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Posedis ivyko 2019 m. balandZio 30 d.
Posedis prasidejo I

I val. baigesi I 1.30 val.

PosedZio pirmininkas
PosedZio sekretord

-

-

Marius Mali5auskas.

Indre Aleknaite.

Dalyvavo: Marius MaliSauskas, Rimantas Adomauskas. Kazys Pak5ys. Gintautas
Misilnas. Virginijus Greidius, Raimonda SimanavidiDte. Vale Vaidikauskiene. Zydrlnas Vanagas.
Gintautas Cernius, Raminta Ribokaite. tngrida Varnyte, Vidas Zulonas.

DARBTVARKE:

l.

Savivaldybes civilines saugos sistemos pajegq pasirengimas galimiems gaisrams.

PosedZio pirmininkas Marius MaliSauskas kalbejo.

kad yra gautas

raStas

iS

PrieSgaisrinds apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalq ministerijos, kuriame pra5oma

su5aukti neeilini savivaldybes ekstremaliq situacijq komisijos posedi del didelio gaisrq pavojaus
Sal.vje.

1. SVARSTYTA. Del Savivaldybes civilines saugos sistemos pajegq pasirengimo
galimiems gaisrams.

Virginijus Greidius kalbejo. kad Siuo metu yra sustiprintas tamybos budejimas. Pagal
statistik4 2018 m. kilo 45 gaisrai.20l9 m.

-

56 gaisrai. KupiSkyje kyla maLrau Zoles gaisrq. Tadiau

Siais metais yra sausas Zoles pavir5ius. DidZiausias pavojus kyla nuo klrenamq Siuk5liq. numestos

nuorukos ir t.t. PaneveZiediams gaisro atveju padeda lkininkai. Reiketq pakalbeti su [kininkais, kad

jie padetq nelaimes

atve.iu teikdami vandeni. Gaisrq kiekiai yra dideli, dega

[kiniai pastatai. Reikia

Zmones perspeti del gaisro pavojaus. RokiSkio mieste Zmondms buvo iSsiqstos Zinutds del gaisrq
pavojaus.

Raimonda Simanavici0te kalbejo. kad beleik visoje l.ietuvoje Siuo metu del krituliq ir
dregmes stygiaus yra nustatytas aukStas degumo lygis. Degumo lygio rodikliai Siuo metu siekia IV
miSkq gaisringumo klasg i5 galimq

V. IV klase nr,rrodo dideli gaisrq pavojq. Del lauZq deginimo

kiemuose. 2ol6s deginimo si[le infbrmuoti gyr,'entojus ne
darbr-roto.iams dirbant perspeti gy'vento.f us.

tik Zinutemis. taciau ir kitq institucijq

2

Marius MaliSauskas teiravosi seni[nq, kokia yra situacija senilnijose del gaisrq.

Vyko diskusija.
PosedZio pirmininkas Marius Mali5auskas pabreZe, kad del pagalbos nelaimis atveju
su [kininkais reikia kalbeti indvidualiai.

NUTARTA. Infbrmuoti Zmones del didelio gaisrq pavojaus.

PosedZio pirmininkas
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Indre Aleknaite

