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Medienos degumas 

 Esant temperatūrai virš 125 oC iš medienos išgaruoja 

drėgmė ir išsiskiria medienos lakieji produktai; 

 Temperatūrai pasiekus 210 oC ir esant atviram ugnies 

šaltiniui užsidega medienos lakieji produktai; 

 Temperatūrai pasiekus 260 oC nusistovi ilgalaikis 

medienos lakiųjų produktų degimas; 

 Temperatūrai pasiekus 330 oC įvyksta medienos 

užsiliepsnojimas; 

 Temperatūrai pasiekus 450 oC nusistato liepsnojantis 

medienos degimo procesas, kurio metu susidaro anglies 

sluoksnis ir pasiekiama 900 oC; 



Teisės aktai 

 Priešgaisrinės saugos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 123-

5518); 

 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2010, Nr. 

99-5167); 

 Esminio statinio gaisrinės saugos reikalavimo 

įgyvendinimo normatyviniai teisės aktai; 

 Hagos konvencija (1954 m.), dėl Kultūros vertybių 

apsaugos ginkluoto konflikto metu; 

 Kiti teisės aktai; 

 



Gaisrinės saugos koncepcija 



Gaisrinės saugos strategija 

GAISRINĖS SAUGOS STRATEGIJOS KŪRIMAS 

Galimos gaisro priežastys 

Prevencinės priemonės 

Rizikos veiksniai 

Gaisro apribojimo 
priemonės 

Priimtini rizikos faktoriai 



 
Gaisrų statistika 2012 m. * 

 
Bendras gaisrų skaičius Lietuvos Respublikoje – 11255 

Gaisrų skaičius Kaune -1211 

 

 

* pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenis 



Medinių pastatų gaisrai 



Gaisro priežastys 2012 m. * 

* pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenis 



Gaisro priežastys 
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Prevencinis filmukas. Šildymo prietaisai. 

 



Prevencinis filmukas. Elektros prietaisai. 

 



GAISRŲ PREVENCIJA 

Prevencinės priemonės 

Organizacinės 

Statybos  

Techninės 

Apribojančios priemonės 

Organizacinės 

Statybos 

Techninės 



Organizacinės priemonės. Prietaisų, kurie galėtų 

sukelti gaisrą, rizikos analizė.  

 

 
Gaisro kilimo rizikos 
mažinimas naudojant 

įvairius prietaisus, kurie 
galėtų sukelti gaisrą. 

Netvarkingų elektros, 
šildymo prietaisų, kurie 

galėtų sukelti gaisrą, 
sutvarkymas. 

Netvarkingų, savadarbių 
elektros, šildymo prietaisų, 
kurie galėtų sukelti gaisrą, 
eliminavimas iš buitinio 

naudojimo. 

Elektros, šildymo prietaisų  
taisyklingas naudojimas, 

savalaikis inspektavimas ir 
priežiūra. 



Organizacinės priemonės. Atviros ugnies šaltinių, 

kurie gali sukelti gaisrą, rizikos analizė.  

 

 
Gaisro kilimo rizikos 
mažinimas naudojant 
atvirą ugnies šaltinį. 

Atviros ugnies 
šaltinių naudojimas 

išlaikant saugius 
atstumus iki degių 

medžiagų. 

Atviros ugnies 
šaltinių racionalus 

naudojimas. 



Organizacinės priemonės. Gaisro plitimo 

ribojimas. 

Gaisro padarinių 
mažinimas, ribojant 

degių medžiagų 
naudojimą. 

Racionalus cheminių 
medžiagų naudojimas 

ir laikymas. 

Degių medžiagų 
kiekio ribojimas 

vietose, kur gaisro 
kilimo ir plitimo 

rizika yra nepriimtina. 

Degių medžiagų 
pašalinimas nuo 

atviro ugnies šaltinio, 
įkaitusių paviršių, 
saugiu atstumu. 



Kitos organizacinės priemonės, kurios galėtų 

sumažinti gaisro padarinius: 

 

 

Mokymai 
ir 

pratybos. 

Aktyviųjų 
ir 

pasyviųjų 
gaisro 

gesinimo 
priemonių 
priežiūra. 

Priešgaisri
nių 

reikalavim
ų 

specialiem
s darbams 
vykdymas. 

Pirminių 
gaisro 

gesinimo 
priemonių 
turėjimas. 

Kitų 
priešgaisri
nę saugą 

reglament
uojančių 

teisės aktų 
vykdymas. 



EKSPOATUOJAMŲ OBJEKTŲ GAISRINĖS 

SAUGOS REGLAMENTAVIMAS.  

 

 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 

2010, Nr. 99-5167); 

 

Išdėstyti pagrindiniai organizaciniai gaisrų prevencijos 

reikalavimai. 

 



Statybos ir techninės gaisrų prevencijos bei gaisro 

apribojimo  priemonės: 
statinio 

laikančiosios 
konstrukcijos 

apkrovos 
išlaikymas tam 

tikrą laiką . 

ugniagesiai 
gelbėtojai 

galėtų saugiai 
dirbti; 

būtų ribojamas 
ugnies bei 

dūmų plitimas 
statinyje; 

pradėtų veikti 
gaisrinės saugos bei 

gaisro aptikimo, 
gesinimo sistemos; 

žmonės galėtų saugiai 
išeiti iš statinio ar būtų 

galima juos gelbėti 
kitomis priemonėmis; 

būtų ribojamas 
gaisro plitimas į 

gretimus 
statinius; 

Gaisrinės saugos 
įgyvendinimas 



Statinio laikančiosios konstrukcijos apkrovų 

išlaikymas tam tikrą laiką. 

 

 

Mediniai pastatai dažniausiai priskiriami III atsparumo 

ugniai laipsniui, atlikus medinių konstrukcijų 

impregnavimą ir laikančiosios gebos, gaisro metu, 

skaičiavimus, mediniai pastatai gali būti priskiriami prie 

II atsparumo ugniai laipsnio;  



Gaisro plitimo ribojimas į gretimus statinius. 

 
 Normatyviniai atstumai; 

 Priešgaisriniai ekranai; 

 Gaisro rizika ir sudėtingais inžineriniais skaičiavimais 

paremtas projektavimas (papildomos priemonės pvz. 

išorės vandens užuolaida). 

 

 



Galimybių užtikrinimas žmonėms saugiai išeiti iš 

statinio ar/bei jų gelbėjimas kitomis priemonėmis. 

 
 Evakuacijos kelių kiekio užtikrinimas; 

 Evakuacijos kelių, praėjimo pločio, aukščio ir ilgio 

užtikrinimas; 

 Evakuacijos kelių apsauga nuo dūmų, šilumos ir kitų 

gaisro ar sprogimo pavojingų faktorių; 

 Evakuacijos kelių ir išėjimų pažymėjimas; 

 Evakuacijos keliuose kliūčių, galinčių daryti poveikį 

evakuacijai, eliminavimas; 

 Kiti evakuacijai keliami reikalavimai (rankenų 

parinkimas, evakuacijos valdymo sistemos ir pan.).  



Gaisrinės saugos, gaisro aptikimo bei gesinimo 

sistemos veikimo užtikrinimas. 

 
 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimas; 

 Automatinės gaisro gesinimo sistemos įrengimas; 

 Dūmų ir šilumos šalinimo sistemos įrengimas; 

 Vidaus gaisro gesinimo vandentiekio įrengimas; 

 

 



Ugnies bei dūmų plitimo statinyje ribojimas. 

 
 Liepsnos plitimo ribojimas statybos produktais 

naudojamais vidaus apdailai, lauko apdailai, statinio 

konstrukcijoms, stogui įrengti; 

 Pastato suskirstymas į gaisrinius skyrius; 

 Pavojingų patalpų išdėstymas statinyje, jų atskyrimas, 

apribojimas įrengti; 

 



Ugniagesių gelbėtojų saugaus darbo užtikrinimas.  

 
 Lauko gaisrinio vandentiekio įrengimas; 

 Ugniagesių liftų, gaisrinių kopėčių, išėjimų ant stogų 

įrengimas; 

 Privažiavimo prie statinių ir išorės gaisrų gesinimo 

priemonių užtikrinimas; 

 Konstrukciniai patalpų išplanavimai ir atskyrimai; 

 Kiti saugos ir organizaciniai reikalavimai (apsaugos 

tvorelės, tarpai tarp laiptatakių žarnoms, sausvamzdžiai 

ir t.t.). 

 



PROJEKTUOJAMŲ OBJEKTŲ GAISRINĖS 

SAUGOS REGLAMENTAVIMAS.  
 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-

7510); 

 Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės 2011-01-17 įsakymas Nr. 1-14 (Žin., 2011, Nr. 

8-378); 

 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 2011-02-22 įsakymas Nr. 1-64 (Žin., 2011, Nr. 

23-1138); 

 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės 2012-02-06 įsakymas Nr. 

1-45 (Žin., 2012, Nr. 21-990); 

 Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės 2012-02-06 įsakymas Nr. 1-44 (Žin., 2012, Nr. 

21-989) 

 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės 2007-02-22 

įsakymas Nr. 1-66 (Žin., 2007, Nr. 25-953) 

 Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės(pakeistas 2007-

02-22 įsakymas Nr. 1-66 (Žin., 2007, Nr. 25-953) 

 Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės 2007-02-22 įsakymas 

Nr. 1-66 (Žin., 2007, Nr. 25-953); 

 Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės 2007-02-22 

įsakymas Nr. 1-66 (Žin., 2007, Nr. 25-953);  

RASTI GALIME: vpgt.lt   prevencija               projektavimo taisyklės 

http://www.vpgt.lt/index.php?1527952605  

 

http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=bG1YRzJzaVZrOWR3azVhdmE5cHUyM0NVbUtodDBtMmVrNnhva3NXb21xT1duY2pZbW1OazBuQ1RtcVdad3B6S21jNllucFhIbTZyRlo1bmF3cGlYbkd5aWw4bWJwNWVVbU1xVG9aYlBiTW1abHNsbmJKaHRhNWxtYnNmRW9jaVdaM0dibFpwbGw1TnFsc0pZbDZScjJXdlptYUZtejV1bWs1cWF6SlNleUp5WXE4U0VtYWRxeHBqWnhKJTJCWjNHdlBiOUdicDVXQ2JIN0VpMjJEeGFiR2xKU2ZsdGZJclpYUWNOQ1luV25XYklTYzA4cW5hZEdiVjVkcWJKT1RZOGRsbDJPV2xNaHBaWktabEpocGJJdWNscDJWeG1PWmxKbFh4R3BvbE1SZnhteVdicHFkeGwyVWs1dkl4YWVZeG15ZmE2Q1o=


Gaisro rizikos vertinimas 

 Lietuvoje eksploatuojamiems objektams mažai taikomas 

(išskyrus Pavojingus objektus); 

 

TAIKYMO PAVYZDYS 

Bendruoju atveju išorinė žaibo apsauga vieno ir dviejų  

butų gyvenamiems pastatams netaikoma. Tačiau atlikus  

rizikos vertinimą nustatyta, kad gaisrų rizikos pavojus nėra  

akceptuojamas todėl yra reikalingos techninės priemonės 

rizikai mažinti. Įrengus papildomas technines priemones 

– žaibolaidius, bei atlikus vertinimą, rizika bus 

priimtina. 
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