas ir užtikrinant veiklos efektyvumą (Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. veiklos ataskaita, 2021) 

Gaisrų rizikos ir prevencijos priemonės turi būti numatomos Lietuvos savivaldybių gaisrų 

prevencijos programose. Tačiau Valstybės kontrolė 2021 m.  kovo 22 d. atlikusi valstybinį auditą, 

nustatė, kad 76 proc. (39 iš 51) savivaldybių administracijų neturėjo gaisrų prevencijos programų. 

Išvadoje teigiama, kad dėl to nepakankamai valdoma gaisrų kilimo rizika. 

Siekiant gaisrų kilimo rizikos valdymo stiprinimo, būtina užtikrinti rezultatyvią objektų atitiktį 

priešgaisrinės saugos reikalavimams kontrolės, koordinuoti gaisrų prevencijos organizavimą. Be to, 

būtina įgyvendinti gaisrų prevencijos veiksmų plano uždavinius ir priemones atkreipiant dėmesį į 

veiklų vadybinius etapus: pasirengimo, vykdymo, kontrolės ir viešinimo. Pagrindiniai gaisrų 

prevencijos veiksmų plano uždaviniai: sustiprinti gaisrų prevencijos veiklą savivaldybėse, skleisti 

gaisrinės saugos žinias, ugdyti šalies gyventojų saugaus elgesio įpročius, tobulinti gaisrų prevencijos 

organizavimą. 

1.3. Užsienio šalių praktika įgyvendinant gaisrų prevencijos priemones 

1.3.1. Suomijos praktika įgyvendinant gaisrų prevencijos priemones 

Gelbėjimo tarnybos Suomijoje yra suskirstytos į 22 regionines priešgaisrines tarnybas, kurios 

projektuoja ir įgyvendina priešgaisrinę veiklą. Vidaus reikalų ministerija, Gelbėjimo tarnybų 

departamentas vadovauja ir prižiūri gelbėjimo tarnybas, o savivaldybės yra apskritai už jas 

atsakingos. Gelbėjimo tarnybų sistemoje svarbų vaidmenį atlieka savanoriškos ugniagesių komandos, 
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sudariusios sutartis su regioniniais gelbėjimo departamentais. Jos prisideda prie gaisrų gesinimo ir 

gelbėjimo operacijų. Savanoriškos ugniagesių komandos dalyvauja maždaug 60 % metinių gelbėjimo 

tarnybų operacijų. Be to, Suomijoje yra 53 skirtingos savanoriškos organizacijos, kurios remia 

nacionalines gelbėjimo tarnybų institucijas. Kai išteklių nepakanka, gelbėjimo departamentai gali 

prašyti savitarpio administracinės pagalbos iš kitų institucijų, kurios gali suteikti kvalifikuotų 

darbuotojų ar įrangos, jei reikia. Šią administracinę paramą reglamentuoja įstatymas. Dalis biudžeto 

prevencinei veiklai skiriama iš Suomijos priešgaisrinės apsaugos fondo. Priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos struktūra yra decentralizuota, tai leidžia daugiau bendradarbiauti su bendruomenėmis 

regioniniu lygmeniu (European Commission, 2021). 

Gelbėjimo įstatymas nustato įvairių suinteresuotų šalių pareigas vykdant gelbėjimo tarnybos 

funkcijas ir siekia užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams bei apriboti nelaimingų atsitikimų 

pasekmes. Atsakomybės įvairios – nuo asmenų pareigos rūpintis gaisru iki regioninių gelbėjimo 

departamentų nelaimingų atsitikimų prevencijos pareigų. Gelbėjimo tarnybos institucijos ir skyriai 

yra atsakingi už instruktavimą, patarimus, švietimą ir įvairių suinteresuotų šalių, nuo asmenų iki 

pramonės operatorių, instruktažą, kaip vykdyti savo pareigas pagal Gelbėjimo įstatymą. Siekdami 

užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ir palaikyti saugumą, gelbėjimo skyriai bendradarbiauja su 

kitomis regiono institucijomis ir bendruomenėmis bei gyventojais, dalyvauja vietos saugos 

planavimo darbuose (European Commission, 2021). 

Suomijoje organizuojami įvairūs renginiai bei mokymai, skirti informuoti apie priešgaisrinę 

saugą: 

1. Kiekvieną vasario mėnesį kartu su suinteresuotomis šalimis organizuojama nacionalinė 

„112 dienos“ šventė. Renginį koordinuoja Suomijos nacionalinė gelbėjimo asociacija SPEK 

(Finnish National Rescue Association). 

2. Lapkričio pabaigoje vyksta priešgaisrinės saugos savaitė ir minima Nacionalinė sužalojimų 

diena (National Injury day). Pietvakarių Suomijos pagalbos tarnyba SWFES (Southwest 

Finland Emergency Services) organizuoja prevencinę veiklą 2 klasės mokiniams. 8 klasės 

mokiniams kasmet organizuojamas visos šalies skubios pagalbos konkursas. Šis konkursas, 

dar žinomas kaip Nou Hätä! (Jokios panikos!) akcija, organizuojama daugiau  nei dešimt 

metų. Priešgaisrinės saugos savaitės tikslas – gerinti priešgaisrinę saugą ir priešgaisrinės 

saugos įgūdžius skatinant socialines diskusijas, o nelaimingų atsitikimų diena didina 

supratimą apie saugos riziką, nelaimingus atsitikimus ir nelaimingų atsitikimų prevenciją. 

3. Per priešgaisrinės saugos savaitę organizuojamas šeimos renginys „Diena gaisrinėje“, kur 

galima įgyti svarbių priešgaisrinės saugos įgūdžių. 

4. Jaunimui organizuojama akcija apie žaibo sukeltus neigiamus padarinius bei prevencijos 

priemones. 
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5. Darbingo amžiaus piliečiams organizuojamos gaisro gesinimo pamokos. 

6. Suomijoje akcentuojamos mokyklos. Konsultavimo paslaugos fiziniams asmenims nėra 

plačiai siūlomos, tačiau mokytojai individualiai yra konsultuojami saugos valdymo 

mokykloje klausimais. 

7. Priešgaisrinės apsaugos inspektoriai konsultuoja socialinės globos darbuotojus dėl rizikos 

grupės žmonių gyvenimo sąlygų bei prevencijos priemonių. 

8. Rizikos grupės dažniausiai yra tikslinės grupės, kurių negalima pasiekti komunikacijos 

kampanijomis arba kitais tiesioginiais metodais. Jų ryšys su socialiniais tinklais yra menkas, 

todėl gaisrų prevencija yra integruota į socialinių paslaugų ir pagyvenusių žmonių 

priežiūrą. 

Regioniniai gelbėjimo departamentai yra atsakingi už tai, kad savanorių ugniagesių komandos 

ar kitos sutartinės organizacijos būtų tinkamai apmokytos savo darbui. Šiuos mokymus daugiausia 

veda Suomijos nacionalinė gelbėjimo asociacija (SPEK) ir regioninės gelbėjimo tarnybos 

organizacijos. SPEK organizuoja tolesnius mokymus, susijusius su gelbėjimo tarnybomis, asmenims, 

organizacijoms ir valdžios institucijoms, taip pat saugos mokymus viešosioms įstaigoms, centrinės 

valdžios įstaigoms ir įmonėms (European Commission, 2021). 

Suomijoje individualiuose namuose privalomos šios prevencijos priemonės (Modern building 

alliance, 2022): 

1. namuose privaloma turėti įrengtus dūmų detektorius; 

2. privaloma, kad kaminas namuose būtų išvalytas profesionalo. 

Statistinė duomenų sistema. Suomijos vidaus reikalų ministerija sukūrė internetinę statistikos 

sistemą PRONTO (žr. 1 paveikslą).  

 

Šaltinis: European Commission, 2019 

1 pav. Informacinės sistemos PRONTO modelis Suomijoje 
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Tai statistinių duomenų sistema Suomijos gelbėjimo tarnyboms ir gaisrų prevencijos 

programoms (European Commission, 2019). Suomijoje regioninė gelbėjimo tarnyba gali saugoti 

gelbėjimo paslaugų stebėjimo ir plėtros veiksmų registrą dėl įvykio išaiškinimo. Siekiant užtikrinti 

kiekvienos darbo srities / pagrindinio proceso rodiklių rinkinio išsamumą, rekomenduojama naudotis 

Suomijos modeliu (žr. 2 paveikslą).  

 

Šaltinis: European Commission, 2019 

2 pav. Strateginio valdymo ir gelbėjimo schema Suomijoje 

 

Modelio sistemos duomenys apima incidentus, išteklius ir rizikos zonas, saugomus įvykių 

duomenis, kuriuos pateikia pagalbos centrai ir regioninės gelbėjimo tarnybos (European Commission, 

2019). Bazinius nelaimingo atsitikimo duomenis (iškvietimo duomenis) rengia Greitosios pagalbos 

centras. Gelbėjimo tarnybų pridedami individualūs avarijos duomenys. Gaisro atveju taip pat 

gelbėjimo tarnybų teikiama informacija apie pastatą. Sistemoje kaupiami duomenys apie gaisro vietą: 

laiką, adresą ir koordinates, pagalbos skambučio informacija ir t.t. Renkama ir kaupiama informacija, 

susijusi su  įvykusiu gaisru: kiek žmonių buvo gaisro vietoje, kokios jų pajamos ir šeiminė padėtis. 

Renkama informacija apie pabėgimą iš gaisro židinio ir gelbėjimą: 

1. bandymas pabėgti iš gaisro židinio, 

2. savarankiškai pabėgusių ir žuvusių žmonių skaičius po gaisro, 

3. savarankiškai pabėgusių ir sužeistų žmonių skaičius, 

4. savarankiškai pabėgusių ir nesusižeidusių žmonių skaičius, 

5. žmonių, pabėgusių su ugniagesių brigados pagalba, skaičius, 

6. ugniagesių išgelbėtų žmonių ir žuvusių per gaisrą skaičius, 

7. ugniagesių išgelbėtų žmonių ir sužeistų žmonių skaičius, 

8. ugniagesių išgelbėtų žmonių ir nesusižeidusių žmonių skaičius, 
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9. sudegusių gaisre žmonių skaičius. 

Miškų gaisrų duomenų bazė. Suomijos gaisrų valdymo sistemą sudaro prevencija, išankstinis 

įspėjimas ir gesinimas, kaip parodyta 3 paveiksle (European Commission, 2019).  

 

Šaltinis: European Commission, 2019 

3 pav. Suomijos miškų gaisrų valdymo sistema 

 

Kaip parodyta schemoje, gaisrų prevencijai naudojamos edukacinės, teisinės ir techninės 

priemonės (Hersbach, et al., 2020). Žmonės turi būti mokomi saugiai elgtis miškuose. Tai buvo 

sustiprinta teisės aktais. Suomijos meteorologijos institutas kasdien skelbia Suomijos gaisro pavojaus 

žemėlapį. Žemėlapis sudarytas remiantis Miško gaisrų indekso skaičiavimo sistema (Lehtonen ir 

Venäläinen, 2021).  Miškų gaisrų duomenų bazė Suomijoje yra elektroninio formato nuo 1993 m. 

Tačiau neseniai buvo sukurta nauja duomenų bazė, kurioje tvarkoma informacija nuo 1995 m.  

Išanalizavus Suomijos praktiką įgyvendinant gaisrų prevencijos priemones, nustatyta, kad 

svarbų vaidmenį atlieka savanoriškos ugniagesių komandos, kurios prisideda prie gaisrų gesinimo ir 

gelbėjimo operacijų, o Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos struktūra yra decentralizuota. Suomijoje 

organizuojami įvairūs renginiai bei mokymai, skirti informuoti apie priešgaisrinę saugą. Šalis turi ir 

naudojasi statistinių duomenų sistema PRONTO, kurios pagalba atliekamas gelbėjimo paslaugų 

stebėjimas, o siekiant užtikrinti duomenų rinkimo išsamumą naudojama Strateginio valdymo ir 

gelbėjimo schema. Suomijos taip pat vadovaujasi miškų gaisrų valdymo sistema, kurioje naudojamos 

trys priemonės: švietimas, teisės aktai ir techniniai sprendimai. 
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1.3.2. Danijos praktika įgyvendinant gaisrų prevencijos priemones 

Danijos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (FRS) yra decentralizuota ir daugiau nei pusė Danijos 

FRS yra privatizuotos. Danijoje priešgaisrinės veiklos yra neatsiejamai susijusios su įprastu 

bendruomenės gyvenimu. Taisyklės, reglamentai ir tarpsektorinis bendradarbiavimas yra labai 

svarbūs (Danish Emergency Management Agency, 2018). Šioje šalyje yra gerai išplėtoti ryšiai su 

žiniasklaida. Danijoje socialiniai darbuotojai, kaminkrėčiai, pastatų bendrijos atstovai, architektai, 

finansuotojai yra tiesiogiai susiję su gaisrų prevencija. Todėl gaisrų prevencijai yra naudojamas 

bendras visų priemonių rinkinys, kuris yra veiksmingas formuojant saugius elgesio principus. Yra 

organizuojami mokymai įmonėms, atliekama nuolatinė pastatų apžiūra. 

Danijos prevencijos priemonės yra renginiais pagrįsta veikla: 

1. renginiai, orientuoti į rizikingą elgesį švenčių dienomis: „Ugniai atsparus vidurvasaris“, 

„Ugniai atsparios Kalėdos“, „Ugniai atsparūs Naujieji Metai“; 

2. kasmet 40-oji savaitė yra teminė priešgaisrinės saugos savaitė; 

3. prevencinė veikla yra mokomieji renginiai vaikams – „Junior Fire Corps“; 

4. kursai privačioms įmonėms; 

5. nacionaliniu lygmeniu siūlomi internetiniai kursai „Fire-ready“; 

6. konsultavimas, asmeninė prevencinė veikla, priešgaisriniai patikrinimai pagal dvi 

programas: „Fireproof Home“ ir „Fireproof Residential“. Šios programos skirtos rizikos 

grupėms, tokioms kaip pagyvenę žmonės, o veikla vykdoma bendradarbiaujant su 

savivaldybės namų globa; 

7. organizuojami renginiai specialiųjų poreikių vaikams. 

Vyksta ekstremalių situacijų valdymo mokymai, nenumatytiems nelaimingiems atvejams yra 

parengiamos tikslinės grupės bei žmonės, galintys instruktuoti ir vadovauti kitiems žmonėms, 

atsidūrusiems pavojingose situacijose. 

Danijoje spontaniškų savanorių įtraukimas ir reagavimas nelaimės atveju prisideda prie 

ekstremalių situacijų valdymo kokybės, jei taikomi tinkami valdymo metodai (Danish Emergency 

Management Agency, 2018). Danijos nepaprastųjų situacijų valdymo įstatymas nustato pagrindą 

piliečių dalyvavimui. Jame teigiama, kad „gaisro atveju kiekvienas asmuo turi teikti pagalbą pagal 

savo galimybes“ ir „kiekvienas asmuo, esantis prie gaisro, paprašius tarnybos, privalo dalyvauti 

gelbėjimo ir gaisro gesinimo operacijoje“. Savanorystė reaguojant į nelaimes yra labai svarbi 

(Nielsen, 2019). 

Danijoje yra vykdoma būsto politika, kurioje yra numatyti saugumo standartai ir prioritetas 

centralizuotam šildymui. Danijoje yra numatyti šie pastatų priešgaisriniai veiksmai (Modern building 

alliance, 2022): 

1. namuose privaloma turėti įrengtus dūmų detektorius, 
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2. privaloma, kad kaminas namuose būtų išvalytas profesionalo. 

Danijos ekstremalių situacijų valdymo agentūra (Danish Emergency Management Agency – 

DEMA) dirba siekdama paruošti visuomenę krizėms, nelaimingiems atsitikimams ir nelaimėms bei 

užkirsti jiems kelią. Agentūra vykdo šias veiklas, susijusias su gaisrų prevencija: 

1. tyrimai: analizė, duomenys ir tyrimai, skirti stiprinti ir nukreipti – visų pirma – priešgaisrinių 

ir gelbėjimo tarnybų plėtrą; 

2. išsilavinimas: personalo ugdymo dirbti priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ir ekstremalių 

situacijų valdymo planų ir struktūrų rengimas, nacionalinių priešgaisrinių gelbėjimo centrų 

šauktinių švietimas; 

3. priešgaisrinė veikla: taisyklės ir kampanijos, skirtos sumažinti gaisrų rizikai namuose, 

įstaigose ir komerciniame sektoriuje; 

4. savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priežiūra: savivaldybės priešgaisrinių 

gelbėjimo tarnybų priežiūra ir palaikymas, įskaitant vietos pavojų planavimą ir vertinimą. 

DEMA savo veikloje naudoja internetinę duomenų registravimo ir ataskaitų teikimo sistemą 

(Online Data Registration and Reporting System – ODIN) (Gummesen, 2017). DEMA renka iš 

savivaldybių ir nacionalinių priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų statistiką, identifikuoja tendencijas ir 

inicijuoja prevencines priemones. DEMA taip pat teikia metinę priešgaisrinės saugos statistiką dėl 

kasmetinių priešgaisrinės saugos patikrinimų iš savivaldybių. 

Išanalizavus Danijos praktiką įgyvendinant gaisrų prevencijos priemones, nustatyta, kad gaisrų 

prevencijai yra naudojamas bendras visų priemonių rinkinys, kuris yra veiksmingas formuojant 

saugius elgesio principus ir prevencijos priemonės yra renginiais pagrįsta veikla. Danijos 

priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra decentralizuota ir labai svarbus savanorių įsitraukimas, nes gaisro 

atveju kiekvienas asmuo turi teikti pagalbą pagal savo galimybes. Danijos ekstremalių situacijų 

valdymo agentūra vykdo veiklas susijusias su gaisrų prevencija. Šalis naudojasi internetinę duomenų 

registravimo ir ataskaitų teikimo sistema, renka statistiką, analizuoja ir identifikuoja pokyčius.  

1.3.3. Latvijos praktika įgyvendinant gaisrų prevencijos priemones 

Už prevencinę veiklą atsakinga Latvijos valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (State Fire 

and Rescue Service of Latvia – SFRS). Latvijoje yra dvi tikslinės sritys – gyvenamasis sektorius ir 

įmonės (State Fire and Rescue Service of Latvia, 2021). Prevencinė veikla kiekybiškai vertinama 

pagal kelis rodiklius, pavyzdžiui, surengtų atitinkamų renginių ir pasiektų žmonių skaičiumi 

(Malahova el al., 2016). Latvijos valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba vykdo tris priešgaisrinės 

veiklos rūšis: informavimą, mokymą ir konsultavimą. 

Informavimas. Informacinė veikla Latvijoje daugiausia skirta visiems gyventojams ir vyksta 

visoje šalyje: 
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1. Latvijos Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba organizuoja Atvirų durų dienas. Atvirų 

durų diena vyksta kiekvienais metais gegužės 17 d . (Ugniagesių dienos minėjimas). 

2. Informuotumo didinimas per žiniasklaidą ir pasirodymus televizijoje bei radijuje yra 

įprastos kasdienės prevencinės veiklos dalis. Tai apima informacinių pranešimų skelbimą 

„Twitter“ ir „Facebook“, kuriais siekiama skatinti saugų piliečių elgesį. 

3. SFRS pagrindinio puslapio tvarkymas yra viena iš veiklų, kurios metu taip pat skleidžiama 

informacija apie saugumą ir prevenciją. 

4. Informuojama apie įprastą bendradarbiavimą su žiniasklaida, SFRS kasmet organizuoja 

konferencijas ir išsiunčia pranešimus spaudai. 

5. Rengiamos ir vykdomos informavimo kampanijos – „Nedegink savo žemės“ ir „Dėl 

saugaus šildymo prietaisų naudojimo“. 

6. Dažnai organizuojami darbuotojams darbo vietose bei gyventojams informuotumo 

didinimo renginiai. Vizitai į FRS brigadas vyksta skirtingu dažnumu. 

7. SFRS dalyvauja keliuose saugos festivaliuose („Nuotykių kupina vasara“, „Būk saugus“, 

iš viso pritraukiantys daugiau nei tūkstantį lankytojų), kurie organizuojami ištisus metus. 

Kai kurie festivaliai vyksta regioniniu lygmeniu, o kiti – visos šalies mastu. Dauguma 

festivalių yra orientuoti į moksleivius. Festivalyje „Būk saugus“ organizuojamos įvairios 

priešgaisrinės ir vandens saugos varžybos. 

Mokymas. Mokymo veikla daugiausia orientuota į moksleivius. Visa mokymo veikla vyksta 

visoje šalyje: 

1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos pareigūnai visoje Latvijoje lankosi ugdymo 

įstaigose, reklamuodami ir mokydami mokinius apie vieningą pagalbos telefono numerį 

112.   

2. Mokymo įstaigose organizuojama ir kita mokymo veikla, skirta mokyti moksleivius apie 

priešgaisrinę saugą ir teisingus veiksmus ekstremalių situacijų metu. Kiekvienais metais 

rengiama daugiau nei tūkstantis renginių. Praktinė mokymo dalis apima ugnies 

modeliavimo pratimus ir evakuacijos pratimus. 

3. Viktorinos – tai dar vienas mokymo renginių tipas, skirtas pasitikrinti ir tobulinti žinias 

apie gaisrą. 

Konsultavimas. Konsultuojant tikslinės grupės atstovus ir partnerius, pagrindinis dėmesys 

skiriamas patarimams teikti gaisro, vandens ir sprogimų saugos klausimais. Konsultacijų metu 

tikslinės grupės atstovams siūlomi galimi identifikuotų problemų sprendimai ir siūlomos 

koordinuotos abiejų pusių pastangos. Tikslinės grupės: 

1. gyvenamųjų patalpų savininkai, 

2. mokymo įstaigų vadovai, 
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3. vietos valdžios atstovai, 

4. įvairių bendradarbiavimo partnerių atstovai. 

Latvijos valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba taip pat reguliariai tikrina gyvenamuosius 

pastatus, lanko pastatų savininkus ir naudotojus bei instruktuoja juos priešgaisrinės saugos ir kitais 

klausimais. 

SFRS informuoja gyventojus priešgaisrinės saugos, asmens saugos ir teisingų veiksmų 

ekstremaliose situacijose temomis. Prevencinės veiklos tikslas – skatinti visuomenės susidomėjimą ir 

geresnį supratimą apie priešgaisrinę saugą ir civilinę saugą. Prevencinės veiklos tikslinės grupės 

labai skiriasi. Dauguma tarnybos atstovų užsiima tam tikra prevencine veikla: pvz., ugniagesiai ir 

dispečeriai taip pat sulaukia klausimų. Veikia Prevencijos ir viešųjų ryšių skyrius, koordinuojantis 

prevencinę veiklą bei Priešgaisrinės saugos ir priežiūros valdyba, organizuojanti priešgaisrines 

apžiūras ir renkanti kiekybinius prevencijos duomenis (State Fire and Rescue Service of Latvia, 

2021). 

Nuo 2017 m. Latvijoje galioja dalinė teisinė prievolė turėti dūmų detektorių namuose. 

Išanalizavus Latvijos praktiką įgyvendinant gaisrų prevencijos priemones, nustatyta, kad 

prevencinė veikla kiekybiškai vertinama pagal kelis rodiklius, pavyzdžiui, surengtų atitinkamų 

renginių ir pasiektų žmonių skaičiumi, o informacinė veikla skirta visiems gyventojams ir vyksta 

visoje šalyje. Latvijos valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba vykdo informavimą, mokymą ir 

konsultavimą. 

 

1.3.4. Estijos praktika įgyvendinant gaisrų prevencijos priemones 

Estijos gelbėjimo valdyba (Estonian Rescue Board – ERB) vienija 72 priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybų brigadas Estijoje. ERB tikslas – sumažinti gaisrų aukų skaičių ir pakeisti požiūrį į prevencinę 

veiklą. ERB taiko į paslaugas orientuotą metodiką, kuri apima nuolatinį atsiliepimų rinkimą. Surinkta 

informacija analizuojama ir kas du metus apskaičiuojamas sąmoningumo indeksas. 

Standartizuota prevencinė veikla skirta skirtingoms amžiaus grupėms. Pavyzdžiui, 

priešgaisrinė sauga ikimokyklinio amžiaus vaikams, 2–3 klasių mokiniams, jaunimui. Taip pat saugos 

mokymai vyresnio amžiaus žmonėms ir kariams. Be to, Estijos Vyriausybė teikia konsultacinio 

pobūdžio asmeninę prevencinę veiklą namų savininkams ir bendradarbiavimo partneriams. 

Estija sukūrė asmenų priešgaisrinės saugos sąmoningumo indeksą, kurį sudaro keturi 

klausimai (http://www.evaprem.eu/comparison/appendix): 

1. žinios (rizika, pagrindinė veikla), 

2. nuostatos (priemonių būtinumas), 

3. elgesys (riziką mažinančios priemonės), 
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4. prevencinis elgesys (kitos pritaikytos saugos priemonės). 

 Vienas svarbiausių visuomenės lūkesčių gelbėjimo tarnybai – greitas reagavimas. Paslaugų 

lygis Estijoje vertinamas pagal atsiliepimo laiką į skambučius telefono numeriu 112, kuris yra iki 10 

sekundžių; vidutinis laikas atsiliepti į skambutį – 5 sekundės. 

Estijos gelbėjimo valdybos (ERB) pagrindinė informacinė sistema yra gelbėjimo informacinė 

sistema (RIS) (žr. 4 paveikslą) (European Commission, 2019).  

 

Šaltinis: European Commission, 2019 

4 pav. Estijos gelbėjimo valdybos ICT sistema 

 

Gelbėjimo informacinė sistema yra duomenų bazė, įtraukta į valstybės informacinę sistemą ir 

naudojama tvarkyti: 

1. duomenis apie operacijas ir vykdomas procedūras, kurios yra susijusios su gelbėjimo 

įvykiu. Naudojami duomenys siekia efektyvaus ir greito Gelbėjimo valdybos funkcijų 

vykdymo, vykdomų procedūrų stebėsenos ir koordinavimo įgyvendinimo; 

2. duomenis apie žmones, žuvusius ar sužalotus gelbėjimo metu. Taip pat renkami ir tvarkomi 

gyvenamųjų ir pramoninių / ūkio pastatų savininkų dokumentai dėl priešgaisrinės saugos 

konsultacijų, saugios gyvenamosios aplinkos taisyklių palaikymo ir taikomų gaisrų 

prevencijos priemonių. 
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RIS komponentai ir su jais susijusios informacinės sistemos pateikiamos 5 paveiksle (European 

Commission, 2019).  

Šaltinis: European Commission, 2019 

5 pav. Estijos valdybos ICT sistemos modelis 

 

 

Gelbėjimo darbų programa (PÄVIS) – trijų sluoksnių programa, kuri apima vadybinius 

procesus, duomenų apdorojimą ir visuomenės informavimą. 

1. Gelbėjimo personalo ir įrangos parengties duomenų rinkimas ir skubaus atvejo duomenų 

perdavimas į centro informacinę sistemą (HKSOS). 

2. Gelbėjimo įvykio užbaigimas papildomais duomenimis iš avarijos vietos ir gaisro duomenų 

persiuntimas į priešgaisrinės saugos priežiūros ir prevencijos programą (OIS), pvz.: 

programa leidžia registruoti ir administruoti garso ir vaizdo įrašus. Ši programa taip pat 

įgyvendina šias funkcijas: 
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• priešgaisrinės priežiūros veiklos vykdymas: įskaitant duomenis apie įvairių tipų pastatų 

būklę, patikrų vietoje planavimą ir administracinių procedūrų vykdymą; 

• su šildymo sistemomis susijusios informacijos rinkimas; 

• prevencinių veiklų vykdymas; 

• saugos priežiūros pareigūnų konsultavimo paslaugų visuomenei registracijos vykdymas;   

• priešgaisrinės saugos savikontrolės ataskaitų priėmimas ir tvarkymas; 

• automatinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos gaisro įspėjimų tvarkymas. 

Gelbėjimo informacinėje sistemoje yra apie 500 vartotojų. Parengti duomenų saugyklos 

sistemos prietaisų skydeliai ir ataskaitos PÄHKAL leidžia vartotojams gauti naujausius duomenis 

apie paslaugų plėtrą, komunikaciją ir rizikos prognozes. 

Estijoje yra daug taisyklių, kurios apibrėžia žmonių priešgaisrinę saugą, pvz., privalomi dūmų 

detektoriai namuose, įpareigojimas naudotis profesionalių kaminkrėčių paslaugomis, priešgaisriniai 

saugos patikrinimai ir ekspertų konsultavimas individualiuose namuose (Estonian rescue board, 

2021). 

Išanalizavus Estijos praktiką įgyvendinant gaisrų prevencijos priemones nustatyta, kad nuolatos 

renkami duomenys ir apskaičiuojamas gyventojų sąmoningumo indeksas, vykdoma konsultacinio 

pobūdžio asmeninė prevencinė veikla namų savininkams. Didelis dėmesys skiriamas greitam 

reagavimui, tam pasitelkia gelbėjimo informacinę sistemą (RIS). Gelbėjimo darbų programa (PÄVIS) 

naudojama duomenų apdorojimui ir visuomenės informavimui. 

Apibendrinant tyrimo rezultatus, nustatyta, kad užsienio šalių gaisrų prevenciją galima 

suskirstyti į dvi grupes: informuotumo didinimo priemones (tokias kaip žiniasklaidos kampanijos, 

tinklalapiai, socialinė žiniasklaida, vieši renginiai, festivaliai, internetiniai seminarai, viktorinos, 

paskaitos mokyklose) ir struktūrines intervencijos priemones (pvz., mokymai, testai, gaisro 

patikrinimai, tiesioginės konsultacijos, gaisro detektorių išdavimas). 

Išanalizavus gerąją užsienio šalių patirtį identifikuota, kad gaisrų prevencijos valdymo sistemos 

vertinimą sudaro trys tarpusavyje susiję komponentai: prevencinės veiklos poveikio matavimas – 

apibūdina prevencinės veiklos poveikį; gyventojų apklausa – apibūdina bendras žinias ir gaisrų 

prevencijos išsivystymo lygį šalyje tam tikru momentu; priešgaisrinės saugos statistika – apibūdina 

ilgalaikį gaisrų prevencijos poveikį visuomenei. 

Naudojantis užsienio šalių praktika, rekomenduojama Lietuvai integruoti šias gerąsias 

užsienio patirtis:   

1. Vadovaujantis Suomijos ir Danijos šalių patirtimi,  rekomenduojama, kad individualių namų 

kaminų valymu užsiimtų profesionalūs kaminkrėčiai. 

2. Vadovaujantis Suomijos, Danijos ir Estijos šalių patirtimis, rekomenduojama susikurti 

bendrą, nacionalinę informacinę duomenų sistemą. Vadovaujantis Suomijos PRONTO 
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informacinės sistemos pavyzdžiu, sistemoje yra ne tik kaupiami duomenys apie gaisro vietą, 

bet ir informacija, susijusi su įvykusiais gaisrais, jų statistiniais duomenimis, įvykių 

ekspertizėmis ir kt. Remiantis Danijos ODIN internetine duomenų registravimo ir ataskaitų 

teikimo sistema, yra renkamos savivaldybių ir nacionalinių priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų 

metinės priešgaisrinės saugos statistikos. Danijos prioritetas – sistemingai ruošti visuomenę 

krizėms, nelaimingiems atsitikimams ir katastrofoms valdyti, padariniams mažinti. Estijos 

naudojama gelbėjimo darbų programa (PÄVIS) – trijų sluoksnių programa, kuri apima 

vadybinius procesus, duomenų apdorojimą ir visuomenės informavimą.  

3. Vadovaujantis Danijos ir Latvijos šalių patirtimi, rekomenduojama parengti bendrą visų 

prevencijos priemonių paketą. Danijoje socialiniai darbuotojai, kaminkrėčiai, pastatų 

bendrijų atstovai, architektai, finansuotojai yra tiesiogiai susiję su gaisrų prevencija, todėl 

bendras visų priemonių rinkinys yra veiksmingas formuojant saugius elgesio būdus 

visuomenėje. Latvijos valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba vykdo tris priešgaisrinės 

veiklos rūšis: informavimą, mokymą ir konsultavimą. Rekomenduojama Lietuvai sustiprinti 

visų šių trijų veiklos rūšių įgyvendinimą ir sinergiją.  

4. Naudojantis Estijos praktika ir taikoma šalies turima metodika, rekomenduojama rinkti 

informaciją ir analizuoti du kartus per metus, apskaičiuojant gyventojų sąmoningumo 

indeksą dėl gaisrų prevencijos priemonių taikymo.  
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2.  TYRIMO METODOLOGINIS PAGRINDIMAS 

Tyrimo problema ir siekiniai. Valstybinio audito 2021 m. kovo 22 d. „Priešgaisrinių pajėgų 

veikla mažinant gaisrų skaičių ir jų padarytus nuostolius“ ataskaitoje buvo konstatuota, kad 

nepakankamai veiksmingai valdoma gaisrų kilimo rizika. Nėra aiškiai apibrėžtos skirtingų institucijų 

funkcijos, todėl nesutelkiamas visų jų potencialas, kad būtų užkirstas kelias gaisrams kilti ir mažinami 

jų galimi padariniai. Nėra apibrėžtos institucijų, vykdančių gaisrų prevenciją, funkcijos ir 

atsakomybė, užtikrintas jų veiklos gaisrų prevencijos srityje koordinavimas, ir numatyta, kad 

institucijos gaisrų prevencijos priemones planuotų įvertinusios įvykdytų gaisrų prevencijos 

priemonių poveikį. Atsižvelgiant į minėtą informaciją buvo formuluojamas siekis nustatyti 

problemas, iššūkius, galimus jų sprendimų būdus, įvardinti gaisrų prevencijos valdymo priemones, 

subjektus, dalyvaujančius gaisrų prevencijos valdymo procese ir jų funkcijas. Kaip duomenų rinkimo 

metodas pasirinkta fokusuota ekspertų grupės diskusija. 

Duomenų rinkimas. Fokusuotos grupės diskusijoje dalyvavo 4 Valstybinės priešgaisrinės 

priežiūros departamento darbuotojai – pareigūnai. Tyrimas atliktas 2021 m. lapkričio mėnesį 

nuotoliniu būdu, naudojantis vaizdo konferencijų programa / platforma Zoom. Fokusuotos grupės 

diskusija kartu su pasisveikinimu, įvadu, aptarimu ir užbaigimu truko 2 val. Diskusijoje dalyvavo 

tyrimą vykdantys tyrėjai, vienas kurių atliko moderatoriaus vaidmenį, kiti – asistentų.  Fokusuotos 

grupės nariai buvo informuoti apie daromą įrašą ir sukauptų duomenų panaudojimą laikantis visų 

socialinių mokslų tyrimams būdingų etikos reikalavimų. Diskusijos medžiaga buvo transkribuota ir 

apdorota  kitomis dienomis po vykusio susitikimo. 

Tyrimo instrumentas. Siekiant sukurti fokusuotos grupės diskusijos klausimyną buvo 

atliktas žvalgomasis tyrimas – nestruktūruotas interviu. Jo metu buvo susisiekta su 5 skirtingų 

specialybių ir profesijų atstovais, kurių darbas tiesiogiai arba iš dalies siejasi su gaisrų rizikos 

mažinimu. Žvalgomasis nestruktūruotas interviu buvo atliktas su: socialiniu darbuotoju, dirbančiu 

socialinių paslaugų centre; su savanoriu, kurio darbas siejasi su pagalba socialiai remtinomis 

grupėmis; su dviem NVO atstovais, kurie dirba su rizikos grupėms priklausančiais asmenimis; 

bendrosios praktikos slaugytoja, dirbančia su bendrosios praktikos gydytoju ir lankančia pacientus 

namuose (dažnai senjorus). Su kiekvienu iš jų buvo atliktas trumpas, iki 20 min., nestruktūruotas 

interviu telefonu. Žvalgomojo tyrimo tikslas – išsiaiškinti su kokiomis problemomis mažindami 

gaisrų kilimo riziką susiduria socialines paslaugas teikiantys specialistai.  

Žvalgomojo tyrimo rezultatai parodė, kad socialines paslaugas teikiantys specialistai prisideda 

prie gaisrų rizikos mažinimo tik asmenine iniciatyva, įsitraukia į gaisrų prevencinius renginius ir 

veiklas nereguliariai, nevykdo nuoseklaus bendradarbiavimo su priešgaisrinėmis gelbėjimo 

tarnybomis ir / ar ugniagesiais gelbėtojais. Tyrimo rezultatai leido sudaryti klausimyną, atliepiantį 

pagrindinio (fokusuotos grupės diskusijos) tyrimo tikslą ir tyrimo dizainą (žr. pav.6).  
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Šaltinis: sudaryta autorių 

6 pav. Tyrimo dizainas 

 

Pagrindinis analizės kokybinis tyrimas – fokusuotos grupės diskusija. Fokusuotos grupės 

diskusijos klausimai buvo struktūruoti siekiant išsiaiškinti suformuluotus problemos aspektus: gaisrų 

prevencijos valdymą, atsakingų institucijų atsakomybes ir funkcijas, tokių institucijų koordinavimą 

ir kitus aspektus. Iš pradžių diskusijos dalyvių buvo prašoma prisistatyti, aprašyti savo pagrindines 

darbo atsakomybes ir funkcijas, vėliau buvo pateikti pagrindiniai diskusijos klausimai pagal iš anksto 

paruoštą ir suderintą su tyrimo užsakovais klausimyną. Diskusija buvo baigiama apibendrintomis 

dalyvių ir tyrėjų išsakytomis mintimis. Tyrimo dalyvių buvo klausiama apie gaisrų kilimo rizikos 

valdymą, iššūkius, geriausius užsienio valstybių pavyzdžius ir „sėkmės istorijas“ bei kitus aspektus.  

Tyrimo analizė ir temų pristatymas. Fokusuotos ekspertų grupės diskusijos duomenims 

analizuoti ir tyrimo rezultatams pristatyti pasirinkta kokybinė turinio analizė – metodas, skirtas 

analizuoti rašytinėms, žodinėms ir vizualinėms komunikacijos žinutėms (Cole, 1988). Klasikinė 

turinio analizė apima teksto sumažinimo į grupes technikas pagal kintamųjų sudarytus kodus 

(reikšmingų charakteristikų buvimą, intensyvumą ar kiekį) (Creswell, 2009).  

Duomenų analizė buvo atliekama keliais etapais (Žydžiūnaitė, 2006): 

1. interviu teksto skaitymas;  

2. kategorijų išskyrimas, remiantis esminiais žodžiais;  

3. kategorijų turinio skaidymas į subkategorijas;  

4. kategorijų ir subkategorijų aprašymas bei pagrindimas iš teksto gautais įrodymais.  

Analizuojant transkribuotus fokusuotos grupės dalyvių pasisakymus išryškėjo keturios 

pagrindinės temos (žr. 4 lent.): tikslinės grupės, subjektai, iššūkiai ir galimybes. Šios pagrindinės 

temos suskaidytos į mažesnes, pagrindinę temą apibūdinančias, subtemas, prie kurių skliausteliuose 

pateikiama fokusuotos grupės diskusijos tekstinio dokumento eilučių numeracija. 

 

Gaisrų prevencijos 
esamos situacijos 

analizė 

Teisinio 
reglamentavimo 

analizė

Gerosios užsienio 
šalių patirties 
pristatymas

Žvalgomasis 
kokybinis tyrimas 

– interviu

Fokusuotos 
ekspertų grupės 

diskusija 

Gaisrų prevencijos 
valdymo sistema



37 
 

4 lentelė 

Fokusuotos ekspertų grupės diskusijos temos ir subtemos 

Temos Subtemos 

Tikslinės grupės Senjorai 

Vieniši žmonės 

Žmonės, turintys negalią 

Kitos pažeidžiamos grupės 

Kita visuomenės dalis 

Subjektai 

 

 

Nevyriausybinės organizacijos 

Socialinių paslaugų centrai (savivaldybės socialinis paramos skyrius) 

Kiti specialistai, atsakingi už priežiūrą 

Bendruomenių namai 

Vietos savivalda. Seniūnai 

Ugniagesiai gelbėtojai 

Socialiniai partneriai 

Savanoriai 

Iššūkiai Centralizuotos informavimo sistemos trūkumas 

Akcijų ir kitų renginių vertinimo sistemos nebuvimas  

Atsakingo už plano vykdymą / priežiūrą pareigybės poreikis 

Centralizuoto (akcijų) planavimo mechanizmo trūkumas 

Atsakomybės pasidalijimo nebuvimas su kitomis institucijomis 

Prevencijos atskyrimas nuo reagavimo 

Rizikos pastatų priežiūros ir rizikos vertinimo sistemos, pagal kurią 

skirstomi objektai pagal rizikingumą, trūkumas 

Dėmesio sutelkimo į probleminius objektus trūkumas 

Galimybės Tiesioginis kitų institucijų įsitraukimas 

Papildomas finansavimas 

Tiesioginė komunikacija su gyventojais 

Prevencinių priemonių diferencijavimas pagal tikslines grupes 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal atlikto tyrimo duomenis 

 

Tyrimo vidiniam validumui užtikrinti diskusijų dalyviams buvo pateikta tyrimo ataskaita, 

kurios tikslas – gauti grįžtamąjį ryšį apie tyrimo rezultatus. Diskusijos dalyviai teigiamai įvertino 

tyrimo ataskaitą. Išorinį tyrimo validumą siekta užtikrinti pateikiant detalų tyrimo eigos ir rezultatų 

aprašymą (Rupšienė, 2007).   
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3. GAISRŲ PREVENCIJOS UŽTIKRINIMO VEIKLOJE DALYVAUJANČIŲ EKSPERTŲ  

TYRIMAS: DUOMENŲ ANALIZĖ IR REZULTATAI 

Fokusuotos ekspertų grupės diskusijos rezultatai pristatomi pagal 4 temas: tikslinės grupės (5 

subtemos), subjektai (6 subtemos), iššūkiai (8 subtemos) ir galimybės (4 subtemos). Kiekviena tema 

išskaidoma į atitinkamas subtemas bei papildoma ištraukomis iš interviu. 

3.1. Tikslinės grupės 

Atlikus duomenų analizę, buvo išryškintos žemiau esančios tikslinės grupės, pagal kurias 

tikslinga diferencijuoti gaisrų prevencines veiklas, renginius, veiksmus ir kitas iniciatyvas: senjorai 

(senyvo amžiaus asmenys); vieniši žmonės; žmonės, turintys negalią; kitos pažeidžiamos grupės ir 

kita visuomenės dalis (žr. 5 lent.).  

5 lentelė 

Tikslinės grupės 

Temos Subtemos Patvirtinantys teiginiai 

Tikslinės 

grupės 

Senjorai Labai garbaus amžiaus senoliai, neįgalūs asmenys ir 

panašiai (305–306). 

Vieniši žmonės Vieniši žmonės, ta antroji grupė tų žmonių, kurie galbūt ir 

norėtų saugiai gyventi, tačiau dėl savo tam tikros sveikatos 

būklės negali savimi pasirūpinti (310–312). 

Žmonės, turintys 

negalią 

Kažkiek ne tik savivalda, bet ir neįgaliųjų, pavyzdžiui, 

departamentas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

tam tikrą grupę žmonių prižiūrėtų, kiti departamentai, kurie 

rūpinasi tam tikrą negalią turinčiais žmonėmis, tai visi 

drauge ir matytume postūmį, jeigu visi drauge pradėtume 

rūpintis gyventojais (430–433). 

Kitos 

pažeidžiamos 

grupės 

Žūva žmonės savoje aplinkoje, namuose ir socialiai 

rizikingose grupėse, socialinės rizikos grupėse, t. y. arba 

girtaujantys, neatsargiai besielgiantys su ugnimi (81–83). 

Kita dalis 

visuomenės 

Gaisrų prevenciją matau kaip tiesioginį bendradarbiavimą 

su gyventojais. Ir tas klausimas, ar gyventojai jais pasitikės, 

čia jau ar mes pasitikėsime, ne tiek svarbu, o kad gyventojai 

jais pasitikėtų ir įsileistų į pokalbį ir įleistų į būstą 

pasižiūrėti, kas ten darosi ir kas negerai, parekomenduoti 

ką nors pataisyti. Tai va čia didžiausias klausimas būtų, 

mano galva, o ne ar mes jais pasitikėsime, žinoma, mes jais 

pasitikėsime, bet ar kita pusė pasitikės (270–274). 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal atlikto tyrimo duomenis 
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Kaip pastebi diskusijos dalyviai, galima išskirti pagrindines tikslines grupes, kurios patenka į 

didesnę riziką nukentėti nuo gaisro ir jo padarinių.  Šios grupės iš dalies atitinka Lietuvoje išskiriamas 

socialiai pažeidžiamos grupes (Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, 2020): 

− socialinę riziką patiriančios šeimos, auginančios vaikus;  

− pajamų ir kitus materialinius nepriteklius patiriantys gyventojai arba kitaip žemiau ar arti 

santykinio skurdo ribos gyvenantys asmenys;  

− ilgalaikiai bedarbiai ir gyvenantys žemo intensyvumo namų ūkiuose;  

− benamiai, tai yra asmenys, kurie neturi nuosavo būsto ir neišgali jo įsigyti arba turintys 

būstą, bet negalintys jo išlaikyti;  

− žmonės su negalia;  

− vieniši senyvo amžiaus žmonės. 

Pirmajai, tyrimo metu išryškintai, didelei grupei priklauso asmenys, negalintys pasirūpinti 

savimi patys: senjorai, vieniši asmenys ir negalią turintys asmenys. Šie didesnei rizikai priklausantys 

asmenys dažniausiai žūva savoje aplinkoje, namuose ir socialiai rizikingose grupėse (81–82). 

Pastebima, kad kitų tarnybų, atsakingų už šių grupių priežiūrą, pagalba ir bendradarbiavimas su 

priešgaisrine gelbėjimo tarnyba gali labai sumažinti gaisrų kilimo riziką. Tačiau, kaip parodė 

žvalgomasis tyrimas, kitų tarnybų arba specialistų veikla užtikrinant gaisrų kilimo mažinimą dažnai 

remiasi individualia iniciatyva. Tokia situacija susidaro dėl pernelyg didelio socialines paslaugas 

teikiančių asmenų darbo krūvio.  

Antrajai didesnei grupei priskirti asmenys, kaip teigė tyrimo dalyviai, dažnai yra priklausomi 

nuo alkoholio ir / ar kitų kenksmingų medžiagų, žemiau skurdo ribos gyvenantys ir apskritai 

neapdairiai besielgiantys su ugnimi. Diskusijos dalyvių teigimu, ši grupė yra viena sudėtingiausių 

vykdant prevencinę programą. Tyrimo metu dalyvių buvo keliami ir diskusiniai klausimai, ir 

siūlymai. Vienas iš siūlymų, susijęs su rizikos grupių „valdymu“ ir gaisrų rizikos mažinimu – 

papildomų priemonių (nuobaudų) mechanizmo kūrimas. Kaip kalbėjo vienas iš ekspertų, toks 

mechanizmas padėtų „įspėti“ neapdariai besielgiančius su ugnimi, atgrasyti nuo šio užsiėmimo. 

Kitaip tariant, taikant finansines arba kitas nuobaudas rizikos grupės bus privestos pakeisti savo elgesį 

ir požiūrį į gaisrų prevenciją. Todėl darbui su ja turi būti sukurtas bendras kontrolės mechanizmas, 

kuriuo, kaip pasiūlė vienas iš tyrimo dalyvių, yra mažinamos socialinės išmokos arba siūlomos kitos 

priemonės. Kaip teigė vienas iš tiriamųjų, gali būti sukurtas nuobaudų mechanizmas: tarkim, jeigu tu 

nesilaikai saugaus gyvenimo taisyklių, tau kokios nors socialinės garantijos mažėja ar socialinės 

išmokos, va tokiu būdu skatinti. Jis, žinodamas, kad jeigu pas jį neveiks detektorius arba jei jį 

išmontuos ar išims baterijas, ką jie dažnai padaro, praras ką nors finansiškai naudingo, galbūt tada 

tokiu būdu, tas vadinamasis meduolio ir botago principas (411–414). Kiti tyrimo dalyviai sutiko, kad 

nuobaudų skyrimas tokioms grupėms galėtų prisidėti prie gaisrų valdymo gerinimo: jau mes patys 
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žiūrim, davėm laiko ir pasiruošti, ir dar, ir panašiai, bet jau žiūrim, kad reikia kitą kartą ir pradėti 

vos ne finansine išraiška skiriant baudas, kad žmogus suprastų, nes kai geranoriškai laikas eina, 

žiūri, kad jis visai nebesitvarko (369–371). Tyrimo dalyviai sutiko, kad toks mechanizmas, nors iš 

dalies ir galėtų padėti, tačiau prisidėtų prie tarnybos kaip baudėjo įvaizdžio formavimo, ko, priešingai 

– siekiama atsikratyti.  

Taip pat tyrimo dalyvių išskirta ir sujungta į vieną didesnę kategoriją – kita visuomenės dalis 

arba, kitaip tariant, sąmoninga grupė, su kuria darbas prasideda nuo bendros edukacijos apie gaisrų 

prevenciją ir bendradarbiavimo skatinimo. Kaip teigė vienas iš diskusijos dalyvių, tokios grupės 

švietimas vyksta dažniausiai per prevencines akcijas: tai tos pačios prevencinės akcijos, kaip jau ir 

buvo minėta, vykdomos tiek gyvenamajame sektoriuje, beje, pastaruoju metu mes vis didesnį dėmesį 

skirdavom gyvenamajam sektoriui, nes pastebėjome, kad žūva vis dėlto didžioji dauguma žmonių 

būtent savo gyvenamojoje aplinkoje, namuose, ten, kur jie gyvena (184–187). Ir tokios akcijos, kaip 

sutiko tyrimo dalyviai, turi didelį poveikį šiai grupei. Kaip pastebi vienas iš tyrimo dalyvių: gaisrų 

prevenciją matau kaip tiesioginį bendradarbiavimą su gyventojais (270), kai viena iš galimybių 

tokiam bendradarbiavimui gali tapti vieši renginiai.  

3.2. Gaisrų prevencijos veikloje dalyvaujantys subjektai 

Atlikus kontentinę analizę buvo išryškinti subjektai ir pristatytas jų sąrašas. Šie subjektai, anot 

diskusijos dalyvių, galėtų būti įtraukti į prevencinę veiklą bei tiesiogiai arba netiesiogiai prižiūrėti 

tikslines auditorijas, arba kitais būdais padėtų mažinti gaisrų riziką. Tokiais subjektais gali būti: 

nevyriausybinės organizacijos, socialinių paslaugų centrai, kiti specialistai, atsakingi už asmenų 

priežiūrą, bendruomenių namai, vietos savivalda, savivaldybių gelbėjimo tarnybos, socialiniai 

partneriai, savanoriai ir kiti (žr. 6 lent.). 

 

6 lentelė 

Gaisrų prevencijos veikloje dalyvaujančių subjektų sąrašas 

Tema Subtema Patvirtinantys teiginiai 

Subjektai Nevyriausybinės 

organizacijos 

Centralizuotai mes su nevyriausybinėmis organizacijomis 

nedirbame, atskirose savivaldybėse būna tų kontaktų su 

nevyriausybinėmis organizacijomis, bet centralizuotai į mus 

nesikreipia niekas ir mes nesistengiam dirbti su 

nevyriausybinėmis organizacijomis šiandien, tai galbūt čia ir 

mūsų trūkumas, nežinau, kaip įvertinti, kol kas tokia situacija 

(260–263). 
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Socialinių paslaugų 

centrai / 

savivaldybių 

socialinės paramos 

skyriai 

Socialinės pagalbos gyventojams poreikio nišą, kad nekiltų 

nelaimių žmonėms, kurie negali savimi pasirūpinti, ir 

manome, kad kitos tarnybos turėtų rūpintis tokiais žmonėmis, 

ir ieškom pagalbos iš kitų tarnybų, kad galėtų prisijungti prie 

mūsų veiklos (84–86). 

Kiti specialistai, 

atsakingi už 

priežiūrą 

Teikia kokias nors paslaugas gyventojams, tai pirmiausia 

socialinė pagalba gyventojams, gyventojas geriau atsižvelgia 

į tą žmogų ir labiau jį priima, nes jis teikia kokią nors  

pagalbą, ir teikiant pagalbą, mes matytume galimybę 

išnaudoti ir gaisrų prevencijos klausimais tą teikiamą 

pagalbą ir tuo pačiu gaisrų prevencijos klausimais naudoti ją, 

nes tie žmonės pasitikti tais žmonėmis, kurie, pavyzdžiui, kad 

ir kasdien lanko tuos žmones, kurie reikalauja socialinės 

paramos, arba periodiškai lanko juos, jie pažįsta juos ir 

bendrauja su jais, ir ta prasme jie turi gilesnius ryšius ir 

glaudesnius kontaktus, negu mes kad apsilankom kartą per 

metus būste arba du kartus per dvejus metus (282–289). 

Bendruomenių 

namai 

Ir jeigu tuos tokius vienišus žmones aplankytų bent keletą 

kartų per savaitę ar kartą per savaitę kas nors iš tų pačių 

nevyriausybinių organizacijų, savanorių, bendruomenės 

kažkokių narių ir tiesiog paklaustų, kaip sekasi, kaip gyvena, 

ar nieko netrūksta, tai galbūt nebūtinai tas gaisrinės apsaugos 

profesionalas galėtų užėjęs pastebėti tam tikras problemas, 

dėl ko pas jį gali kilti gaisras (312–316). 

Vietos savivalda. 

Seniūnai 

Vietos veiklos grupių savanorių iki savivaldos institucijų ir jas 

kuruojančias institucijas, labai platus iš tikrųjų spektras 

institucijų ir savanorių, ir veiklos grupių, ir kaimo 

bendruomenės (135–137). 

Ugniagesiai 

gelbėtojai 

<...> į mūsų akciją įtraukti ir ugniagesiai gelbėtojai, tie, kurie 

gesina, tarkim, įvardykim paprastais žodžiais, tie vieni 

gesintojai, kiti – profilaktikai, jau tikrieji profesionalai, kurie 

mato ir gali įvardyti trūkumus, šitie žmonės, kurie gesina 

(341–344). 

Socialiniai 

partneriai 

Pagrindinį vardijo, socialiniai partneriai, bent jau socialinių 

paslaugų centrai dabar (327–328). 

Savanoriai Vietos veiklos grupių savanorių iki savivaldos institucijų ir jas 

kuruojančias institucijas (135–136). 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal atlikto tyrimo duomenis 

 

Kaip vieni iš stipriausiųjų subjektų, galinčių prisidėti prie prevencinės veiklos, buvo įvardinti  

socialinių paslaugų centrai ir kitos socialines paslaugas teikiančios institucijos. Tokių institucijų 

tikslinės grupės dažnai sutampa su priešgaisrinės tarnybos tikslinėmis grupėmis, ypač akcentuojant 

socialiai remtinų ir rizikos grupėms priklausančių asmenų priežiūrą. Kaip teigia tyrimo dalyviai, 
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tokias paslaugas teikiančios institucijos galėtų informuoti priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą apie ypač 

rizikingus atvejus (adresus), kuriuose yra galima didesnė gaisrų rizika. Tyrimo dalyvių teigimu: kitos 

tarnybos turėtų rūpintis tokiais žmonėmis ir ieškom pagalbos iš kitų tarnybų, kad galėtų prisijungti 

prie mūsų veiklos (86–85).  

Taip pat tyrimo dalyviai paminėjo, kad bendradarbiavimas su vietos savivalda, bendruomenių 

namais yra neatsiejamas nuo rizikos mažinimo proceso. Čia kaip labai aktualus aspektas buvo 

paminėtas tiesioginis jų geografinis artumas ir informuotumas apie teritorijoje gyvenančių asmenų 

situaciją. Seniūnijos galėtų įsitraukti, arčiau žmonių esantys ar bendruomenės kokie nors nariai 

galėtų mums suteikti informaciją apie tuos asmenis, tuos būstus, kur tikrai ten yra problemos ir 

kažkaip bendromis jėgomis jas būtų galima spręsti (665–667), – minėjo vienas iš tyrimo dalyvių.  

Kitas svarbus subjektas mažinant gaisrų riziką – ugniagesiai gelbėtojai ir jų dalyvavimas 

akcijose, renginiuose ir kitose veiklose, skirtose užkirsti kelią gaisrams kilti ir mažinti jų galimus 

padarinius. Kaip teigė vienas iš diskusijos dalyvių: ugniagesio apsilankymas, mano manymu, kažkiek 

duoda rezultatų, vis tiek gyventojui įsimintina, kai pasibeldžia pas tave į duris pareigūnas, nors kartą 

per metus, tai bent jau porai mėnesių prisimeni, kad buvo toks apsilankęs ir atėjęs (550–552).  

 Svarbu paminėti ir NVO, socialinių partnerių ir savanorių veiklą mažinant gaisrų riziką. 

Organizuojami kartu renginiai, kitos jungtinės veiklos galėtų labai prisidėti prie gaisrų prevencijos 

valdymo. Ir nors šiuo metu centralizuotai su NVO nėra dirbama, vienas iš tyrimo dalyvių įvardijo šį 

žemą bendradarbiavimo lygį kaip trūkumą. 

 

3.3. Gaisrų prevencijos proceso iššūkiai 

Atlikus tyrimo duomenų analizę, buvo nustatyti gaisrų prevencijos valdymo iššūkiai, kurie iš 

dalies užkerta kelią sėkmingam gaisrų prevenciniam procesui, tuo pat metu šių iššūkių likvidavimas 

galėtų prisidėti prie gaisrų rizikos mažinimo (žr. 7 lent.). Pagrindiniai tyrimo metu nustatyti iššūkiai: 

centralizuotos informavimo sistemos trūkumas; akcijų ir kitų renginių vertinimo sistemos 

neturėjimas; atsakingo už veiklų vykdymą / priežiūrą pareigybės nebūvimas; centralizuoto (akcijų) 

planavimo mechanizmo trūkumas; atsakomybių pasidalijimo nebuvimas su kitomis institucijomis; 

prevencijos neatskyrimas  nuo reagavimo; rizikos pastatų priežiūros ir rizikos vertinimo sistemos, 

kurioje suskirstomi objektai pagal rizikingumą, trūkumas; dėmesio sutelkimo į probleminius objektus 

trūkumas. 
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7 lentelė 

Sėkmingi gaisrų prevencijos proceso iššūkiai 

Iššūkiai Subtema Patvirtinantys teiginiai 

 Centralizuotos 

informavimo sistemos 

trūkumas 

Centralizuotai, sakykim, taip. Ir siekiame, kad ir pas 

mus kokios nors sistemos įsigaliotų, kur būtų 

rūpinamasi tais žmonėmis, kad jie nebūtų paliekami 

likimo valiai, kai negali savimi pasirūpinti ir tada 

neatsargiai elgdamiesi su ugnimi, ar tiesiog maistą 

pasišildydami, naudodami ugnį, sukelia gaisrus ir 

juose žūva (89–93). 

Akcijų ir kitų renginių 

vertinimo sistemos 

neturėjimas 

Vidaus reikalų ministerijos gaisrų prevencijos 

veiksmų plane yra tokia priemonė: parengti 

prevencinių priemonių ar akcijų vertinimo metodiką. 

Na, tarkim, kaip mes vertinsime, ar akcija pasisekė, ar 

nepasisekė, kaip mes toliau ją vykdysim ir kažkokius 

kriterijus matysim. Tai bus rengiama ši vertinimo 

metodika, šiandien kaip vertinamos akcijos, tai mes 

turime tam tikras, negalima sakyti, kad visai 

nevertiname, mes vertiname tam tikrus rezultatus, 

vertiname, ar žmonės vis daugiau įsirengia 

autonominius dūmų detektorius, ar ne, nes mes tokias 

anketas renkame iš gyventojų, kai lankomės pas juos 

namuose (200–206). 

Atsakingo už plano 

vykdymą / priežiūrą 

pareigybės  nebuvimas 

Centrinė valdžia savivaldybei gali tik rekomenduoti 

vykdyti tą planą, jeigu nėra įsakyme nustatytos 

pareigos, tai taip ir įsakymą rekomenduotina vykdyti 

planą savivaldai (110–111). 

Centralizuoto (akcijų) 

planavimo mechanizmo 

trūkumas 

Centralizuoto planavimo mechanizmo kaip ir nelabai 

turime, tik žinom, kad yra departamento planai ir yra 

valdybų planai, kartais kai kurios valdybos 

vadovaujasi savivaldybių planu, kai kurios valdybos 

kuria savo planus, bet čia jau palikta apsisprendimo 

teisė valdybų vadovams, nes penki regionai ir penkios 

valdybos, ir jie jau sprendžia, kaip jiems geriau veiklą 

organizuotis (570–574). 

Atsakomybių pasidalijimo 

nebuvimas su kitomis 

institucijomis 

Gaisrų prevencijos organizavimo bendru 

reglamentavimu praktiškai užsiima tik Priešgaisrinės 

saugos ir gelbėjimo departamentas, bent jau iki 

valstybės kontrolės atlikto audito (173–174). 

Prevencijos 

neatskyrimas  nuo 

reagavimo 

Prevencija sieti tą dalyką man asmeniškai nesisieja, 

nes reagavimas į gaisrus – tai jau reiškia nesuveikusią 

prevenciją, jau gaisras kilo, o prevencija yra iki 

gaisro, kad tas gaisras nekiltų (622–623). 
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Rizikos pastatų priežiūros 

ir rizikos vertinimo 

sistemos, kurioje 

suskirstomi objektai pagal 

rizikingumą, trūkumas 

Mes neturime sistemos, kaip pas mus atsiranda 

objektai sąraše ir kaip mes juos po to galbūt pagal 

rizikingumą išdėliojam ir tikrinam. Tai čia irgi vienas 

iš tokių dalykų, kad, matyt, mums reikėtų susikurti tam 

tikrą sistemą, kaip mes objektus atrenkam ir 

sudėliojam pagal rizikingumą ir po to tikriname taip, 

kad įgyvendintume savo patikrinimų planą (727–730). 

Dėmesio sutelkimo į 

probleminius objektus 

trūkumas 

Jeigu gaisrų kyla vienoj pusėj 90 proc., kitoj pusėj tik 

keli procentai, žūva žmonių taip pat visa masė būtent 

gyvenamajame sektoriuje, kurio mes 

nekontroliuojame, iš tikrųjų mažinti dėmesį į tuos 

kontroliuojamų objektų skaičius, nes mums ir 

užtikrinti, kad mažėtų gaisre žuvusiųjų, ir plius dar 

įsipareigojimą visus objektus tikrinti, tai galbūt 

išteklių per maža šiandien (740–744). 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal atlikto tyrimo duomenis 

 

Vienas iš minėtų iššūkių – tai centralizuotos informavimo sistemos nebuvimas. Jos diegimas 

padėtų visiems pagalbą teikiantiems subjektams tinkamai ir laiku informuoti kitas tarnybas ir / ar 

patiems reaguoti į atsirandančias gaisrų kilimo grėsmes. Diskusijos metu buvo pastebėta, kad šiuo 

metu tokio centralizuoto mechanizmo nėra ir yra jaučiamas didelis jo trūkumas. Su šiuo iššūkiu 

siejamas ir kitas trūkumas – atsakomybės pasidalijimo nebuvimas su kitomis institucijomis. Kitaip 

tariant, nėra apibrėžtas aiškus gaisrų prevencijos proceso funkcijų pasiskirstymas. 

Kitas svarbus iššūkis – akcijų ir kitų renginių planavimo ir vertinimo sistemos / metodikos 

nebuvimas. Diskusijos metu buvo akcentuojama, kad, nors ir yra vykdoma nemažai edukacinių 

renginių, prevencinių akcijų ir kitų veiklų, šiuo metu vis dar trūksta tokių renginių vertinimo 

metodikos, taip pat, kaip pastebėjo vienas iš tyrimo dalyvių, kartais trūksta informacijos apie kitų 

subjektų organizuojamas akcijas, kurių tiesioginis arba dalinis tikslas irgi siejasi su gaisrų rizikų 

mažinimu: departamentas centralizuotai kontroliuoja būtent tas centralizuotas gaisrų prevencijos 

akcijas, kurias mes pasitvirtiname kaip vykdomas visos šalies mastu (597–598). Kitas tyrimo dalyvis 

paminėjo: na, tarkim, kaip mes vertinsime, ar akcija pasisekė ar nepasisekė, kaip mes toliau ją 

vykdysim ir kažkokius kriterijus matysim. Tai bus rengiama ši vertinimo metodika, šiandien kaip 

vertinamos akcijos, tai mes turime tam tikras, negalima sakyti, kad visai nevertiname, mes vertiname 

tam tikrus rezultatus, vertiname, ar žmonės vis daugiau įsirengia autonominius dūmų detektorius, ar 

ne, nes mes tokias anketas renkame iš gyventojų, kai lankomės pas juos namuose (201–206). Šis 

iššūkis siejasi ir su centralizuoto (akcijų) planavimo mechanizmo poreikiu. Kaip teigė vienas iš 

dalyvių: nustatę įstatymu respublikines prevencijos akcijas, o teritoriniai padaliniai dar pagal savo 

veiklos specifiką ir analizuojamą situaciją dar papildomai nusimato kokias nors savo prevencines 

akcijas, tam tikras regione, savivaldybėje (539–541). Tokių akcijų skaičius vienu metu būna arba per 
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didelis, arba mažas. Atitinkamai tikslinga numatyti iš anksto visas įmanomas, net ir kitų institucijų 

vykdomas akcijas.  

Taip pat, kaip minėjo tyrimo dalyviai, šiuo metu jaučiamas didelis poreikis turėti atsakingo už 

numatytų renginių vykdymą / priežiūrą asmens pareigybę. Tokia nauja pareigybė užtikrintų sėkmingą 

renginių stebėseną, vertinimą bei bendradarbiavimą ir konsultavimą su kitais subjektais dėl jų 

renginių, akcijų vykdymo.  

Ne ką mažiau svarbus iššūkis – atsakomybių pasidalijimo nebuvimas su kitomis institucijomis. 

Tyrimo dalyviai vienbalsiai sutiko, kad: kiekvienas žiūri savo darže labiau ir nenori lįsti į kitą daržą, 

papildomas darbas kiekvienam užkraunamas be atlygio jokio, bet, kita vertus, tas socialinis paketas 

gyventojams (241–243). Šis aspektas tiesiogiai siejasi su kitų subjektų įtraukimu į gaisrų prevencinę 

veiklą.  

Susitikimo metu buvo iškelti diskusiniai klausimai apie reagavimo laiką ir prevencijos kaip 

veiksmo atskyrimą. Tyrimo dalyviai vienareikšmiškai sutiko, kad yra būtinas prevencijos atskyrimas 

nuo reagavimo, t. y. laiko, numatyto pagal standartą, skirto atvykti į gaisro kilimo vietą. Kaip minėjo 

vienas tyrimo dalyvis: Tai, jeigu kalbant apie gaisrų kilimo rizikos tam tikrą suvaldymą, tai mes 

turėtume taip suvaldyti tą riziką, kad gaisras nekiltų apskritai, o kad pas jį nenuvažiavo laiku 

ugniagesiai, jau dėl to, kad ten kažkur labai atokiai, labai nutolęs miške gyventojas, tai, na, su gaisrų 

prevencija galbūt nereikėtų sieti, nes mūsų inspektoriai, kurie vykdo tas prevencines akcijas, aplanko 

ir atokiai gyvenančius žmones ir stengiasi (624–627). 

Kitas svarbus aspektas – rizikos pastatų priežiūros ir pastatų rizikos vertinimo metodikos 

nebuvimas. Šį aspektą paminėjo visi pokalbyje dalyvavę asmenys: Surikiuotume objektus pagal 

rizikingumą, tai šitą dalyką mes irgi galvojame, kad bent ateityje reikėtų kaip nors įsidiegti, 

nusimatyti, kad mes galėtume sugrupuoti objektus pagal rizikingumą ir dažniau lankyti 

rizikingiausius, o gal mažiau dėmesio skirti tiems, kurių rizika yra mažesnė (710–713). Tokios 

sistemos diegimas leisti taupyti laiką ir išteklius vykdant prevencines programas. Prie šio aspekto 

galima paminėti ir kitą besisiejantį iššūkį – dėmesio sutelkimo į probleminius objektus trūkumą.    

Kaip teigė vienas iš tyrimo dalyvių, žmonės žūva būtent gyvenamajame sektoriuje, kur mes 

praktiškai netikriname (736–737). Vykdomos programos nėra visada sėkmingos, kadangi nėra 

orientuotos tiesiogiai į tikslinius objektus, rizikos grupes. Kaip pabrėžė kitas tyrimo dalyvis, jeigu 

gaisrų kyla vienoj pusėj 90 proc., kitoj pusėj tik keli procentai, žūva žmonių taip pat visa masė būtent 

gyvenamajame sektoriuje, kurio mes nekontroliuojame, iš tikrųjų mažinti dėmesį į tuos 

kontroliuojamų objektų skaičius, nes mums ir užtikrinti, kad mažėtų gaisre žuvusiųjų, ir plius dar 

įsipareigojimą visus objektus tikrinti, tai galbūt išteklių per maža šiandien (740–744). 
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Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, svarbu paminėti, kad sėkmingam prevencijos valdymui, kaip 

teigė tyrimo dalyviai, ypač aktualūs yra kompleksiškai sprendžiami klausimai (455) bei centralizuotas 

planavimo mechanizmas (570). 

 

3.4. Gaisrų prevencijos proceso tobulinimo galimybės 

Atlikus interviu analizę, buvo išryškintos gaisrų prevencijos valdymo tobulinimo galimybės, 

kurios prisidėtų prie gaisrų rizikos mažinimo: tiesioginis kitų institucijų įsitraukimas; papildomas 

finansavimas;  tiesioginė komunikacija su gyventojais; prevencinių priemonių diferencijavimas pagal 

tikslines grupes (žr. 8 lent.).   

8 lentelė 

Gaisrų prevencijos proceso tobulinimo galimybės 

Galimybės   Subtema Patvirtinantys teiginiai 

 Tiesioginis kitų 

institucijų 

įsitraukimas 

Kažkas galėtų organizuoti galbūt ir kažkokią praktinę 

pagalbą, tos pačios krosnies remontą. Tai galbūt tokią 

sistemą reikėtų sukurti (321–322). 

Papildomas 

finansavimas 

Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl lėšų 

panaudojimo, atrodo, socialinės pagalbos lėšų 

panaudojimo, ir mums atsakė, kad jas galima naudoti ir 

gaisrinės saugos priemonėms įgyvendinti (678–680). 

Tiesioginė 

komunikacija su 

gyventojais 

Šiandien komunikacijos išplėtotos ir puikiai galima 

bendrauti. Aišku, būdavo senais laikais, ta prasme, metai 

iki pandemijos, tai būdavo ir mėnesiniai tokie, 

važiuodavom, susitikimai su seniūnais, jie atvažiuodavo į 

savivaldą, savivaldoj susirinkdavo seniūnai, tada tiesiog 

komunikuodavom su seniūnais, priklausydavo nuo, 

sakykim, mes irgi tokie esam, kaip ir gamta, ar ne, žiema – 

turim krosnis, vasarą turim skęstančiuosius, maudymosi 

sezoną, pavasarį gesinam žolės gaisrus, kaip ir kiekvienu 

sezoniškumu, kiekvienoje informacijoje, stengiamės iš 

pradžių su seniūnais, su jais dirbti ir bendrauti (152–158). 

Prevencinių 

priemonių 

diferencijavimas 

pagal tikslines grupes 

Jeigu būtų išskirtos atskirai grupėmis dirbamos 

šiandieninėje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

kryptys, tai kiekvienos tų grupių, su kuriomis dirba, 

saugumui darytų įtaką, tai gali būti bendrai, kompleksiškai 

sprendžiami klausimai (453–455). 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal atlikto tyrimo duomenis 

 

Pirmoji galimybė, kurią paminėjo diskusijos dalyviai ir kuri buvo stipriai jaučiama viso 

pokalbio metu – tiesioginis kitų institucijų įsitraukimas į prevencijos veiklą. Pastebima, kad jau 
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minėtų subjektų tiesioginių jų pareigų vykdymas bei priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informavimas, 

esant poreikiui, prisidėtų prie priešgaisrinės tarnybos vykdomų prevencinių programų ir gaisrų rizikos 

mažinimo.  

Kita galimybė – papildomo finansavimo skyrimas gaisrinės saugos priemonėms įsigyti ir 

renginiams įgyvendinti. Tai padidintų tokių renginių skaičių ir jų kokybę. Taip pat papildomas 

finansavimas gali būti skirtas reklaminėms kampanijoms ir edukacinėms veikloms, tokioms kaip 

socialinė reklama per televiziją ar radiją ir kitas viešinimo priemones, kurios, kaip pastebi tyrimo 

dalyviai, dažnai brangiai kainuoja.  

Diskusijos dalyviai svarstė apie tai, kad viena geriausių priemonių mažinti gaisrų rizikai – tai 

tiesioginė komunikacija su gyventojais ir prevencinių priemonių diferencijavimas pagal tikslines 

grupes, aprašytas anksčiau, taip pat rizikos objektų sisteminimas. Kaip pastebėjo vienas iš tyrimo 

dalyvių: mes bandom komunikuoti ta tema, kad nebijokit mūsų įsileisti į savo namus, nes iš tikrųjų 

tam tikra visuomenės dalis uniformuotą žmogų mato kaip kažkokį inspektorių, kontrolierių (387–

389), kadangi toks komunikavimas keičia požiūrį ne kaip į baudėją kokį nors, gal kaip į patarėją, 

kaip į draugą (372). Tačiau tokioms priemonėms reikalingas jau minėtas centralizuotas bendravimo 

su kitomis institucijomis ir įstaigomis mechanizmas bei papildomi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.  

Taip pat viena iš gaisrų prevencijos proceso tobulinimo galimybių –  tiesioginė komunikacija 

su gyventojais. Tyrimo metu dalyviai kėlė retorinius klausimus, ką šioje srityje galėtų padaryti. 

Vienas iš siūlymų buvo: su komunikacijos skyriumi mums daugiau bendrauti ir per kur galėtume 

efektyviausiai pasiekti tuos žmones (474–475). 

Apskritai visi tyrimo dalyviai sutiko, kad prevencinė veikla didele dalimi priklauso nuo 

gyventojų sąmoningumo, stiprios savivaldos (422–423) ir pasitikėjimo (270). Tyrimo dalyvių 

teigimu, visi klausimai privalo būti sprendžiami bendrai ir kompleksiškai. 

Apibendrinant tyrimo rezultatus, nustatyta, kad sudarant gaisrų prevencijos valdymo sistemos 

viziją svarbus yra dėmesio sutelkimas į rizikingiausius objektus, įtraukiant į šį procesą kitų atsakingų 

subjektų dalyvavimą. Taip pat tikėtina, kad eliminavus egzistuojančius iššūkius bei tikslingai 

panaudojus turimas galimybes,  prevencinės programos ir gaisrų kilimo rizikos mažinimas taps 

efektyvesni.    
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4. GAISRŲ PREVENCIJOS ĮŽVALGOS: GAISRŲ PREVENCIJOS VALDYMO 

SISTEMOS VIZIJA 

Gaisrų prevencijos užtikrinimo priemonių įgyvendinimas turėtų įtraukti įvairius Lietuvoje 

veikiančių subjektų lygmenis. Gaisrų prevencijos užtikrinimo priemonių sistema toliau aprašoma 

pagal lygmenis, o detalizuojama 1 priede. Visi gaisrų prevencijoje dalyvaujantys subjektai sudaro 

gaisrų prevencijos sistemą (žr. pav. 7). 

 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal atlikto tyrimo duomenis 

7 pav. Gaisrų prevencijos sistemoje dalyvaujantys subjektai 

  

Kaip galima matyti paveiksle pagrindiniai gaisrų prevencijos užtikrinimo priemonių sistemos 

subjektai yra sekantys: Vidaus reikalų ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir savivaldybės, 

savivaldybių administracija. Pastarieji priklauso aukščiausiam lygiui. Žemesniam lygiui priklauso 

kitos suinteresuotos šalys ir jų įtraukimas.  

  

Vidaus reikalų ministerijos lygmuo 

Aukščiausiam lygmeniui priskiriama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, kuri turi 

inicijuoti gaisrų prevencijos valdymo sistemos pokyčius, rengdama papildomus teisės aktus arba 

atnaujindama  esamus teisės aktus. Vidaus reikalų ministerijos veiksmai, funkcijos ir atsakomybės 

užtikrinant gaisrų prevenciją pateikiami 9 lentelėje. 
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9 lentelė 

Vidaus reikalų ministerijos veiksmai, funkcijos ir atsakomybė gaisrų prevencijoje 

Veiklos 

vykdymo 

etapai 

Rekomenduojamos 

priemonės 

Funkcijos ir atsakomybės  

Pasirengimas Gaisrų prevencijos priemonių 

vykdymo planavimo proceso 

visais lygmenimis užtikrinimas 

Numatomi atsakingi asmenys už planavimo 

visais lygmenimis procesą. 

Inicijuoti internetinės 

informacinės statistikos 

duomenų bazės sukūrimą 

(remiantis užsienio šalių 

patirtimi) 

Įpareigojimas Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentui ir  savivaldybėms 

surinkti statistinius duomenis pagal regionus 

(atvejai, ištekliai, rizikos zonos) ir teikti 

(atnaujinti) aktualią informaciją kas mėnesį. 

Numatomi atsakingi asmenys už informacijos 

rinkimą ir stebėseną. 

Numatoma atsakinga įmonė už duomenų bazės 

techninę priežiūrą. 

Vykdymas Informacinės sistemos  diegimo 

inicijavimas 

Numatomi atsakingi asmenys už informacinės 

sistemos diegimo teisinės bazės parengimą. 

Teisės aktų pakeitimų / 

papildomų teisės aktų leidyba 

Numatomi atsakingi asmenys už teisės aktų 

pakeitimų ar papildomų teisės aktų rengimą ir 

teikimą leidybai. 

Kontrolė Ataskaitų už įvykdytas gaisrų 

prevencijos veiklas ir /ar gaisrų 

prevencijos programų 

įgyvendinimą priėmimas, 

vertinimas ir tvirtinimas  

Numatomi atsakingi asmenys už ataskaitų 

priėmimą, vertinimą ir tvirtinimą. 

SSGG analizės dėl gaisrų 

prevencijos veiklų ir / ar jų 

programų įgyvendinimo 

vykdymas ir tobulinimo 

rekomendacijų rengimas 

Numatomi atsakingi asmenys už ataskaitose 

pateiktų duomenų ir vykdytų veiklų rezultatų 

veiksmingumo vertinimą ir stiprybių, 

silpnybių, galimybių ir grėsmių išgryninimą. 

Viešinimas Tobulinimo rekomendacijų dėl 

numatytų gaisrų prevencijos 

veiklų ir / ar programų teikimas 

departamentui 

Numatomi atsakingi asmenys už 

rekomendacijų silpnybėms ir grėsmėms valdyti 

ir galimybėms įgyvendinti teikimą. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal atlikto tyrimo duomenis 

 

Gaisrų prevencijos priemonių vykdymo planavimo procesas yra svarbus visais lygmenimis, 

kur numatomi atsakingi asmenys už planavimo visais lygmenimis procesą. Vidaus reikalų ministerija, 
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planuodama gaisrų prevenciją, turėtų įtraukti visų lygmenų (Departamento, savivaldybių, jų 

administracijų, gelbėjimo tarnybų ir kt.) atstovus, kurie būtų įpareigoti teikti detalius metinius gaisrų 

prevencijos planus ir ilgesnio laikotarpio programas / strateginius planus (ar į juos integruoti gaisrų 

prevenciją). Taip būtų užtikrinamas sklandus planavimo procesas visais lygmenimis, būtų parengti 

planai. 

Be to, Vidaus reikalų ministerijos lygmeniu svarbu inicijuoti internetinės informacinės 

statistikos duomenų bazės sukūrimą (remiantis užsienio šalių patirtimi), įpareigojant Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamentą ir savivaldybes surinkti statistinius duomenis pagal regionus 

(atvejai, ištekliai, rizikos zonos) ir teikti (atnaujinti) aktualią informaciją kas mėnesį. Šiai veiklai 

įgyvendinti būtina paskirti atsakingus asmenis už informacijos rinkimą ir stebėseną bei numatyti / 

paskirti atsakingą įmonę už duomenų bazės techninę priežiūrą. Vadinasi, būtina parengti 

informacinės sistemos įdiegimo planą ir jį įvykdyti. 

Vykdant suplanuotus veiksmus inicijuojamas informacinės sistemos diegimas, numatant 

atsakingus asmenis už informacinės sistemos diegimo teisinės bazės parengimą. Šio veiksmo 

rezultatas yra parengti teisės aktai, leidžiantys integruoti / susieti informacinę sistemą su JA registru, 

„Infostatyba“, NT registru ir pan., atsirastų bendra integruota sistema.  

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas teisės aktų pakeitimams / papildomų teisės aktų leidybai, 

numatant už tai atsakingus asmenis. Atnaujintuose ir naujuose teisės aktuose būtina numatyti visų 

lygmenų ir išorinių subjektų įpareigojimą dalyvauti gaisrų prevencijos užtikrinimo veiklose (t. y. 

savivaldybių, jų administracijų, gelbėjimo tarnybų, NVO, priežiūros paslaugų teikėjų, socialinių 

partnerių ir kt.). Be to, būtina patvirtinti gaisrų prevencijos priemonių poveikio vertinimo tvarką su 

atsakomybėmis, procedūromis, vertinimo eiga, veiksmingumo rodikliais. Šios veiklos rezultatas būtų 

parengta teisinė bazė, įpareigojanti visų lygmenų atstovus ir kitus išorinius subjektus dalyvauti gaisrų 

prevencijos veiklose, įsigaliotų parengti ir atnaujinti teisiniai dokumentai.  

Vidaus reikalų ministerijos lygmeniu būtina reglamentuoti ataskaitas už įvykdytas gaisrų 

prevencijos veiklas ir / ar gaisrų prevencijos programų įgyvendinimą, numatyti atsakingus asmenis 

už ataskaitų priėmimą, vertinimą ir tvirtinimą. Šios ataskaitos turi būti teikiamos kasmet pagal 

valdymo lygius ir hierarchiją (pvz., gelbėjimo tarnybos savivaldybių administracijai, savivaldybė 

Departamentui, Departamentas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai). Tai užtikrintų 

sistemingus ir aiškius veiklos vykdymo kontrolės procesus. 

Pateikus ataskaitas būtinas SSGG analizės dėl gaisrų prevencijos veiklų ir / ar jų programų 

įgyvendinimo vykdymas ir tobulinimo rekomendacijų rengimas. Todėl aukščiausiu lygmeniu būtina 

numatyti / paskirti atsakingus asmenis už ataskaitose pateiktų duomenų ir vykdytų veiklų rezultatų 

veiksmingumo vertinimą bei stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių išgryninimą. Tai užtikrintų 
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sistemingą vykdytų veiklų plano įgyvendinimo vertinimą ir būtų pateikti šios veiklos įrodymai – 

patvirtintos ataskaitos. 

Viešinimo veiklos apimtų tobulinimo rekomendacijų dėl numatytų gaisrų prevencijos veiklų ir 

/ ar programų teikimą Departamentui, atsakingų asmenų už rekomendacijų silpnybėms ir grėsmėms 

valdyti ir galimybėms įgyvendinti teikimą numatymą. Departamentas tobulinimo rekomendacijas 

apsvarstytų ir teiktų kitiems lygmenims vykdyti – tai užtikrintų tolesnio laikotarpio planavimo 

vykdymą pagal buvusio laikotarpio rezultatus, SSGG ir gautas rekomendacijas. 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento lygmuo 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos valdo gaisrų prevencijos procesus, atsižvelgdamas į įtvirtintą teisinę bazę. Jo veiksmai, 

funkcijos ir atsakomybės užtikrinant gaisrų prevenciją pateikiami 10 lentelėje. 

10 lentelė 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento veiksmai, funkcijos ir atsakomybės gaisrų 

prevencijoje 

Veiklos 

vykdymo 

etapai 

Rekomenduojamos priemonės Funkcijos ir atsakomybės  

Pasirengimas Planavimo etapas: aiškaus planavimo 

proceso visais priešgaisrinės rizikos 

valdymo lygmenimis numatymas 

(departamente, savivaldybių 

administracijose, gelbėjimo tarnybose) 

 

Parengiamas aiškus planų rengimo 

procesas visais lygmenimis. 

Numatoma asmenų atskaitomybė už 

priemonių įgyvendinimą ir jų kontrolę. 

Sutvarkomi teisės aktai dėl šių nuostatų 

įtvirtinimo. 

Dalyvavimas rengiant gaisrų 

prevencijos priemonių poveikio 

vertinimo tvarką  

Paskiriami atsakingi asmenys už 

veiklos įgyvendinimą. 

Vykdymas Planų rengimo proceso inicijavimas, 

koordinavimas ir konsultavimas dėl 

planų turinio ir juose numatytų 

priemonių veiksmingumo vertinimo 

Numatomi atsakingi asmenys už 

veiklos vykdymą, konsultavimą. 

 

Duomenų rinkimo inicijavimas 

savivaldybių administracijų ir gelbėjimo 

tarnybų lygmenimis 

Numatomas atsakingas asmuo,  

duomenų rinkimo periodiškumas. 

Duomenų iš savivaldybių administracijų 

ir gelbėjimo tarnybų surinkimas bendrai 

ataskaitai rengti 

Numatomas atsakingas asmuo(-enys) 

už bendros ataskaitos parengimą. 

Numatomas ataskaitų rengimo 

periodiškumas. 
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Rekomendacijų ir tobulinimo veiksmų 

numatymas kitais periodais 

Numatomi atsakingi asmenys už 

veiklos tobulinimo rekomendacijų 

pateikimą savivaldybių 

administracijoms  dėl priešgaisrinės 

rizikos valdymo. 

Informacinės sistemos gelbėjimo 

tarnyboms ir gaisrų prevencijos 

programoms vykdyti įdiegimas  

Numatomi atsakingi asmenys už 

programos įdiegimą ir funkcionavimo 

palaikymą. 

Teisinių priemonių, susijusių su gaisrų 

prevencija, parengimas 

Inicijuojami teisės aktų pakeitimai ir 

koreguojami teisės aktai dėl šių 

prevencijos priemonių. 

Profesionalių mokymų rengiant 

kaminkrėčius (kaminų valymo 

specialistus) inicijavimas 

Numatomi atsakingi asmenys teikti 

siūlymus LR ŠMSM dėl profesionalaus 

kaminų valymo specialisto 

kompetencijų ir mokymo programos 

rengimo. 

Kontrolė Parengtų planų buvimo faktas visais 

lygmenimis: departamente, savivaldybių 

administracijose, gelbėjimo tarnybose 

Numatomi atsakingi asmenys už 

kontrolės vykdymą. 

Periodinis parengtų planų savivaldybių 

administracijose patikrinimas 

Numatomas atsakingas asmuo už 

periodinę planų vykdymo kontrolę. 

Viešinimas Planavimo dokumentų rengimo svarbos 

ir jų rengimo procesų viešinimas – 

užtikrinti vienodą supratimą visais 

lygmenimis 

Numatomas atsakingas asmuo už 

savivaldybių administracijų 

supažindinimą su planų rengimu ir 

teisinių dokumentų pateikimu. 

Parengtų ataskaitų dėl planų 

įgyvendinimo viešinimas 

Numatomas atsakingas asmuo už planų 

įgyvendinimo rezultatų ir 

veiksmingumo rodiklių viešinimą. 

Numatomi viešinimo būdai, priemonės, 

kanalai. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal atlikto tyrimo duomenis 

 

Gaisrų prevencijos priemonių vykdymo planavimo procesas departamento lygmeniu turėtų 

apimti aiškų planavimo proceso visais priešgaisrinės rizikos valdymo lygmenimis numatymą 

(departamente, savivaldybių administracijose, gelbėjimo tarnybose). Tai reikštų, kad būtinas aiškus 

planų rengimo procesas visais lygmenimis, svarbu numatyti asmenų atskaitomybę už priemonių 

įgyvendinimą ir jų kontrolę, sutvarkyti teisės aktus dėl šių nuostatų įtvirtinimo, įpareigoti 

savivaldybių administracijas parengti priešgaisrinės rizikos valdymo planus / programas. Taip planų 

rengimo procesas taptų labai aiškus. Kitame etape svarbus departamento dalyvavimas rengiant gaisrų 

prevencijos priemonių poveikio vertinimo tvarką, atsakingų asmenų už veiklos įgyvendinimą 

paskyrimas, darbo grupės gaisrų prevencijos priemonių poveikio vertinimo tvarkai rengti sudarymas. 
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Galiausiai departamentas turi būti atsakingas už tvarkos parengimą, atsakomybių, procedūrų, 

vertinimo eigos, veiksmingumo rodiklių numatymą. 

Vykdant suplanuotus veiksmus rekomenduojama atlikti tokias veiklas: 

1. Planų rengimo proceso inicijavimas, koordinavimas ir konsultavimas dėl planų turinio ir 

juose numatytų priemonių veiksmingumo vertinimo. Šiame etape numatomi atsakingi asmenys už 

veiklos vykdymą, konsultavimą, departamentas konsultuoja savivaldybių administracijas dėl planų 

rengimo proceso, numatomų priemonių ir jų veiksmingumo rodiklių, gaisrų prevencijos priemonės 

diferencijuojamos pagal tikslines grupes. 

2. Duomenų rinkimo inicijavimas savivaldybių administracijų ir gelbėjimo tarnybų lygmenimis. 

Šiame etape numatomas atsakingas asmuo, duomenų rinkimo periodiškumas pagal išgrynintus 

veiksmingumo rodiklius ir vykdomas veiklas, rekomenduojama įtraukti naujus rodiklius, pvz., 

piliečių ir įmonių sąmoningumo indekso matavimą. 

3. Duomenų iš savivaldybių administracijų ir gelbėjimo tarnybų surinkimas bendrai ataskaitai 

rengti. Šiame etape numatomas atsakingas asmuo(-enys) už bendros ataskaitos parengimą, ataskaitų 

rengimo periodiškumas, bendra ataskaita rengiama iš pateiktų duomenų (savivaldybių 

administracijos, gelbėjimo tarnybos). 

4. Rekomendacijų ir tobulinimo veiksmų numatymas kitais periodais. Šiame etape numatomi 

atsakingi asmenys už veiklos tobulinimo rekomendacijų pateikimą savivaldybių administracijoms   

dėl priešgaisrinės rizikos valdymo. Tobulinimo rekomendacijos numatomos rengiant ir koreguojant 

kitų periodų planus. 

5. Informacinės sistemos gelbėjimo tarnyboms ir gaisrų prevencijos programoms vykdyti 

įdiegimas. Šiame etape numatomi atsakingi asmenys už programos įdiegimą ir funkcionavimo 

palaikymą. Ataskaitos rengiamos vadovaujantis sukaupta informacija. Informacinė sistema susiejama 

su JA registru, „Infostatyba“, NT registru ir pan. 

6. Teisinių priemonių, susijusių su gaisrų prevencija, parengimas. Šiame etape inicijuojami 

teisės aktų pakeitimai ir koreguojami teisės aktai dėl gaisrų prevencijos priemonių, rekomenduojama 

įpareigoti suinteresuotas puses teikti siūlymus teisės aktų pakeitimams. 

7. Profesionalių mokymų rengiant kaminkrėčius (kaminų valymo specialistus) inicijavimas. 

Šiame etape numatyti atsakingi asmenys teikti siūlymus LR ŠMSM dėl profesionalaus kaminų 

valymo specialisto kompetencijų ir mokymo programos rengimo, rekomenduojama kreiptis į LR 

ŠMSM dėl specialistų poreikio. 

Įgyvendinus šias veiklas atsiras: 

1. parengti planai, numatyti terminai, įgyvendinamų priemonių veiksmingumo rodikliai; 

2. aiški pavaldumo struktūra, planavimo mechanizmas, programų / planų tvirtinimo 

procedūros; 
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3. parengtos ataskaitos, aiškūs vykdytų priemonių veiksmingumo rezultatai; 

4. parengta bendra ataskaita dėl numatytų veiklų planuose įvykdymo lygio; 

5. atlikta priešgaisrinės rizikos planų korekcija; 

6. atliktas prevencijos priemonių kokybinis ir kiekybinis vertinimas; 

7. įgyvendintas teisinių priemonių parengimas – atnaujinti teisės aktai; 

8. aiškus / didėjantis parengtų specialistų skaičius. 

Siekiant užtikrinti sistemingus ir aiškius veiklos vykdymo kontrolės procesus Departamentui 

rekomenduojama stebėti parengtų planų atsiradimo faktą visais lygmenimis: Departamente, 

savivaldybių administracijose, gelbėjimo tarnybose, numatyti atsakingus asmenis už kontrolės 

vykdymą ir patvirtinti parengtus planus. Be to, rekomenduojamas periodinis parengtų planų 

savivaldybių administracijose patikrinimas, numatant atsakingą asmenį už periodinę planų vykdymo 

kontrolę, būtinas planų vykdymo patikrų atlikimas. 

Viešinimo veiklos apimtų planavimo dokumentų rengimo svarbos ir jų rengimo procesų 

viešinimą, kad būtų užtikrintas vienodas supratimas visais lygmenimis. Rekomenduojama numatyti 

atsakingą asmenį už savivaldybių administracijų supažindinimą su planų rengimu ir teisinių 

dokumentų pateikimu, kuris konsultuotų ir viešintų kitais būdais, teisiniais dokumentais įpareigoti 

vykdyti planavimo skirtingais lygmenimis pateikimą. Be to, svarbus ir parengtų ataskaitų dėl planų 

įgyvendinimo viešinimas. Rekomenduotina numatyti atsakingą asmenį už planų įgyvendinimo 

rezultatų ir veiksmingumo rodiklių viešinimą, viešinimo būdus, priemones, kanalus, užtikrinti 

visuomenės švietimą ir sąmoningumo didinimą dėl gaisrų prevencijos. 

 

Nevyriausybinių organizacijų lygmuo (NVO) 

Kokybinio tyrimo metu nustatyta, kad ypač svarbus ir nevisiškai išnaudojamas yra NVO 

įsitraukimas į gaisrų prevencijos priemones, todėl šioms organizacijoms numatomi veiksmai, 

funkcijos ir atsakomybės (žr. 11 lentelę). 

 

11 lentelė 

NVO veiksmai, funkcijos ir atsakomybės gaisrų prevencijoje 

Veiklos 

vykdymo 

etapai 

Rekomenduojamos priemonės Funkcijos ir atsakomybės  

Pasirengimas Galimų bendradarbiauti NVO regione 

sąrašo paruošimas; bendradarbiavimo 

sutarčių pasirašymas 

Numatomas atsakingas asmuo už tos 

veiklos koordinavimą ir vykdymą 

(pvz., savivaldybės administracijos 

atstovas). 
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Vykdymas Renginių, susijusių su gaisrų prevencija, 

rengimas / organizavimas; bendrų 

projektų gaisrų prevencijos tematika 

rengimas / vykdymas 

NVO organizuoja renginius (pvz.: 

mokymus, informacijos sklaidą pagal 

tikslines grupes).  

Kontrolė Dalyvių atsiliepimų rinkimas Parengiamas klausimynas, 

atsižvelgiant į tikslinių grupių 

poreikius. Numatytas renginio 

organizatorius atlieka dalyvių 

apklausą.   

Viešinimas Organizuotų  renginių rezultatai 

pateikiami gelbėjimo tarnyboms 

Numatomas atsakingas asmuo 

duomenims perduoti ir surinkti. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal atlikto tyrimo duomenis 

 

Planuojant NVO įsitraukimą į gaisrų prevencijos užtikrinimo veiklas, būtina sudaryti galimų 

/ ketinančių bendradarbiauti ir pasirašyti sutartis NVO regione sąrašą. Šioms veikloms koordinuoti ir 

vykdyti reikalingas atsakingas asmuo (pvz., savivaldybės administracijos atstovas) ir galimybių 

įsitraukti į šias veiklas pagal NVO paskirtį numatymas. 

Siekiant įtraukti NVO į gaisrų prevencijos veiklų vykdymą, rekomenduojama organizuoti 

bendrus renginius ir projektus gaisrų prevencijos tematika. NVO gali organizuoti įvairius mokymus 

pažeidžiamoms grupėms (specialiųjų poreikių vaikams, negalią turintiems asmenims, socialinės 

atskirties grupėms nacionaliniu lygmeniu), informacijos internetu sklaidą apie gaisrų prevencijos 

priemones pagal tikslines grupes.  

Veiklų vykdymo kontrolei užtikrinti yra galimybė rinkti dalyvių atsiliepimus pagal parengtus 

klausimynus, atsižvelgiant į tikslinių grupių poreikius. Tai gali atlikti numatytas renginio 

organizatorius. 

Siekiant viešinti įvykdytas veiklas, būtina organizuotų  renginių rezultatus pateikti gelbėjimo 

tarnyboms, numatyti atsakingus asmenis duomenims perduoti ir surinkti. Logiška, kad rezultatai 

turėtų būti pateikiami pagal tikslines grupes ir iš anksto sutartu komunikacijos kanalu. 

 

 

Priežiūros paslaugų teikėjų lygmuo 

Kokybinio tyrimo metu išryškėjo, kad į gaisrų prevencijos veiklas aktyviau gali būti įtraukti ir 

priežiūros paslaugų teikėjai. Jų galimi veiksmai, funkcijos ir atsakomybės pateikiamos 12 lentelėje. 
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12 lentelė 

Priežiūros paslaugų teikėjų veiksmai, funkcijos ir atsakomybės gaisrų prevencijoje 

Veiklos 

vykdymo 

etapai 

Rekomenduojamos priemonės Funkcijos ir atsakomybės  

Pasirengimas Vadovaujamasi parengta teisine baze, 

kuri  reglamentuoja  priežiūros paslaugų 

teikėjų veiklą, susijusią su gaisrų 

prevencija 

 

  

Parengiamos teisinės priemonės, 

įpareigojančios priežiūros paslaugų 

teikėjus vykdyti gaisrų rizikos 

prevencines veiklas (pvz.: 

įpareigojimas savivaldybėms išplėsti 

paslaugų teikėjų funkcijas). 

Vykdymas Pagalbos teikimas tikslinėms rizikos 

grupėms  

 

Nustačius gaisro rizikos veiksnius 

informuojami suinteresuotos šalys ir 

atsakingi asmenys. 

Kontrolė Periodinis užfiksuotų gaisro rizikos 

atvejų patikrinimas   

Numatoma ir vykdoma priežiūros 

paslaugas teikiančių institucijų 

atsakomybė vykdant patikras. 

Viešinimas Veiklos rezultatų dėl gaisrų prevencijos 

veiklų pateikimas savivaldybėms 

Numatomas atsakingas asmuo 

duomenims perduoti ir rinkti. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal atlikto tyrimo duomenis 

 

Priežiūros paslaugų teikėjais gali būti įvairios organizacijos, tokios kaip sveikatos priežiūros 

įstaigos, socialinių paslaugų teikimo įstaigos, socializacijos centrai, socialinės globos įstaigos, vaikų 

teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, centrai, pastatų ir sistemų priežiūros specialistai ir kt.  

Pasirengimo etape būtina vadovautis parengta teisine baze, kuri reglamentuoja priežiūros 

paslaugų teikėjų veiklą, susijusią su gaisrų prevencija. Taip pat būtina parengti teisines priemones, 

įpareigojančias priežiūros paslaugų teikėjus vykdyti gaisrų rizikos prevencines veiklas (pvz.: 

įpareigojimas savivaldybėms išplėsti paslaugų teikėjų funkcijas), įpareigoti suinteresuotas puses 

pateikti siūlymus dėl teisės aktų pakeitimų.  

Siekiant įtraukti priežiūros paslaugų teikėjus į gaisrų prevencijos vykdymo veiklas, galima 

numatyti pagalbos teikimą tikslinėms rizikos grupėms, t. y. apsilankymų metu nustačius gaisro 

rizikos veiksnius informuoti suinteresuotas šalis ir atsakingus asmenis apie galimas rizikas, fiksuoti 

gaisro rizikos veiksnių atvejus ir teikti informaciją atsakingoms tarnyboms. 

Gaisrų prevencijos veiklos kontrolės užtikrinimas gali būti vykdomas per periodinius 

užfiksuotų gaisrų rizikos atvejų patikrinimus. Tai būtų priežiūros paslaugas teikiančių institucijų 

atsakomybė vykdyti patikras ir rinkti periodinių patikrų rezultatus. 
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Šių veiklų viešinimas gali vykti pateikiant veiklos rezultatus dėl gaisrų prevencijos 

savivaldybėms. Būtina numatyti atsakingą asmenį duomenims perduoti ir rinkti, o rezultatus būtina 

pateikti pagal įvykdytas veiklas ir iš anksto numatytu komunikacijos kanalu. 

 

Savanorių ir socialinių partnerių lygmuo 

Kokybinio tyrimo dalyviai išsakė teigiamą požiūrį į galimybes įtraukti savanorius ir socialinius 

partnerius į gaisrų prevencijos užtikrinimo veiklas. Šiems dalyviams numatyti veiksmai, funkcijos ir 

atsakomybės pateikiamos 13 lentelėje. 

 13 lentelė 

Savanorių ir socialinių partnerių veiksmai, funkcijos ir atsakomybės gaisrų prevencijoje 

Veiklos 

vykdymo 

etapai 

Rekomenduojamos priemonės Funkcijos ir atsakomybės  

Pasirengimas Galimų socialinių partnerių, esančių 

regione, sąrašų paruošimas ir sutarčių 

pasirašymas dėl bendradarbiavimo. 

Savanorių pritraukimas per užimtumo 

tarnybą ir kitas organizacijas – galimas 

savanorystės sutarčių pasirašymas 

Numatomi atsakingi asmenys už sąrašų 

paruošimą ir sutarčių pasirašymą su 

socialiniais partneriais ir savanoriais. 

Vykdymas Informuotumo didinimo renginiai 

organizuojami darbuotojams darbo 

vietose bei gyventojams 

Numatomi atsakingi asmenys už 

renginių organizavimą, koordinavimą 

ir vykdymą. 

Kontrolė Organizuotų  renginių rezultatai 

pateikiami gelbėjimo tarnyboms 

Numatomas atsakingas asmuo 

duomenims perduoti ir surinkti. 

Viešinimas Informacijos socialiniams partneriams ir 

savanoriams teikimas apie galimas gaisrų 

prevencijos užtikrinimo veiklas; 

 

Veiklos rezultatų dėl gaisrų prevencijos 

pateikimas savivaldybėms 

Numatomas atsakingas asmuo 

duomenims perduoti ir rinkti. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal atlikto tyrimo duomenis. 

 

Pasirengimo etape būtina parengti galimų socialinių partnerių, esančių regione, sąrašus ir 

pasirašyti bendradarbiavimo sutartis, pritraukti savanorių per užimtumo tarnybą ir kitas organizacijas 

– galimas savanorystės sutarčių pasirašymas. Veikloms įgyvendinti rekomenduotina numatyti 

atsakingus asmenis už sąrašų paruošimą ir sutarčių pasirašymą su socialiniais partneriais ir 

savanoriais. Galima įtraukti vietos užimtumo tarnybos skyrius, mokymo įstaigas (universitetus, 

kolegijas, profesines mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklas – gimnazijos klases), socialiai atsakingas 

įmones. 
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Siekiant įtraukti savanorius ir socialinius partnerius į gaisrų prevencijos vykdymo veiklas, 

rekomenduojama organizuoti informuotumo didinimo renginius darbuotojams darbo vietose bei 

gyventojams viešose vietose. Šiems veiksmams atlikti būtina numatyti atsakingus asmenis už 

renginių organizavimą, koordinavimą ir vykdymą. Galima tokių renginių įvairovė, pavyzdžiui, 

šeimos renginys „Diena gaisrinėje“; juridiniams asmenims „Ugniai atsparus namas“; fiziniams 

asmenims „Ugniai atsparus gyvenamasis namas“, įmonių darbuotojams – gaisro gesinimo pamokos 

ir pan. 

Gaisrų prevencijos veiklos kontrolės užtikrinimas gali būti vykdomas pateikiant organizuotų  

renginių rezultatus gelbėjimo tarnyboms pagal renginių specifiką ir iš anksto sutartu komunikacijos 

kanalu. Būtina iš anksto numatyti atsakingą asmenį duomenims perduoti ir surinkti. 

Šių veiklų viešinimas turėtų vykti dviem kryptimis: pateikiant informaciją socialiniams 

partneriams ir savanoriams apie galimas gaisrų prevencijos užtikrinimo veiklas ir pateikiant šių veiklų 

rezultatus dėl gaisrų prevencijos savivaldybėms iš anksto numatytu komunikacijos kanalu. Tai atlieka 

numatytas atsakingas už duomenų perdavimą ir rinkimą asmuo. 

 

Priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų lygmuo 

Priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms tenka svarbus vaidmuo gelbėjant žmones ir jų turtą esant 

gaisrų situacijoms, tačiau jos gali labai aktyviai prisidėti ir prie gaisrų prevencijos veiklų vykdymo. 

Tarnybų veiksmai, funkcijos ir atsakomybės numatytos 14 lentelėje. 

14 lentelė 

Priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų veiksmai, funkcijos ir atsakomybės gaisrų prevencijoje 

Veiklos 

vykdymo 

etapai 

Rekomenduojamos priemonės Funkcijos ir atsakomybės  

Pasirengimas Dalyvavimas mokymuose ir 

kvalifikacijos tobulinimas reaguojant į 

iškvietimus ir organizuojant gaisrų 

gesinimą 

Numatomas atsakingas asmuo, 

kontroliuojantis kvalifikacijos 

tobulinimo procesą. 

Prevencijos programų / planų rengimas 

ir tvirtinimas 

Numatomi atsakingi asmenys už 

prevencijos programų /planų rengimą ir 

teikimą tvirtinti. 

Vykdymas Atvirų durų dienų organizavimas Numatomas atsakingas asmuo už 

periodinį renginių organizavimą. 

Socialinių darbuotojų konsultavimas 

dėl rizikos grupės žmonių gyvenimo 

sąlygų bei prevencijos priemonių ir 

mokymų rengimas  

Numatomas atsakingas asmuo, teikiantis 

konsultavimo paslaugas bei mokymus. 
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Gaisrų prevencijos renginių 

organizavimas ir vykdymas 

Numatomas atsakingas asmuo 

renginiams organizuoti, koordinuoti ir 

vykdyti. 

Nuotolinių renginių organizavimas 

bendradarbiaujant su partneriais 

Numatomas atsakingas asmuo už 

nuotolinių renginių numatymą ir 

įgyvendinimą. 

Kontrolė Duomenų, susijusių su  rizikos 

zonomis, gaisrų prevencijos 

programomis, nelaimingais 

atsitikimais, gaisrų vietomis, 

informacija apie įvykusį gaisrą ir 

pastatų būklę, rinkimas ir ataskaitų 

rengimas 

Numatomi atsakingi asmenys už 

duomenų rinkimą ir suvedimą į 

informacinę sistemą ir ataskaitų rengimą. 

Viešinimas Įvykdytos veiklos viešinimas 

socialiniuose tinkluose, turint tikslą 

pasiekti didesnę auditoriją; 

informacijos teikimas gaisrų 

prevencijos programų įgyvendinimo 

ataskaitoms rengti   

Numatomas atsakingas asmuo už 

viešinimo veiklas socialiniuose tinkluose 

ir informacijos teikimą ataskaitoms 

rengti. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal atlikto tyrimo duomenis 

 

Pasirengimo etapas apima dalyvavimą mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

apie reagavimą į iškvietimus ir gaisrų gesinimo organizavimą. Svarbu numatyti atsakingą asmenį, 

kontroliuojantį kvalifikacijos tobulinimo procesą. Be to, būtina sistemingai atlikti duomenų analizę 

ir įvertinti kvalifikacijos tobulinimo poveikį reagavimui į iškvietimus, objekto pasiekimui, gaisro 

gesinimo darbų organizavimui ir pan. Kita pasirengimo etapo veikla – prevencijos programų / planų 

rengimas ir tvirtinimas. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos turėtų rengti savo įstaigos gaisrų 

prevencijos programą / planą, įtraukdamos savanorius, socialinius partnerius, NVO, priežiūros 

paslaugas teikiančias įstaigas ir kt., taip pat turėtų numatyti prevencijos priemones pagal tikslines ir 

rizikos grupes. 

Siekiant užtikrinti gelbėjimo tarnybų didesnį įsitraukimą į gaisrų prevencijos vykdymo veiklas, 

rekomenduojama: 

1. organizuoti atvirų durų dienas – numatyti atsakingus asmenis už periodinį renginių 

organizavimą, šviesti visuomenę ir didinti sąmoningumą dėl gaisrų prevencijos; 

2. konsultuoti ir rengti mokymus socialiniams darbuotojams dėl rizikos grupės žmonių 

gyvenimo sąlygų bei prevencijos priemonių, numatyti atsakingus asmenis, galinčius teikti 

konsultavimo paslaugas bei mokymus; taip bus užtikrinamas socialinių darbuotojų žinių 

gilinimas, susijęs su gaisrų prevencijos priemonėmis ir jų įgyvendinimu; 
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3. organizuoti ir vykdyti gaisrų prevencijos renginius – numatyti atsakingus asmenis 

renginiams organizuoti, koordinuoti ir vykdyti. Renginiai vykdomi atskiroms grupėms: 

moksleiviams, mokytojams, socialinių paslaugų teikėjams, įmonėms (darbingo amžiaus 

žmonėms), jaunimui ir pan.; 

4. organizuoti nuotolinius renginius bendradarbiaujant su partneriais – numatyti atsakingus 

asmenis už nuotolinių renginių planavimą ir įgyvendinimą. Renginiai nuotoliniu būdu 

vykdomi su NVO, socialiniais partneriais ir savanoriais. Renginių pobūdis skirtingas: 

mokymai, akcijos, viktorinos, varžybos ir pan. 

Gaisrų prevencijos veiklos kontrolės užtikrinimas gali būti vykdomas renkant duomenis, 

susijusius su rizikos zonomis, gaisrų prevencijos programomis, nelaimingais atsitikimais, gaisrų 

vietomis, įvykusiu gaisru ir pastatų būkle, ir rengiant ataskaitas. Paprastai numatomi atsakingi 

asmenys už duomenų rinkimą ir suvedimą į informacinę sistemą bei ataskaitų rengimą. Ataskaitos 

rengiamos vadovaujantis sukauptais duomenimis informacinėje sistemoje.  

Įvykdytų veiklų viešinimas rekomenduojamas socialiniuose tinkluose, turint tikslą pasiekti 

didesnę auditoriją, taip pat būtinas informacijos teikimas gaisrų prevencijos programų įgyvendinimo 

ataskaitoms rengti. Šioms veikloms atlikti numatomas atsakingas asmuo. Vykdytos veiklos 

viešinamos socialiniuose tinkluose dėl didesnio žinomumo ir duomenys teikiami rengti ataskaitoms, 

kurios naudojamos kitiems laikotarpiams planuoti. 

 

Savivaldybių, savivaldybių administracijų lygmuo 

Kokybinio tyrimo metu nustatyta, kad savivaldybės ir savivaldybių administracijos gali būti 

aktyviau įtraukiamos į gaisrų prevencijos veiklas. Šių subjektų veiksmai, funkcijos ir atsakomybės 

pateikiamos 15 lentelėje. 

15 lentelė 

Savivaldybių, savivaldybių administracijų veiksmai, funkcijos ir atsakomybės gaisrų 

prevencijoje 

Veiklos 

vykdymo 

etapai 

Rekomenduojamos priemonės Funkcijos ir atsakomybės  

Pasirengimas Priežiūros paslaugų teikėjų sąrašo 

sudarymas pagal tikslines auditorijas ir 

rizikos grupes. 

 

Gaisrų prevencijos programų / planų 

parengimas 

Numatomi atsakingi asmenys už 

priežiūros paslaugų teikėjų sąrašų 

sudarymą.  

Siūlymų dėl rizikos pastatų priežiūros ir 

rizikos vertinimo sistemos, gaisrų 

Numatomi atsakingi asmenys už 

siūlymų teikimą Departamentui   
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prevencijos programų parengimo 

teikimas Departamentui 

Bendradarbiavimo plano dėl rizikos 

grupių informavimo ir priežiūros gaisrų 

prevencijos srityje  rengimas su 

priežiūros paslaugų teikėjais  

Numatomi atsakingi asmenys už 

plano parengimą. 

Vykdymas Savivaldybės teritorijoje griežtesnių 

priešgaisrinės saugos reikalavimų rizikos 

zonoms, negu numatyta priešgaisrinę 

saugą reglamentuojančiuose teisės 

aktuose, nustatymas 

Numatomas atsakingas asmuo už 

sugriežtintų reikalavimų parengimą 

rizikos zonoms. 

Gyventojų, visuomeninių organizacijų, 

savanorių ugniagesių veiklos gaisrų 

prevencijos srityje skatinimas  

Numatomas atsakingas asmuo už 

skatinimo priemonių kūrimą ir 

įgyvendinimą. 

Gyventojų švietimo priešgaisrinės saugos 

klausimais organizavimas  

Paskirtas atsakingas asmuo už 

informacijos sklaidą ir renginių 

organizavimą. 

Kontrolė Parengtų gaisrų prevencijos programų 

periodinės patikros vykdymas 

Numatomi atsakingi asmenys už 

duomenų iš atskirų tarnybų surinkimą 

ir gaisrų prevencijos programų / planų 

įgyvendinimo ataskaitų rengimą. 

Viešinimas Gaisrų prevencijos programų / planų 

įgyvendinimo rezultatų viešinimas 

skirtingais komunikacijos kanalais 

Numatomas atsakingas asmuo už 

programų / planų įgyvendinimo 

rezultatų viešinimą skirtingais 

komunikacijos kanalais. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal atlikto tyrimo duomenis 

 

Pasirengimo etapas savivaldybių ir savivaldybių administracijų lygmeniu apima 4 aspektus:  

1. priežiūros paslaugų teikėjų sąrašo sudarymą pagal tikslines auditorijas ir rizikos grupes;  

2. gaisrų prevencijos programų / planų parengimą – būtina įtraukti suinteresuotas įstaigas, 

pagal kompetenciją galinčias teikti paslaugas; 

3. siūlymų dėl rizikos pastatų priežiūros ir rizikos vertinimo sistemos, gaisrų prevencijos 

programų parengimo teikimą Departamentui – būtina atsižvelgti į statistinius duomenis ir 

parengtas gaisrų prevencijos planų ataskaitas; 

4. bendradarbiavimo plano rengimą su priežiūros paslaugų teikėjais dėl rizikos grupių 

informavimo ir priežiūros gaisrų prevencijos srityje – būtina numatyti vykdomas veiklas 

pagal paslaugų teikėjų darbo specifiką ir rizikos grupių poreikius. 

Siekiant užtikrinti savivaldybių ir savivaldybių administracijų didesnį įsitraukimą į gaisrų 

prevencijos vykdymo veiklas, rekomenduojama: 
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1. nustatyti savivaldybės teritorijoje griežtesnius priešgaisrinės saugos reikalavimus rizikos 

zonoms, nei numatyta priešgaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose – numatyti 

atsakingus asmenis už sugriežtintų reikalavimų parengimą rizikos zonoms. Būtina fiksuoti 

gaisro atvejus ir identifikavus problemines vietas sugriežtinti priešgaisrinius saugos 

reikalavimus; 

2. skatinti gyventojų, visuomeninių organizacijų, savanorių ugniagesių veiklą gaisrų 

prevencijos srityje – numatyti atsakingus asmenis už skatinimo priemonių kūrimą ir 

įgyvendinimą. Rekomenduojama pagerbti / apdovanoti labiausiai prisidėjusius prie šios 

veiklos fizinius ir juridinius asmenis savivaldybėje vykstančių visuomeninių renginių metu; 

3. organizuoti gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais – paskirti atsakingus 

asmenis už informacijos sklaidą ir renginių organizavimą. Vykdomi specializuoti renginiai 

tikslinėmis grupėms: spec. poreikių vaikai, senjorai, daugiavaikės šeimos ir kt. 

Gaisrų prevencijos veiklos kontrolė užtikrinama vykdant parengtų gaisrų prevencijos 

programų periodines patikras. Svarbu numatyti atsakingus asmenis už duomenų iš atskirų tarnybų 

surinkimą ir gaisrų prevencijos programų / planų įgyvendinimo ataskaitų rengimą. Rengiant 

ataskaitas surenkami duomenys iš visų dalyvių šiose veiklose. 

Veiklų sklaida vykdoma viešinant gaisrų prevencijos programų / planų įgyvendinimo rezultatus  

skirtingais komunikacijos kanalais. Būtina numatyti atsakingus asmenis už programų / planų 

įgyvendinimo rezultatų viešinimą skirtingais komunikacijos kanalais: pavyzdžiui, per internetines 

svetaines, socialinius tinklus, spaudą, TV, radiją ir pan. – prisitaikant prie tikslinių grupių. 

Apibendrinant, teigtina, kad kompleksinis skirtingo lygmens gaisrų prevencijos užtikrinimo 

veiklose dalyvaujančių subjektų (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 

nevyriausybinės organizacijos, savanoriai ir socialiniai partneriai, gelbėjimo tarnybos, savivaldybės, 

savivaldybių administracijos) įtraukimas per pasirengimo, vykdymo, kontrolės užtikrinimo ir 

viešinimo etapus užtikrins sistemingą gaisrų prevenciją ir sukurs prielaidas kompleksinei gaisrų 

prevencijos sistemai atsirasti Lietuvoje.  
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APIBENDRINIMAS 

Tyrimo rezultatai rodo, kad nėra gaisrų prevencijos organizavimo koordinavimo ir pakankamos 

bei rezultatyvios kontrolės dėl objektų atitikties priešgaisrinės saugos reikalavimams. Neaiški 

ugniagesių savanorių vieta gaisrų prevencijos programoje, jų pritraukimo ir skatinimo vykdyti 

prevencines programas sistema, ugniagesių savanorių įtrauktis. Piliečių pasitenkinimas ugniagesiais 

gelbėtojais yra 1 proc. sumažėjęs, palyginti su 2010 m., nors buvo numatyta siekti, kad iki 2020 metų 

5 procentais padidėtų įmonių pasitenkinimo indeksas, palyginti su 2010 metais. Be to, nėra aiškios 

gaisrų prevencijos planavimo sistemos ir veiklų kontrolės, nes audito metu nustatyta, kad net 39 iš 51 

savivaldybės neturi gaisrų prevencijos programų. 

Atliktų tyrimų ir audito rezultatai patvirtina, kad būtinas detalesnis ir aiškesnis 

reglamentavimas dėl seniau pastatytų ir pripažintų tinkamais naudoti objektų ūkinėms veikloms 

naudojimo. Siūloma sukurti valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklos administravimo 

informacinės sistemos integracijos planą su kitais valstybiniais registrais ir duomenų sistemomis. 

Būtinas periodinis objektų ir pažeidimų pašalinimo pagal nustatytus terminus patikrinimas. 

Atliktas tyrimas patvirtina, kad nėra priimtų sprendimų dėl gaisrų prevencijos valdymo 

valstybės mastu organizavimo, metodinių rekomendacijų ir pagalbos teikimo valstybės ir 

savivaldybių institucijoms, nėra numatytos gaisrų prevencijos priemonių poveikio vertinimo 

procedūros ir tvarkos, nėra periodinio šių priemonių poveikio vertinimo.  

Tyrimo rezultatai rodo, kad užsienio šalyse prevencinės veiklos yra apibrėžiamos taip: 

asmeninė veikla (individualaus mokymo arba konsultavimo veikla), standartizuotos veiklos 

(mokymai grupėms su pamokų planu ar mokymo programa), renginiais pagrįstos veiklos 

(informacijos teikimas atviroje aplinkoje), žiniasklaidos kampanijos ir bendra informacija (socialinės 

žiniasklaidos įrašai, pranešimai spaudai). 

Išanalizavus užsienio šalyse taikomas gaisrų prevencijos priemones nustatyta, kad Suomijoje 

daugiausia dėmesio skiriama mokykloms. Mokytojai konsultuojami priešgaisrinės saugos klausimais 

ir jiems padedama valdant saugą mokykloje. Palyginti su kitomis šalimis, Danijoje gaisrų prevencijos 

veikla yra labiau susieta su įprastu bendruomenės gyvenimu. Tai padeda koordinuoti gaisrų 

prevencijos praktiką egalitariniu pagrindu. Šalies ataskaitoje labiau pabrėžiamas taisyklių, 

reglamentų ir tarpsektorinio bendradarbiavimo vaidmuo. Jie siūlo mokymo kursus įmonėms ir 

reguliariai tikrina pastatus ir namus dėl gaisrų. Tiek Suomijoje, tiek Danijoje priešgaisrinių gelbėjimo 

tarnybų struktūra yra decentralizuota, o tai leidžia daugiau bendradarbiauti su bendruomenėmis 

regioniniu lygmeniu. Rizikos grupės dažniausiai yra tikslinės grupės, kurių negalima pasiekti 

komunikacijos kampanijomis ar kitais tiesioginiais metodais. Rizikos grupes dažnai koordinuoja kiti 

asmenys – socialiniai darbuotojai, dirbantieji su jaunimu, kaminkrėčiai ir kt. (pavyzdžiui, Suomijoje 

gaisrų prevencija integruota į socialines paslaugas ir pagyvenusių žmonių priežiūrą). 
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Atlikus tyrimą nustatyta, kad Danijoje, Estijoje, Suomijoje namuose privaloma turėti dūmų 

detektorių. Latvijoje nuo 2017 m. galioja dalinė teisinė prievolė namuose turėti dūmų detektorių. 

Danijoje, Estijoje ir Suomijoje kaminą namuose privalo valyti profesionalus kaminkrėtys. Estijoje 

privaloma turėti gaisro gesinimo sprinklerinę sistemą didelės rizikos pastatuose, o Danijoje ir 

Suomijoje – tik iš dalies privaloma. 

Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad šiuo metu prevencinė veikla nėra skaidoma pagal tikslines 

auditorijas. Todėl svarbu išskirti tikslines auditorijas, pagal kurias būtų galima diferencijuoti gaisrų 

prevencijos veiklas, renginius ir kitus veiksmus. Tokios tikslinės auditorijos gali būti skaidomos į dvi 

esmines grupes: pažeidžiamos grupės ir kita visuomenės dalis. Pirmajai priklauso: senjorai (senyvo 

amžiaus asmenys), vieniši asmenys, žmonės, turintys negalią, ir kitos pažeidžiamos grupės (socialinę 

riziką patiriančios šeimos, auginančios vaikus, pajamų ir kitus materialinius nepriteklius patiriantys 

gyventojai arba kitaip žemiau ar arti santykinio skurdo ribos gyvenantys asmenys, ilgalaikiai 

bedarbiai ir gyvenantys žemo intensyvumo namų ūkiuose ir t. t., benamiai, tai yra asmenys, kurie 

neturi nuosavo būsto ir negali jo įsigyti arba turintys būstą, bet negalintys jo išlaikyti).  Šiai grupei 

turi būti taikomos griežtesnės gaisrų prevencijos priemonės įtraukiant ir kitų subjektų veiklas. 

Antrajai grupei, kitai visuomenės daliai, turėtų būti taikomos šviečiamojo ir ugdomojo pobūdžio 

priemonės: renginiai, akcijos, viktorinos ir kt.  

Išskirtos subjektų grupės, kurios galėtų būti įtrauktos į prevencinę veiklą, bei tiesiogiai arba 

netiesiogiai „prižiūrėti“ tikslines auditorijas: NVO, socialinių paslaugų centrai ir kiti atsakingi už 

asmens priežiūrą specialistai, bendruomenių namai, vietos savivalda, savivaldybių gelbėjimo 

tarnybos ir ugniagesiai gelbėtojai, socialiniai partneriai, savanoriai. Kiekvienos grupės įsitraukimas į 

gaisrų prevencinę sistemą leis tikslingiau ir efektyviau siekti numatyto tikslo: „pasiekti, kad iki 2031 

metų gaisruose žuvusiųjų skaičius būtų ne didesnis kaip 30 per metus bei būtų užtikrinta ir tolimesnio 

gaisruose žuvusiųjų skaičiaus mažėjimo tendencijos dinamika“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerija, 2021). Kiekviena subjektų grupė turi aiškiai žinoti savo vaidmenį, atsakomybes ir 

kontrolės mechanizmus gaisrų prevencijos valdymo sistemoje. 

Remiantis tyrimo duomenimis, rekomenduotina prevencijos priemonių užtikrinimo veiklas 

planuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti įtraukiant įvairaus lygmens subjektus, susijusius su 

gaisrų prevencija. Tai ne tik LR vidaus reikalų ministerija ar Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos, bet ir įvairios nevyriausybinės organizacijos, 

savanoriai ir socialiniai partneriai, gelbėjimo tarnybos, savivaldybės, savivaldybių administracijos. 

Visi šie subjektai, veikiantys kartu kaip sistema, užtikrindami gaisrų prevenciją turi įgyvendinti savo 

funkcijas ir atsakomybes tiek pasirengimo, tiek gaisrų prevencijos veiklų vykdymo, kontrolės ir 

viešinimo etapuose. 
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Eliminavus egzistuojančius iššūkius, tokius kaip centralizuotos informavimo sistemos 

trūkumas; akcijų ir kitų renginių vertinimo sistemos neturėjimas; atsakingo už veiklų vykdymą / 

priežiūrą pareigybės nebuvimas; centralizuoto (akcijų) planavimo mechanizmo trūkumas; 

atsakomybių pasidalijimo nebuvimas su kitomis institucijomis; prevencijos neatskyrimas nuo 

reagavimo; rizikos pastatų priežiūros ir rizikos vertinimo sistemos, kurioje suskirstomi objektai pagal 

rizikingumą, trūkumas; dėmesio sutelkimo į probleminius objektus trūkumas, bei tikslingai 

panaudojus turimas galimybes – tiesioginį kitų institucijų įsitraukimą; papildomą finansavimą; 

tiesioginę komunikaciją su gyventojais; prevencinių priemonių diferencijavimą pagal tikslines grupes 

– prevencinės programos ir gaisrų valdymas taps efektyvesni.  
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MOKSLINĖ DISKUSIJA 

Atlikta užsienio šalių gerosios patirties analizė patvirtina, kad reikalinga nuosekli sistema, kuri 

užtikrintų gaisrų kiekio bei mirčių skaičių gaisruose mažėjimą. Užsienio šalyse priešgaisrinės ir 

gelbėjimo tarnybų praktikoje taikoma gaisrų prevencija, kaip integruoto gaisrų rizikos valdymo 

planavimo sistemos dalis, orientuota į ankstesnio gaisrų dažnio analizę, įskaitant gaisrų vietas ir laiką, 

per kurį būtina nuvykti iki gaisro vietos. Šie duomenys sudaro sąlygas analizuoti ryšį tarp reakcijos 

laiko ir būsto gaisrų skaičiaus. Tyrimais įrodyta, kad ne tik gaisrų gesinimas, bet gaisrų prevencijos 

poreikis yra socialinės veiklos bei atsakomybės dalis, kuri apima suinteresuotų visuomenės grupių 

švietimą. Gaisrų prevencijos poreikis yra ir politinė veikla, kuri orientuota į priešgaisrinės politikos 

kūrimą, vystymą ir įgyvendinimą. Be to, gaisrų prevencija prisideda ir prie valdymo, ir aplinkosaugos 

procesų, pavyzdžiui,  kraštovaizdžio išsaugojimo siekiant sumažinti laukinių gaisrų tikimybę. 

Lietuvoje LR vidaus reikalų ministerijai pavesta formuoti valstybės politiką priešgaisrinės 

saugos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą (kaip įtvirtinta Priešgaisrinės 

saugos įstatyme, 6 str.) ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie LR vidaus reikalų 

ministerijos, kuris pagal kompetenciją organizuoja gaisrų gesinimo, žmonių ir turto gelbėjimo, gaisrų 

padarinių mažinimo darbus ir jiems vadovauja, organizuoja valstybinę priešgaisrinę priežiūrą. 

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas institucijų, kurios galėtų vykdyti sklaidą dėl nudegimų 

prevencijos, pirmosios pagalbos suteikimo, pritraukimui ir aplinkosaugos priemonėms sugriežtinant 

statybos reglamentavimą (Chang, et al., 2020). Tai užtikrintų gaisrų ir mirtingumo skaičiaus 

mažėjimą. Vadinasi, svarbus nuolatinis gaisrų prevencijos veiklos vertinimas ir koregavimas.  

Ankstesni tyrimai rodo (Higgins et al., 2014), jog gaisrai gyvenamuosiuose namuose dažniau 

kyla rizikos grupių bendruomenėse, kuriose daug pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų, 

nepasiturinčių ir kitokią socialinę atskirtį patiriančių žmonių.  Kadangi užsienio šalių patirtis apima 

platesnį gaisrų prevencijos priemonių ir jose dalyvaujančių subjektų skaičių, jų patirtis sako, kad vien 

tik trumpalaikės gaisrų prevencijos priemonės nėra išeitis, būtina nuosekli, kompleksinė sistema 

(Songet al., 2016). Todėl būtina pasirinkti / sukurti efektyvią gaisrų prevencijos valdymo sistemą.   

Logiška, kad kompleksinė gaisrų prevencijos valdymo sistema apimtų skirtingo lygmens gaisrų 

prevencijos užtikrinimo veiklose dalyvaujančių subjektų (LR vidaus reikalų ministerija, 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos, 

nevyriausybinės organizacijos, savanoriai ir socialiniai partneriai, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, 

savivaldybės, savivaldybių administracijos) veiksmus, kurie būtų valdomi pasitelkiant pasirengimo, 

vykdymo, kontrolės užtikrinimo ir viešinimo etapus. 

 

 



67 
 

Tyrimo rezultatų svarba grindžiama susisteminta priešgaisrinės apsaugos sritį 

reglamentuojančių dokumentų, užsienio šalių gerosios patirties gaisrų prevencijos srityje analize, 

detalizuota fokusuotos grupės diskusijos ir žvalgomojo tyrimo Lietuvos kontekste analize. Tyrimo 

duomenų analizės pagrindu pateikiama vizija dėl gaisrų prevencijos priemonių ir dalyvaujančių 

subjektų veiklos ir funkcijų Lietuvos kontekste.  

Tyrimo apribojimai apima: 

1. konteksto apribojimus – analizuota pasirinktų šalių Jungtinės Karalystės, Danijos, Estijos, 

Latvijos ir Suomijos patirtys, kurių pagrindu pristatoma gaisrų prevencijos priemonių ir 

subjektų vizija Lietuvos kontekste; 

2. imties apribojimus – analizuota 5 užsienio šalių patirtis, kokybiniuose tyrimuose 

(fokusuotoje grupių diskusijoje ir žvalgomajame tyrime) dalyvavo 9 tyrimo dalyviai, 

turintys didelę patirtį priešgaisrinės apsaugos srityje, arba asmenys, susiję su pagalbos 

teikimu asmenims, nuketėjusiems nuo gaisrų, arba asmenys, kurių darbas tiesiogiai arba iš 

dalies siejasi su gaisrų rizikos mažinimu; 

3. turinio ribojimus – pateikta gaisrų prevencijos priemonių ir subjektų vizija apima gaisrų 

prevencijos priemones ir atskirus subjektus, dalyvaujančius ar galinčius dalyvauti 

prevencinėje veikloje. Taip pat vizijoje numatomos tų subjektų atsakomybės, veiksmai ir 

funkcijos. 

Ateities tyrimų kryptys 

Tolimesni tyrimai būtini atsižvelgiant į esamos literatūros stoką, riziką, susijusią su žmonių 

piktnaudžiavimu ugnimi, žinojimą, kaip kiekvienas žmogus turėtų reaguoti kritinėje situacijoje. 

Rizikos valdymas apima rizikos identifikavimą, įvertinimą, veiksmus jiems kontroliuoti ir nuolatinę 

rizikos bei veiksmų peržiūrą. Nors negalime garantuotai išvengti visų nelaimingų atsitikimų, galime 

imtis tam tikrų veiksmų, kad sumažintume riziką ir pasiruoštume nelaimingam atsitikimui: tai apima 

saugos mąstymo pritaikymą asmeniniu lygmeniu. Būtina atlikti tyrimus tarptautiniu mastu ir 

identifikuoti rodiklius, kuriais yra vertinamas žmonių sąmoningumas gaisro atveju bei prevencijos 

priemonės, atlikti tyrimus ir įvertinti taikomų priemonių veiksmingumą didinant informuotumą apie 

pavojų, su kuriuo žmonės susiduria gaisro metu. 

Vadovaujantis tarptautine patirtimi, būtina atlikti tyrimus, susijusius su informacinių sistemų 

sukūrimu ir naudojimu gaisrų prevencijai.  Informacinių sistemų įrankių rinkinys padėtų surinkti ir 

analizuoti duomenis, susijusius su gyvenamųjų namų gaisrų atvejais, naudojant regresinę analizę, 

nustatant koreliaciją tarp tam tikrų socialinių ir demografinių rodiklių. Surinkti duomenys padėtų 

nustatyti prognozuojamus gaisrų ir aukų skaičius, kuriuos galima palyginti su faktiniais incidentų 

skaičiais. Sukurtas informacinių sistemų įrankių rinkinys leistų naudoti įvairius kintamus veiksnius 
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ir rizikos rodiklius, tokius kaip būsto gaisrų, aukų rodikliai, daugialypio nepritekliaus indeksą ir kitą 

informaciją įvairiose geografinėse vietovėse. 

Atliekant tolimesnius tyrimus rekomenduotina išplėsti užsienio šalių patirties analizę apie 

taikomus gaisrų prevencijos modelius ir jų veiksmingumo rodiklius, įtraukti daugiau priešgaisrinės 

apsaugos srities ekspertų į fokusuotas grupių diskusijas siekiant nustatyti iššūkius, su kuriais 

susiduriama įgyvendinant gaisrų prevencijos priemones, išplėsti gaisrų prevencijos valdymo sistemą 

konkrečių priemonių ir subjektų veiksmingumo vertinimais ir kitais tyrimais, kurie sudarytų 

prielaidas kurti skaitmenizuotas gaisrų prevencijos sistemas. 

Gaisrų padėtis visoje šalyje nėra lengvai pašalinama per trumpalaikes gaisrų prevencijos 

programas, būtina vadovautis tarptautine patirtimi, išanalizuoti sukurtas ir taikomas gaisrų 

prevencijos metodikas kitose šalyse. Atlikus tyrimus, gautų rezultatų pagrindu parengti gaisrų 

prevencijos metodiką Lietuvoje. 
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1 PRIEDAS 

GAISRŲ PREVENCIJOJE DALYVAUJANČIŲ SUBJEKTŲ SISTEMOS VIZIJA 

1. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA 

 

Veiklos 

vykdymo 

etapai 

Rekomenduojamo

s priemonės 

Funkcijos ir 

atsakomybės  

Rekomendacijos Rezultatų 

vertinimas 

Pasirengimas Gaisrų prevencijos 

priemonių 

vykdymo 

planavimo proceso 

visais lygmenimis 

užtikrinimas 

Numatomi 

atsakingi 

asmenys už 

planavimo visais 

lygmenimis 

procesą 

Visi lygmenys 

(Departamentas, 

savivaldybės, jų 

administracijos, 

gelbėjimo 

tarnybos ir kt.) 

įpareigojami 

rengti detalius 

metinius gaisrų 

prevencijos planus 

ir ilgesnio 

laikotarpio 

programas / 

strateginius planus 

(ar į juos integruoti 

gaisrų prevenciją) 

Sklandus 

planavimo 

procesas visais 

lygmenimis 

(planų 

atsiradimo 

faktas) 

Inicijuoti 

internetinės 

informacinės 

statistikos duomenų 

bazės sukūrimą 

(remiantis užsienio 

šalių patirtimi) 

Įpareigoti 

Priešgaisrinės 

apsaugos ir 

gelbėjimo 

departamentą ir  

savivaldybes 

surinkti 

statistinius 

duomenis pagal 

regionus ( atvejai, 

ištekliai, rizikos 

zonos) ir teikti 

(atnaujinti) 

aktualią 

informaciją kas 

mėnesį. 

Numatomi 

atsakingi 

asmenys už 

Parengti 

informacinės 

sistemos įdiegimo 

planą 

Paruoštas ir 

įvykdytas  

informacinės 

statistinės 

sistemos 

įdiegimo planas 
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informacijos 

rinkimą ir 

stebėseną. 

Numatoma 

atsakinga įmonė 

už duomenų 

bazės techninę 

priežiūrą. 

Vykdymas Informacinės 

sistemos  diegimo 

inicijavimas 

Numatomi 

atsakingi 

asmenys už 

informacinės 

sistemos diegimo 

teisinės bazės 

parengimą 

Parengiami teisės 

aktai, leidžiantys 

integruoti / susieti 

informacinę 

sistemą su JA 

registru, 

„Infostatyba“, NT 

registru ir pan. 

 

Bendra 

integruota 

sistema 

Teisės aktų 

pakeitimų / 

papildomų teisės 

aktų leidyba 

Numatomi 

atsakingi 

asmenys už teisės 

aktų pakeitimų ar 

papildomų teisės 

aktų rengimą ir 

teikimą leidybai 

Teisės aktuose 

numatomas visų 

lygmenų ir išorinių 

subjektų 

įpareigojimas 

dalyvauti gaisrų 

prevencijos 

užtikrinimo 

veiklose 

(savivaldybės, jų 

administracijos, 

gelbėjimo 

tarnybos, NVO, 

priežiūros 

paslaugų teikėjai, 

socialiniai 

partneriai ir kt.), 

tvirtinama gaisrų 

prevencijos 

priemonių 

poveikio 

vertinimo tvarka 

(atsakomybės, 

procedūros, 

vertinimo eiga, 

veiksmingumo 

rodikliai) 

Parengta teisinė 

bazė, 

įpareigojanti visų 

lygmenų 

atstovus ir kitus 

išorinius 

subjektus 

dalyvauti gaisrų 

prevencijos 

veiklose, 

parengtų teisinių 

dokumentų 

įsigaliojimo 

faktas 

Kontrolė Ataskaitų už 

įvykdytas gaisrų 

prevencijos veiklas 

Numatomi 

atsakingi 

asmenys už 

Kasmetinis 

ataskaitų teikimas 

pagal valdymo 

Ataskaitų 

teikimo, 
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ir /ar gaisrų 

prevencijos 

programų 

įgyvendinimą 

priėmimas, 

vertinimas ir 

tvirtinimas  

ataskaitų 

priėmimą, 

vertinimą ir 

tvirtinimą 

lygius (pvz., 

gelbėjimo 

tarnybos 

savivaldybių 

administracijai, 

savivaldybė 

Departamentui, 

Departamentas 

Vidaus reikalų 

ministerijai) 

vertinimo ir 

tvirtinimo faktas 

SSGG analizės dėl 

gaisrų prevencijos 

veiklų ir / ar jų 

programų 

įgyvendinimo 

vykdymas ir 

tobulinimo 

rekomendacijų 

rengimas 

Numatomi 

atsakingi 

asmenys už 

ataskaitose 

pateiktų duomenų 

ir vykdytų veiklų 

rezultatų 

veiksmingumo 

vertinimą ir 

stiprybių, 

silpnybių, 

galimybių ir 

grėsmių 

išgryninimą 

Vykdomas 

vykdytų veiklų 

plano 

įgyvendinimo 

vertinimas ir 

tvirtinimas 

Ataskaitų 

vertinimo ir 

tvirtinimo faktas, 

protokolai, 

įsakymai  

Viešinimas Tobulinimo 

rekomendacijų dėl 

numatytų gaisrų 

prevencijos veiklų 

ir / ar programų 

teikimas 

Departamentui 

Numatomi 

atsakingi 

asmenys už 

rekomendacijų 

silpnybėms ir 

grėsmėms valdyti 

ir galimybėms 

įgyvendinti 

teikimą 

Departamentas 

tobulinimo 

rekomendacijas 

apsvarsto ir teikia 

kitiems 

lygmenims 

vykdyti 

Tolesnio 

laikotarpio 

planavimas 

vykdomas pagal 

buvusio 

laikotarpio 

rezultatus, SSGG 

ir gautas 

rekomendacijas 

 

2. DEPARTAMENTAS 

 

Veiklos 

vykdymo 

etapai 

Rekomenduojamos 

priemonės 

Funkcijos ir 

atsakomybės  

Rekomendacijos Rezultatų 

vertinimas 

Pasirengimas Planavimo etapas: 

aiškaus planavimo 

proceso visais 

priešgaisrinės rizikos 

valdymo lygmenimis 

numatymas 

(Departamente, 

Parengiamas 

aiškus planų 

rengimo procesas 

visiems 

lygmenims; 

numatoma 

asmenų 

Įpareigoti 

savivaldybių 

administracijas 

parengti 

priešgaisrinės 

rizikos valdymo 

planus / programas 

Aiškus planų 

rengimo 

procesas 
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savivaldybių 

administracijose, 

gelbėjimo tarnybose) 

 

 

atskaitomybė už 

priemonių 

įgyvendinimą ir 

jų kontrolę; 

sutvarkomi teisės 

aktai dėl šių 

nuostatų 

įtvirtinimo 

Dalyvavimas 

rengiant gaisrų 

prevencijos 

priemonių poveikio 

vertinimo tvarką  

Paskiriami 

atsakingi 

asmenys už 

veiklos 

įgyvendinimą 

Suformuojama 

darbo grupė 

Parengta tvarka, 

numatytos 

atsakomybės, 

procedūros, 

vertinimo eiga, 

veiksmingumo 

rodikliai 

 

Vykdymas 1. Planų rengimo 

proceso inicijavimas, 

koordinavimas ir 

konsultavimas dėl 

planų turinio ir juose 

numatytų priemonių 

veiksmingumo 

vertinimo 

 

Numatomi 

atsakingi 

asmenys už 

veiklos vykdymą, 

konsultavimą  

 

Departamentas 

konsultuoja 

savivaldybių 

administracijas dėl 

planų rengimo 

proceso, 

numatomų 

priemonių ir jų 

veiksmingumo 

rodiklių; 

Prevencijos 

priemonės 

diferencijuojamos 

pagal tikslines 

grupes 

Parengtų planų 

galiojimas, 

terminai, 

tvirtinimas, 

priemonių 

veiksmingumo 

rodikliai 

 

Aiški pavaldumo 

struktūra, 

planavimo 

mechanizmas, 

programų / planų 

tvirtinimo 

procedūros 

2. Duomenų rinkimo 

inicijavimas 

savivaldybių 

administracijų ir 

gelbėjimo tarnybų 

lygmenimis 

Numatomas 

atsakingas 

asmuo, 

numatomas 

duomenų rinkimo 

periodiškumas 

Pagal numatytus 

veiksmingumo 

rodiklius ir 

vykdomas veiklas; 

Įtraukti naujus 

rodiklius, pvz., 

piliečių ir įmonių 

sąmoningumo 

indekso 

matavimas 

Parengtos 

ataskaitos, 

pateikiami 

vykdytų 

priemonių 

veiksmingumo 

rezultatai 

3. Duomenų iš 

savivaldybių 

administracijų ir 

gelbėjimo tarnybų 

surinkimas bendrai 

ataskaitai rengti 

Numatomas 

atsakingas 

asmuo(-enys) už 

bendros 

ataskaitos 

parengimą; 

numatomas 

Bendra ataskaita 

rengiama iš 

pateiktų duomenų 

(savivaldybių 

administracijos, 

gelbėjimo 

tarnybos) 

Parengta bendra 

ataskaita dėl 

numatytų veiklų 

planuose 

įvykdymo 
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ataskaitų rengimo 

periodiškumas 

4. Rekomendacijų ir 

tobulinimo veiksmų 

numatymas kitais 

periodais 

Numatomi 

atsakingi 

asmenys už 

veiklos 

tobulinimo 

rekomendacijų 

pateikimą 

savivaldybių 

administracijoms  

dėl priešgaisrinės 

rizikos valdymo 

Tobulinimo 

rekomendacijos 

numatomos 

rengiant ir 

koreguojant kitų 

periodų planus 

Priešgaisrinės 

rizikos planų 

korekcija 

5. Informacinės 

sistemos gelbėjimo 

tarnyboms ir gaisrų 

prevencijos 

programoms vykdyti 

įdiegimas  

Numatomi 

atsakingi 

asmenys už 

programos 

įdiegimą ir 

funkcionavimo 

palaikymą 

Ataskaitos 

rengiamos 

vadovaujantis 

sukaupta 

informacija; 

Informacinė 

sistema susieta su 

JA registru, 

„Infostatyba“, NT 

registru ir pan. 

Prevencijos 

priemonių 

kokybinis ir 

kiekybinis 

vertinimas 

6. Teisinių 

priemonių, susijusių 

su gaisrų prevencija, 

parengimas 

Inicijuojami 

teisės aktų 

pakeitimai ir 

koreguojami 

teisės aktai dėl 

gaisrų 

prevencijos 

priemonių 

Įpareigoti 

suinteresuotas 

puses pateikti 

siūlymus  dėl 

teisės aktų 

pakeitimų 

Teisinių 

priemonių 

parengimas – 

atnaujinti teisės 

aktai 

7. Profesionalių 

mokymų rengiant 

kaminkrėčius 

(kaminų valymo 

specialistus) 

inicijavimas 

Numatyti 

atsakingus 

asmenis teikti 

siūlymus ŠMSM 

dėl 

profesionalaus 

kaminų valymo 

specialisto 

kompetencijų ir 

mokymo 

programos 

rengimo 

Kreiptis į ŠMSM 

dėl specialistų 

poreikio 

Parengtų 

specialistų 

skaičius 

Kontrolė 1. Parengtų planų 

buvimo faktas visais 

lygmenimis: 

departamente, 

Numatomi 

atsakingi 

asmenys už 

Planų 

patvirtinimas  

Parengtų planų ir 

jų turinio patikra, 

patikros 

protokolai 
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savivaldybių 

administracijose, 

gelbėjimo tarnybose 

kontrolės 

vykdymą 

2. Periodinis 

parengtų planų 

savivaldybių 

administracijose 

patikrinimas 

Numatomas 

atsakingas asmuo 

už periodinę 

planų vykdymo 

kontrolę 

Planų vykdymo 

patikrų atlikimas 

Planų 

įgyvendinimo 

lygmuo, patikrų 

protokolai 

Viešinimas 1. Planavimo 

dokumentų rengimo 

svarbos ir jų rengimo 

procesų viešinimas – 

užtikrinti vienodą 

supratimą visais 

lygmenimis 

Numatomas 

atsakingas asmuo 

už savivaldybių 

administracijų 

supažindinimą 

dėl planų rengimo 

ir teisinių 

dokumentų 

pateikimo 

Per konsultacijas ir 

kitais būdais; 

Pateikti teisinius 

dokumentus dėl 

įpareigojimo 

vykdyti planavimą 

skirtingais 

lygmenimis 

Supažindintos 

savivaldybių 

administracijos, 

pasirengusios 

planuoti 

priešgaisrinės 

rizikos valdymo 

procesą 

2. Parengtų ataskaitų 

dėl planų 

įgyvendinimo 

viešinimas 

Numatomas 

atsakingas asmuo 

už planų 

įgyvendinimo 

rezultatų ir 

veiksmingumo 

rodiklių 

viešinimą; 

Numatomi 

viešinimo būdai, 

priemonės, 

kanalai 

Visuomenės 

švietimas ir 

sąmoningumo 

didinimas dėl 

gaisrų prevencijos 

Iškomunikuota 

informacija 

suinteresuotiems 

asmenims (pvz., 

visuomenei, 

įsitraukusioms 

grupėms ir pan.) 

3. NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS 

Veiklos 

vykdymo 

etapai 

Rekomenduojamos 

priemonės 

Funkcijos ir 

atsakomybės  

Rekomendacijos Rezultatų 

vertinimas 

Pasirengimas 1. Galimų 

bendradarbiauti NVO 

regione sąrašo  

paruošimas;  

2. Bendradarbiavimo 

sutarčių pasirašymas 

Numatomas 

atsakingas 

asmuo už tos 

veiklos 

koordinavimą ir 

vykdymą (pvz., 

savivaldybės 

administracijos 

atstovas) 

Numatyti įsitraukimo 

veiklas pagal NVO 

paskirtį 

Pasirašytų 

sutarčių 

skaičius 

Vykdymas 1. Renginių, susijusių 

su gaisrų prevencija, 

rengimas / 

organizavimas; 

NVO 

organizuoja 

renginius (pvz.: 

mokymus, 

Organizuoti renginius 

specialiųjų poreikių 

vaikams, negalią 

turintiems asmenims, 

Surengtų 

atitinkamų 

renginių ir 

pasiektų 
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2. Bendrų projektų 

gaisrų prevencijos 

tematika rengimas / 

vykdymas 

informacijos 

sklaidą pagal 

tikslines grupes)  

socialinės atskirties 

grupėms nacionaliniu 

lygmeniu; 

organizuoti 

informacijos apie 

gaisrų prevencijos 

priemones pateikimą 

internetu, pasiekiant 

tikslines auditorijas 

žmonių 

skaičius 

Kontrolė Dalyvių atsiliepimų 

rinkimas 

Parengiamas 

klausimynas, 

atsižvelgiant į 

tikslinių grupių 

poreikius; 

Numatytas 

renginio 

organizatorius 

atlieka dalyvių 

apklausą   

Klausimynai 

adaptuoti, 

atsižvelgiant į 

tikslinių grupių 

poreikius 

Dalyvių 

apklausų 

rezultatai 

Viešinimas Organizuotų  renginių 

rezultatai pateikiami 

gelbėjimo tarnyboms 

Numatomas 

atsakingas 

asmuo 

duomenims 

perduoti ir 

surinkti 

Rezultatus pateikti 

pagal tikslines grupes 

ir pagal iš anksto 

sutartą komunikacijos 

kanalą 

Organizuotų 

renginių 

vertinimo 

rezultatų 

pateikimo 

faktas 

4. PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKĖJAI (pvz.: sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai 

darbuotojai, socializacijos centrai, socialinės globos įstaigos, vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybos, centrai, pastatų ir sistemų priežiūros specialistai ir kiti)   

Veiklos 

vykdymo 

etapai 

Rekomenduojamos 

priemonės 

Funkcijos ir 

atsakomybės  

Rekomendacijos Rezultatų 

vertinimas 

Pasirengimas Vadovaujamasi parengta 

teisine baze, 

kuri  reglamentuoja  priežiūros 

paslaugų teikėjų veiklą, 

susijusią su gaisrų prevencija 

 

  

 

Parengti 

teisines 

priemones, 

įpareigojančias 

priežiūros 

paslaugų 

teikėjus 

vykdyti gaisrų 

rizikos 

prevencines 

veiklas (pvz.: 

įpareigojimas 

savivaldybėms 

išplėsti 

paslaugų 

Įpareigoti 

suinteresuotas 

puses pateikti 

siūlymus  dėl 

teisės aktų 

pakeitimų 

 

Teisinių 

priemonių 

atsiradimo 

faktas  
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teikėjų 

funkcijas) 

Vykdymas Pagalbos teikimas tikslinėms 

rizikos grupėms  

 

Nustačius 

gaisro rizikos 

veiksnius 

informuoti 

suinteresuotas 

šalis ir 

atsakingus 

asmenis 

Fiksuoti gaisro 

rizikos veiksnių 

atvejus ir teikti 

informaciją 

atsakingoms 

tarnyboms 

Užfiksuotų 

atvejų 

skaičius ir 

informacijos 

apie tai 

pateikimo 

faktas 

Kontrolė Periodinis užfiksuotų gaisro 

rizikos atvejų patikrinimas   

Priežiūros 

paslaugas 

teikiančių 

institucijų 

atsakomybė 

vykdant 

patikras 

Periodinių patikrų 

rezultatų rinkimas 

Periodinių 

patikrų 

faktas 

Viešinimas Veiklos rezultatų dėl gaisrų 

prevencijos veiklų pateikimas 

savivaldybėms 

Numatomas 

atsakingas 

asmuo 

duomenims 

perduoti ir 

rinkti 

Rezultatus 

pateikti pagal 

įvykdytas veiklas 

ir iš anksto sutartą 

komunikacijos 

kanalą 

Rezultatų 

pateikimo 

faktas 

5. SAVANORIAI IR SOCIALINIAI PARTNERIAI 

Veiklos 

vykdymo 

etapai 

Rekomenduojamos 

priemonės 

Funkcijos ir 

atsakomybės  

Rekomendacijos Rezultatų 

vertinimas 

Pasirengimas 1. Galimų socialinių 

partnerių, esančių 

regione,  sąrašų 

paruošimas ir sutarčių 

pasirašymas dėl 

bendradarbiavimo; 

2. Savanorių 

pritraukimas per 

užimtumo tarnybą ir 

kitas organizacijas – 

galimas savanorystės 

sutarčių pasirašymas  

Numatomi 

atsakingi 

asmenys už 

sąrašų 

paruošimą ir 

sutarčių 

pasirašymą su 

socialiniais 

partneriais ir 

savanoriais 

Įtraukiami vietos 

užimtumo tarnybos 

skyriai,  

mokymo įstaigos 

(universitetai, 

kolegijos, prof. 

mokyklos, bendrojo 

lavinimo mokyklos – 

gimnazinės klasės),  

socialiai atsakingos 

įmonės  

 

Susitarimų 

skaičius, 

savanorių 

skaičius 

Vykdymas Informuotumo 

didinimo renginiai 

organizuojami 

darbuotojams darbo 

vietose bei 

gyventojams 

Numatomi 

atsakingi 

asmenys už 

renginių 

organizavimą, 

koordinavimą ir 

vykdymą 

Renginių darbo 

vietose 

(darbuotojams) ir 

viešose vietose 

(gyventojams / 

bendruomenei) 

organizavimas,  pvz.: 

Renginių 

skaičius, 

pasiektų 

asmenų 

skaičius 
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šeimos renginys 

„Diena gaisrinėje“; 

juridiniams asmenims 

„Ugniai atsparus 

namas“; fiziniams 

asmenims ‚Ugniai 

atsparus gyvenamasis 

namas“, įmonių 

darbuotojams 

–  gaisro gesinimo 

pamokos 

Kontrolė Organizuotų  renginių 

rezultatai pateikiami 

gelbėjimo tarnyboms 

Numatomas 

atsakingas 

asmuo 

duomenims 

perduoti ir 

surinkti 

Rezultatus pateikti 

pagal renginių 

specifiką ir iš anksto 

sutartu komunikacijos 

kanalu 

Organizuotų 

renginių 

vertinimo 

rezultatų 

pateikimo 

faktas 

Viešinimas 1. Informacijos 

socialiniams 

partneriams ir 

savanoriams 

pateikimas apie galimas 

gaisrų prevencijos 

užtikrinimo veiklas; 

 

2. Veiklos rezultatų dėl 

gaisrų prevencijos 

veiklų pateikimas 

savivaldybėms 

Numatomas 

atsakingas 

asmuo 

duomenims 

perduoti ir 

rinkti 

Rezultatus pateikti 

pagal įvykdytas 

veiklas ir iš anksto 

sutartu komunikacijos 

kanalu 

Rezultatų 

pateikimo 

faktas 

6. GELBĖJIMO TARNYBOS 

Veiklos 

vykdymo 

etapai 

Rekomenduojamos 

priemonės 

Funkcijos ir 

atsakomybės  

Rekomendacijos Rezultatų 

vertinimas 

Pasirengimas Dalyvavimas 

mokymuose ir 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

reaguojant į 

iškvietimus ir 

organizuojant gaisrų 

gesinimą 

Numatomas 

atsakingas 

asmuo, 

kontroliuojantis 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

procesą 

Sistemingai atlikti 

duomenų analizę ir 

įvertinti 

kvalifikacijos 

tobulinimo poveikį 

reagavimui į 

iškvietimus, 

objekto 

pasiekimui, gaisro 

gesinimo darbų 

organizavimui 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

pažymėjimų 

skaičius ir 

mokymuose 

pasiekti 

rezultatai 
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Prevencijos programų 

/ planų rengimas ir 

tvirtinimas 

Numatomi 

atsakingi 

asmenys už 

prevencijos 

programų /planų 

rengimą ir 

teikimą tvirtinti 

Gelbėjimo 

tarnybos rengia 

savo įstaigos gaisrų 

prevencijos 

programą / planą, 

įtraukiant 

savanorius, 

socialinius 

partnerius, NVO, 

priežiūros 

paslaugas 

teikiančias įstaigas 

ir kt. 

Numatomos 

prevencijos 

priemonės pagal 

tikslines ir rizikos 

grupes 

Parengtos ir 

patvirtintos 

gaisrų 

prevencijos 

programos / 

planai  

Vykdymas Atvirų durų dienų 

organizavimas 

Numatomas 

atsakingas 

asmuo už 

periodinį 

renginių 

organizavimą 

Visuomenės 

švietimas ir 

sąmoningumo 

didinimas dėl 

gaisrų prevencijos 

Surengtų 

renginių kiekis 

ir pasiektų 

žmonių skaičius 

Socialinių darbuotojų 

konsultavimas dėl 

rizikos grupės žmonių 

gyvenimo sąlygų bei 

prevencijos priemonių 

ir mokymų rengimas  

Numatomas 

atsakingas 

asmuo, teikiantis 

konsultavimo 

paslaugas bei 

mokymus 

Socialinių 

darbuotojų žinių 

gilinimas, susijęs 

su gaisrų 

prevencijos 

priemonėmis ir jų 

įgyvendinimu 

Surengtų 

mokymų kiekis, 

dalyvių skaičius 

ir 

konsultuojančių 

socialinių 

darbuotojų 

skaičius 

Gaisrų prevencijos 

renginių 

organizavimas ir 

vykdymas 

Numatomas 

atsakingas 

asmuo 

renginiams 

organizuoti, 

koordinuoti ir 

vykdyti 

Renginiai 

atskiroms 

grupėms: 

moksleiviams, 

mokytojams, 

socialinių paslaugų 

teikėjams, 

įmonėms 

(darbingo amžiaus 

žmonėms), 

įmonėms, jaunimui  

Įvykdytų 

renginių 

skaičius, dalyvių 

skaičius 

Nuotolinių renginių 

organizavimas 

bendradarbiaujant su 

partneriais 

Numatomas 

atsakingas 

asmuo už 

nuotolinių 

renginių 

Renginiai 

nuotoliniu būdu su 

NVO, socialiniais 

partneriais ir 

savanoriais. 

Nuotolinių 

renginių 

skaičius, dalyvių 

skaičius 
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numatymą ir 

įgyvendinimą 

Renginių 

skirtingas pobūdis: 

mokymai, akcijos, 

viktorinos, 

varžybos 

Kontrolė Duomenų, susijusių 

su  rizikos zonomis, 

gaisrų prevencijos 

programomis, 

nelaimingais 

atsitikimais, gaisrų 

vietomis, informacija 

apie įvykusį gaisrą ir 

pastatų būklę, 

rinkimas ir ataskaitų 

rengimas 

Numatomi 

atsakingi 

asmenys už 

duomenų 

rinkimą ir 

suvedimą į 

informacinę 

sistemą ir 

ataskaitų 

rengimą 

Ataskaitos 

rengiamos 

vadovaujantis 

sukauptais 

duomenimis 

informacinėje 

sistemoje 

Parengtos 

ataskaitos, 

pateikti 

rezultatai pagal 

pavaldumą 

Viešinimas Įvykdytos veiklos 

viešinimas 

socialiniuose 

tinkluose turint tikslą 

pasiekti didesnę 

auditoriją; 

Informacijos teikimas 

gaisrų prevencijos 

programų 

įgyvendinimo 

ataskaitoms rengti   

Numatomas 

atsakingas 

asmuo už 

viešinimo 

veiklas 

socialiniuose 

tinkluose ir 

informacijos 

teikimą 

ataskaitoms 

rengti 

Vykdytos veiklos 

viešinamos 

socialiniuose 

tinkluose dėl 

didesnio 

žinomumo ir 

duomenys teikiami 

rengti ataskaitoms, 

kurios naudojamos 

kitiems 

laikotarpiams 

planuoti 

Veiklų 

viešinimas, 

parengtos 

ataskaitos 

 

7. SAVIVALDYBĖS, SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOS 

Veiklos 

vykdymo 

etapai 

Rekomenduojamos 

priemonės 

Funkcijos ir 

atsakomybės  

Rekomendacijos Rezultatų 

vertinimas 

Pasirengimas 1. Priežiūros paslaugų 

teikėjų sąrašo 

sudarymas pagal 

tikslines auditorijas ir 

rizikos grupes; 

 

2. Gaisrų prevencijos 

programų / planų 

parengimas 

Numatomi 

atsakingi 

asmenys už 

priežiūros 

paslaugų 

teikėjų sąrašų 

sudarymą  

Įtraukti 

suinteresuotas 

įstaigas, pagal 

kompetenciją 

galinčias teikti 

paslaugas 

Parengti ir 

patvirtinti 

priežiūros 

paslaugų tiekėjų 

sąrašai, gaisrų 

prevencijos 

programos / 

planai 

3. Pasiūlymų dėl 

rizikos pastatų 

Numatomi 

atsakingi už 

Atsižvelgti į 

statistinius 

Pateikti siūlymai 

iš savivaldybių 
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priežiūros ir rizikos 

vertinimo sistemos, 

gaisrų prevencijos 

programų parengimo 

teikimas 

Departamentui 

 

pasiūlymų 

teikimą 

Departamentui 

 asmenys 

duomenis ir 

parengtas gaisrų 

prevencijos planų 

ataskaitas 

dėl rizikos pastatų 

priežiūros ir 

rizikos vertinimo 

sistemos, gaisrų 

prevencijos 

programų 

parengimo 

4. Bendradarbiavimo 

plano rengimas su 

priežiūros paslaugų 

teikėjais dėl rizikos 

grupių informavimo 

ir priežiūros gaisrų 

prevencijos srityje  

Numatomi 

atsakingi už 

plano 

parengimą 

asmenys 

Numatyti 

vykdomas veiklas 

pagal paslaugų 

teikėjų darbo 

specifiką ir rizikos 

grupių poreikius 

Parengtas 

bendradarbiavimo 

planas  

Vykdymas Savivaldybės 

teritorijoje 

griežtesnių 

priešgaisrinės saugos 

reikalavimų rizikos 

zonoms, negu 

numatyta 

priešgaisrinę saugą 

reglamentuojančiuose 

teisės aktuose, 

nustatymas 

Numatomas 

atsakingas 

asmuo už 

sugriežtintų 

reikalavimų 

parengimą 

rizikos zonoms 

Fiksuoti gaisro 

atvejus ir 

identifikavus 

problemines vietas 

sugriežtinti 

priešgaisrinius 

saugos 

reikalavimus 

Parengti 

sugriežtinti 

saugos 

reikalavimai 

rizikos zonoms 

Gyventojų, 

visuomeninių 

organizacijų, 

savanorių ugniagesių 

veiklos gaisrų 

prevencijos srityje 

skatinimas  

Numatomas 

atsakingas 

asmuo už 

skatinimo 

priemonių 

kūrimą ir 

įgyvendinimą 

Savivaldybėje 

vykstančių 

visuomeninių 

renginių metu 

pagerbti / 

apdovanoti 

labiausiai 

prisidėjusius prie 

šios veiklos fizinius 

ir juridinius 

asmenis 

Parengtas veiklų 

skatinimo planas 

Gyventojų švietimo 

priešgaisrinės saugos 

klausimais 

organizavimas  

Paskirtas 

atsakingas 

asmuo už 

informacijos 

sklaidą ir 

renginių 

organizavimą 

Specializuoti 

renginiai 

tikslinėmis 

grupėms: spec. 

poreikių vaikai, 

senjorai, 

daugiavaikės 

šeimos ir kt. 

Įvykdytų renginių 

skaičius, dalyvių 

skaičius 

Kontrolė Parengtų gaisrų 

prevencijos programų 

Numatyti 

atsakingus 

asmenis už 

Rengiant ataskaitas 

surenkami 

duomenys iš visų 

Suplanuotų veiklų 

vykdymo 

rezultatai ir 



86 
 

periodinės patikros 

vykdymas 

duomenų iš 

atskirų tarnybų 

surinkimą ir 

gaisrų 

prevencijos 

programų / 

planų 

įgyvendinimo 

ataskaitų 

rengimą 

dalyvių šioje 

veikloje 

veiksmingumas 

(programų / planų 

įgyvendinimo 

lygis) 

Viešinimas Gaisrų prevencijos 

programų / planų 

įgyvendinimo 

rezultatų viešinimas 

skirtingais 

komunikacijos 

kanalais 

Numatomas 

atsakingas 

asmuo už 

programų / 

planų 

įgyvendinimo 

rezultatų 

viešinimą 

skirtingais 

komunikacijos 

kanalais 

Būtina pasirinkti 

skirtingus 

komunikacijos 

kanalus pagal 

tikslines grupes: 

internetinė svetainė, 

socialiniai tinklai, 

spauda, TV, radijas 

ir pan. 

Skirtingų 

auditorijų 

pasiekiamumas 

pateikiant 

programų 

įgyvendinimo 

rezultatus 

 

 

 



 


