Lietuvos

Respublikos

gyventojai

privalo:

"Priešgaisrinės saugos įstatymas" 10 str. (2002 m. gruodžio5 d. Nr. IX1225)

•

Laikytis priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės
aklų reikalavimų.
• Kilus gaisrui, imtis priemonių gelbėti žmones,
apsaugoti materialines vertybes ir gesinti gaisrą, jeigu
tai nesukelia rimto pavojaus jų ar kitų asmenų gyvybei
ar sveikatai.
• Vykdyti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
pareigūnų bei gaisro gesinimo vadovo teisėtus
nurodymus.
• Mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo
priemonėmis.
• Informuoti Valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybų
apie pastebėtą gaisrą, priešgaisrinės saugos reikalavimų
pažeidimus, keliančius gaisro pavojų.
• Įstatymų nustatytais atvejais leisti Valstybinės
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams
apžiūrėti ir patikrinti jiems priklausančias gamybines,
ūkines, gyvenamąsias, kitas patalpas, stalinius bei
teritoriją.
• Leisti naudotis gaisrui gesinti ar gaisro gesinimui
organizuoti jam priklausančiais vandens telkiniais,
vandens tiekimo sistemomis, gamtiniais ištekliais
(smėliu, žvyru ir kt.), transporto, ryšio priemonėmis bei
kitais gaisro gesinimui ar jo organizavimui būtinais
daiktais, neatsižvelgiant į gaisro kilimo vietą.
Lengvajame automobilyje ir automobilyje, kuriame yra
ne daugiau kaip 8 sėdimos vielos keleiviams ir 1 sėdima
vairuotojui privalo būti ne mažesnis kaip 2 kg (I)
gesintuvas.
Individualiame lengvojo automobilio garaže privalo
būti ne mažesnis kaip 4kg (l) gesintuvas.
Individualios paskirties pastatuose kiekvieniems 150m2
privalo būti 2 gesintuvai 2 kg (l) arba 1 gesintuvas 4 kg (l).
Individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose
privalo būti ugnies gesintuvai (2 kg – 2 vnt. arba 4 kg – 1
vnt. 150 m2 bendro pastato ploto).
Gyvenamuosiuose namuose, butuose, poilsio
paskirties pastatų patalpose (kempinguose, vasarnamiuose,
medžioklės nameliuose ir pan.), turi būti įrengiami
autonominiai dūmų signalizatoriai.
•
Laužus kūrenti leidžiama ne arčiau kaip 30 m
nuo statinių. Palikti be priežiūros besikūrenančias
laužavietes draudžiama. Smilkstančią ugniavietę būtina
užgesinti.

Šašlykines, kepsnines, buitines krosneles, rūkyklas,
lauko židinius naudoti leidžiama nearčiau kaip 6 m nuo statinių.•
Draudžiama šiukšles, augalinės kilmės atliekas deginti
miške, aukštapelkėse, durpingose vietose ir arčiau kaip per 100
m nuo jų, taip pat draudžiama deginti nenupjautą žolę, nendres,
javus, ražienas ir kitus pasėlius.
• Rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose draudžiama laikyti
suslėgtųjų dujų balionus, ypatingai degias, labai degias
medžiagas ir preparatus, sprogstamąsias bei kitas pavojingas
medžiagas, kurios sprogsta ir dega sąveikaudamos su
vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu išskiria
nuodingus produktus.

Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose draudžiama:
• užkalti, užgriozdinti ar užkrauti įvairiomis medžiagomis ir
įrenginiais balkonus, lodžijas, liukus, angas ir kitus išėjimus,
skirtus žmonėms patekti į gretimas namo sekcijas, bei aukštus
• rakinti aukštų, holų, bendro naudojimo koridorių ir
evakuacinių laiptinių duris, išskyrus duris turinčias stacionarų
atrakinimo iš vidaus įrenginį.
• rūsiuose naudoti atvirą ugnį.
• užtverti rūsio patalpas ir praeigas.
Eksploatuojant elektros įrenginius, draudžiama:
• šildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros
prietaisais.
• naudoti netvarkingus kištukinius lizdus, kištukus,
paskirstymo dėžutes, jungiklius bei kitus elektros
aparatus.
• elektros lempas, šviesos sklaidytuvus, šildytuvus uždengti
degiomis medžiagomis.
• į kištukinius lizdus jungti elektros prietaisus, kurie
viršija leistiną galią.
• naudoti nekalibruotus ir savos gamybos apsaugos
aparatus.
• naudoti lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo ir kitus
elektros prietaisus tam tikslui nepritaikytose vielose ir
palikti juos įjungtus be priežiūros.
• kabinti elektros šviestuvus ir kilus daiktus tiesiog ant
elektros laidų ir kabelių.
• naudoti laidus ir kabelius su pažeista, arba eksploatavimo
metu dielektrinių savybių netekusia izoliacine medžiaga.
•
tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

•

Laidai ir kabeliai turi būti sujungiami presuojant,
suvirinant, lituojant arba specialiomis jungtimis.
Skirtingų metalų laidus sujungti leidžiama tik
specialiomis jungtimis.
Atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose
vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, turi
būti papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais
vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.).
Neapsaugotų izoliuotų laidų ir jų susikirtimo su
statybinėmis konstrukcijomis, kurioms nekeliami
degumo reikalavimai, vietas būtina papildomai apsaugoti
nuo užsidegimo.

•
•

•

Visi šildymo įrenginiai turi būti įrengti ir
eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose
teisės aktuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus,
o prieš šildymo sezono pradžią turi būti patikrinti.
Smilkstančias anglis ir šlaką galima pilti ne arčiau kaip
15 m nuo pastatų ir statinių.
Katilinėse ir šilumos generatoriaus patalpose
draudžiama:
•
naudoti kitos rūšies kurą, negu numatyta
įrenginio techninėje dokumentacijoje.
•
be priežiūros palikti neautomatinius katilus.
Grindis prie krosnies pakuros nuo užsidegimo būtina
apsaugoti pagal Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose
įrengimo taisyklių ST 8860237.02:1998, patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m.
rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr, 162 (Žin., 1998, Nr. 782212) reikalavimus. P.143
Šildymo įrenginiai, dūmtraukiai turi būti techniškai
sutvarkyti. Palėpėse ir kitose gaisro atžvilgiu pavojingose
patalpose dūmtraukiai ir sienos su dūmų kanalais turi
būti išbaltintos.

•
•

•

•

Eksploatuojant šildymo įrenginius, draudžiama:
•
•
•
•
•
•
•

laikyti kurą arčiau kaip 1 m nuo pakuros
įkurti juos ypač degiais, labai degiais ir degiais
skysčiais.
kūrenti anglimi, koksu, skystuoju kuru ar dujomis arba
kitu šildymo įrenginiui nepritaikytu kuru.
kūrenti esant atidarytomis pakuros durelėms.
naudoti vėdinimo kanalus dūmams šalinti.
palikti be priežiūros kūrenamas krosnis, židinius ir
leisti juos prižiūrėti mažamečiams vaikams.
Iš dūmtraukių ir krosnių prieš šildymo sezoną, o jo
metu ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius būtina
išvalyti suodžius.

•

•
•
•

Draudžiama džiovinti ir laikyti degias medžiagas
arčiau kaip 0,5 m nuo krosnių, katilų ir jų vamzdynų
arba ant jų.

Individualiame garaže galima laikyti ne daugiau
kaip 40 l automobilių kuro ir ne daugiau kaip 10 l
tepalų. Tokį automobilių kuro kiekį leidžiama laikyti
sandariai uždarytoje tam skirtoje taroje.

Gyvenamųjų patalpų savininkai ir nuomininkai
privalo:
Naudotis tik techniškai tvarkingais elektriniais
buitiniais, šildymo prietaisais, elektros instaliacija,
tinkamai juos eksploatuoti.
Atsargiai elgtis su ugnimi, buitiniais dujų prietaisais,
buitinės chemijos priemonėmis, laku, dažais ir
kitomis medžiagomis.
Nepalikti be priežiūros gaminamo maisto ant viryklių
ar krosnelių.
Vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų gaisrui kilti ar
jam išplisti.

