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1. Deklaruojančiosios įmonės pavadinimas, administracijos buveinės adresas 

JONAVOS PRADINĖ MOKYKLA, Smėlio g. 11, Jonava 

 

2. Objekto pavadinimas, adresas, naudojimo paskirtis (pagal Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo turto kadastro nuostatus (Žin., 2002, Nr. 41-1539) 

Ugdymo įstaiga  

 JONAVOS PRADINĖ MOKYKLA 

Smėlio g. 11, Jonava 

3. Deklaruojančiosios įmonės vadovo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys 

Direktorė Birutė Prasauskienė  

Tel 868779354, jonavospradine@gmail.com 

4. Atsakingo už objekto gaisrinę būklę asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys 

Pavaduotoja ūkiui Janina Stankevičienė,  

tel. 8-349066039, jonavospradine@gmail.com 

5. Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams vertinimas: 

5.1. Darbuotojų instruktavimas, gaisrinės saugos mokymas ir atestavimas: 

5.1.1. Ar objekte yra tinkamai parengtos gaisrinės saugos instrukcijos Vykdoma 

5.1.2. Ar rengiami teisės aktų nustatyta tvarka objekte dirbančių valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų instruktažai gaisrinės saugos klausimais 

Vykdoma 

5.1.3. Ar tinkamai pildomi gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalai Vykdoma 

5.1.4. Ar objekte parengtas valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas, ar ne 

rečiau kaip kartą per metus rengiamos pratybos siekiant išmokti šiuo planu naudotis 

Vykdoma 

5.1.5. Ar objekte dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai mokomi gaisrinės saugos ir 

atestuojami (tikrinamos jų žinios) 

Vykdoma 

5.2. Teritorijos priežiūra: 

5.2.1. Ar teritorija išvalyta ir nušienauta, ar gamybos, augalinės atliekos, šiukšlės laikomos tam 

skirtose vietose 

Vykdoma 

5.2.2. Ar privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, 

gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių yra laisvi 

Įvykdyta 

5.2.3. Ar tarpai tarp statinių (minimalūs priešgaisriniai atstumai), nustatyti normatyviniuose 

statybos techniniuose dokumentuose, yra laisvi ir neužkrauti 

Įvykdyta 

5.2.4. Ar teritorijoje pažymėtos transporto priemonių stovėjimo, medžiagų laikymo vietos Įvykdyta 



5.2.5. Ar automatiniai įvažiavimo į teritoriją vartai, užkardai ir kiti įrenginiai turi rankinį 

valdymą, leidžiantį juos atidaryti bet kuriuo paros metu 

Netaikoma 

5.2.6. Ar pagal sprogimą ir gaisrą pavojingose teritorijose įrengti įspėjamieji ženklai arba 

užrašai, draudžiantys rūkyti ir naudoti atvirą ugnį 

Netaikoma 

5.2.7. Ar transporto priemonių stovėjimo aikštelėse automobiliai statomi paliekant tarp lengvųjų 

automobilių ne mažesnį kaip 0,6 m, tarp krovininių automobilių – ne mažesnį kaip 0,8 m 

atstumą 

Taip 

5.2.8. Ar transporto priemonių stovėjimo aikštelėse yra lynai (standžios vilktys) automobiliams 

evakuoti (ne mažiau kaip vienas keturiasdešimčiai automobilių) ir reikalaujamas pirminių gaisro 

gesinimo priemonių kiekis 

Netaikoma 

5.2.9. Ar degalinės teritorijoje, kurioje prekiaujama buitinių dujų balionais, bendras šių dujų 

kiekis neviršija 1 340 kg, ar balionai laikomi ne arčiau kaip 5 m nuo degalinės pastatų ir 

įrenginių 

Netaikoma 

5.2.10. Ar degalinėje yra reikalaujamas pirminių gaisro gesinimo priemonių kiekis Netaikoma 

5.2.11. Ar prie miško esančiame durpyno pakraštyje įrengtas 75 m pločio priešgaisrinis ruožas Netaikoma 

5.2.12. Ar durpyne kas 20 m iškasti grioveliai, jungiantys vandens surenkamuosius kanalus Netaikoma 

5.2.13. Ar durpyne esančiuose vandens surenkamuosiuose kanaluose įrengtos vandenį 

sulaikančios užtvaros, užtikrinančios ne mažesnį kaip 0,6–0,8 m vandens lygį 

Netaikoma 

5.2.14. Ar durpyno teritorijoje yra įrengti ne mažesnės kaip 1000 m3 talpos gaisriniai 

rezervuarai, išdėstyti ne didesniu kaip 500 m atstumu vienas nuo kito, ar prie jų įrengti kietą 

pagrindą turintys privažiavimo keliai ir 12x12 m transporto priemonių stovėjimo aikštelės 

Netaikoma 

5.2.15. Ar durpyne yra pakankamai gaisro gesinimo priemonių  Netaikoma 

5.3. Statiniai ir patalpos: 

5.3.1. Ar evakuacijos keliai ir išėjimai neužkrauti ir parengti žmonėms evakuoti Įvykdyta 

5.3.2. Ar nepažeisti priešgaisrinių durų, vartų, liukų sandarumo tarpikliai, ar techniškai tvarkingi 

ir veikia savaiminio užsidarymo mechanizmai 

Įvykdyta 

 

5.3.3. Ar evakuacijos kelių grindų danga pritvirtinta Įvykdyta 

5.3.4. Ar koridoriuose, laiptinėse ir ant evakuacijos keliuose esančių durų įrengti evakuacijos 

kryptį nurodantys ženklai, ar jie įrengti pagal nustatytus reikalavimus 

Įvykdyta 

5.3.5. Ar evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklai, nurodantys gesintuvų 

laikymo vietą ir gaisrinius čiaupus, išdėstyti taip, kad iš bet kurios patalpos vietos gerai būtų 

matomas bent vienas kiekvienos rūšies ženklas 

Įvykdyta 

5.3.6. Ar prie įėjimo į gamybines patalpas ir sandėlius nurodytos jų kategorijos pagal sprogimo 

ir gaisro pavojų 

Netaikoma 

5.3.7. Ar Asg, Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose yra pakabintos gaisrinės 

saugos instrukcijos 

Netaikoma 

5.3.8. Ar rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose nelaikoma suslėgtųjų dujų balionų, ypač degių, labai 

degių medžiagų ir preparatų, sprogstamųjų bei kitų pavojingų medžiagų, kurios sprogsta ir dega 

sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu išskiria nuodingų 

produktų 

Netaikoma 

5.3.9. Ar vietose, kur kabeliai ir vamzdynai kerta statybines konstrukcijas, angos užtaisytos 

reikalaujamo atsparumo ugniai užpildu 

Netaikoma 

5.3.10. Ar viešbučių, motelių, senelių prieglaudų, pensionų, poilsio namų, nakvynės namų 

kambariuose yra priešgaisrinės saugos reikalavimų atmintinės 

Netaikoma 

5.3.11. Ar gydymo paskirties pastatuose, kuriuose gydomi sutrikusio judėjimo funkciją turintys 

ligoniai, yra neštuvų (ne mažiau kaip vieneri šešiems ligoniams) 

Netaikoma 

5.3.12. Ar ligonių palatose tarpai tarp lovų yra ne mažesni kaip 0,8 m, ar pagrindinis takas ne 

siauresnis kaip 1,2 m  

Netaikoma 

5.3.13. Ar rūkyti skirtos patalpos įrengtos pagal nustatytus reikalavimus Netaikoma 



5.3.14. Ar žmonių evakavimo planai įrengti pagal nustatytus reikalavimus Įvykdyta 

5.3.15. Ar statiniuose ir patalpose yra reikalaujamas pirminių gaisro gesinimo priemonių kiekis Įvykdyta 

5.4. Technologiniai procesai ir įrenginiai:  

5.4.1. Ar matomoje vietoje pakabintos vamzdynų technologinės schemos Įvykdyta 

5.4.2. Ar vamzdynai, technologiniai įrenginiai ir tara, kuriuose yra sprogių ir gaisringų garų, 

dujų ar dulkių išskiriančių medžiagų, yra sandarūs. Ar ant minėtos taros nurodytas laikomos 

medžiagos pavadinimas, kiekis ir pavojingumo charakteristikos 

Netaikoma 

5.4.3. Ar neeksploatuojami įrenginiai ir vamzdynai su degiais skysčiais įmirkusia izoliacine 

medžiaga  

Netaikoma 

5.4.4. Ar technologinius įrenginius aptarnaujantis personalas susipažinęs su vamzdynų 

technologine schema, sklendžių išdėstymu ir jų paskirtimi, ar ištikus avarijai moka atlikti 

sklendžių perjungimo, uždarymo ir atidarymo operacijas 

Aptarnauja 

šiluminiai 

tinklai 

5.4.5. Ar elektros įrenginiai apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų avarinių režimų, 

galinčių sukelti gaisrą 

Įvykdyta 

5.4.6. Ar priėjimo prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų vietos yra tvarkingos ir 

neužkrautos 

Įvykdyta 

5.4.7. Ar degios medžiagos sandėliuojamos ne mažesniu  kaip 0,5 m atstumu nuo elektros 

šviestuvų  

Netaikoma 

5.4.8. Ar elektros šviestuvuose nenaudojamos didesnės galios elektros lempos, negu nurodyta 

šviestuvų techninėse charakteristikose 

Įvykdyta 

5.4.9. Ar tvarkingi kištukiniai lizdai, kištukai, paskirstymo dėžutės, jungikliai ir kiti elektros 

aparatai 

Įvykdyta 

5.4.10. Ar Asg, Bsg ir Cg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose nenaudojami 

elektros šviestuvai su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta apšvietimo armatūra 

Netaikoma 

5.4.11. Ar Asg ir Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose neįrengti kištukiniai 

lizdai 

Netaikoma 

5.4.12. Ar nenaudojami nekalibruoti ir savos gamybos apsaugos aparatai Įvykdyta 

5.4.13. Ar elektros laidai ir kabeliai sujungti tik leistinu būdu (presuojant, suvirinant, lituojant 

arba specialiomis jungtimis) 

Įvykdyta 

5.4.14. Ar atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos 

mechaniškai pažeisti, yra papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais ir pan.) 

Netaikoma 

5.4.15. Ar kabelių ir laidų izoliacijos varža matuojama laiku, ar matavimo rezultatai surašomi į 

tam tikslui skirtą žurnalą arba į atitinkamos formos aktą 

Vykdoma 

5.4.16. Ar apsaugos nuo žaibo įrenginiai yra techniškai tvarkingi ir tikrinami jų įrengimą 

reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka 

Vykdoma 

5.4.17. Ar neeksploatuojami elektros įrenginiai yra atjungti nuo elektros tinklo, ar nenaudojama 

atviroji elektros instaliacija yra  išmontuota 

Įvykdyta 

5.4.18. Ar šildymo įrenginiai eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose teisės 

aktuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus 

Vykdoma 

5.4.19. Ar prieš šildymo sezoną visi šildymo įrenginiai patikrinami Vykdoma 

5.4.20. Ar šildymo įrenginiai, dūmtraukiai techniškai sutvarkyti  Taip 

5.4.21. Ar palėpėse ir kitose gaisro atžvilgiu pavojingose patalpose esantys mūriniai dūmtraukiai 

ir mūrinės sienos su dūmų kanalais yra išbaltinti 

Netaikoma 

5.4.22. Ar Asg, Bsg ir Cg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose nenaudojami 

atvirojo tipo šildymo prietaisai  

Netaikoma 

5.4.23. Ar vėdinimo įrenginiai eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose teisės 

aktuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus 

Vykdoma 

5.4.24. Ar iš vėdinimo kabinų, ciklonų, filtrų, ortakių reguliariai valomos degios dulkės ir 

gamybinės atliekos 

Netaikoma 



5.4.25. Ar vėdinimo kameros užrakintos, jose nelaikomi įrenginiai ir kokios nors medžiagos Įvykdyta 

5.4.26. Ar įmonėje, įstaigoje, organizacijoje yra jos vadovo patvirtinta instrukcija, nustatanti 

ugnies darbų atlikimo tvarką 

Netaikoma 

5.4.27. Ar laboratorijose dirbantis personalas yra susipažinęs su naudojamų cheminių medžiagų 

ir preparatų sprogumu ir gaisringumu 

Netaikoma 

5.4.28. Ar laboratorijose darbai, kurių metu gali išsiskirti kenksmingų, sprogių ir (ar) gaisringų 

dujų bei garų, atliekami techniškai tvarkingose traukos spintose, veikiant vėdinimo sistemai 

Netaikoma 

5.4.29. Ar cheminės medžiagos laboratorijose laikomos pagal nustatytus reikalavimus Netaikoma 

5.4.30. Ar laboratorijose prieigos prie cheminių medžiagų laikymo vietų pažymėtos užrašais, 

nurodančiais medžiagos būdingąją savybę (pvz., „Ugnis pavojinga“, „Nuodinga“ ir pan.) 

Netaikoma 

5.4.31. Ar dažymo, džiovinimo spintos, kameros, kabinos eksploatuojamos tik esant techniškai 

tvarkingiems jų ištraukiamosios vėdinimo sistemos oro drėkintuvams, vandens filtrams, dažų, 

lakų gaudikliams, automatinio gesinimo įrenginiams 

Netaikoma 

5.4.32. Ar naudojant ypač degius, labai degius ir degius skysčius, dažoma, lakuojama ir 

emaliuojama specialiai tam įrengtose patalpose 

Netaikoma 

5.4.33. Ar iš dažymo, džiovinimo spintų, kamerų ir kabinų degios nuosėdos valomos kiekvieną 

pamainą 

Netaikoma 

5.4.34. Ar džiovinimo kamerose nenaudojami atviri elektros elementai ir kontaktinės jungtys Netaikoma 

5.4.35. Ar nuo technologinių šildymo ir kitų įrenginių bei elektrinių prietaisų dulkės ir kitos 

degios medžiagos valomos kiekvieną pamainą, nuo statybinių konstrukcijų ir stogo – ne rečiau 

kaip kartą per mėnesį  

Netaikoma 

5.4.36. Ar medžio apdirbimo staklės turi vietinius siurbiklius su užsklandomis atliekoms šalinti Netaikoma 

5.4.37. Ar susikaupusios medienos atliekos šalinamos laiku. Ar neperpildomi ciklonai ir dulkių 

surinkimo kameros 

Netaikoma 

5.4.38. Ar nustatytas į džiovyklas kraunamų medžiagų leistinas kiekis ir darbo temperatūros 

režimas. Ar šiam režimui palaikyti įrengti temperatūros reguliatoriai, ar jie veikia 

Netaikoma 

5.5. Sprogios ir gaisringos medžiagos: 

5.5.1. Ar sprogių ir gaisringų medžiagų krovos darbai atliekami tik esant nepažeistai gamyklinei 

šių medžiagų tarai ir pakuotei 

Netaikoma 

5.5.2. Ar transporteriai, pneumatiniai ir savaime tekančių medžiagų vamzdynai yra techniškai 

sutvarkyti 

Netaikoma 

5.5.3. Ar naftos ir jos produktų siurblinėse iškabintos technologinių vamzdynų ir armatūros 

išdėstymo schemos 

Netaikoma 

5.5.4. Ar ant naftos produktų rezervuarų nurodyta produkto rūšis, rezervuaro tipas ir maksimalus 

pripylimo lygis. Ar rezervuarai neperpildyti 

Netaikoma 

5.5.5. Ar tvarkingi naftos produktų rezervuarus juosiantys pylimėliai ir perėjimo tilteliai, ar 

pylimėlių apjuostos vietos viduje ir 10 m atstumu apie ją nelaikomos  kokios nors medžiagos ir 

įrenginiai, joje laiku pjaunama ir šalinama žolė 

Netaikoma 

5.5.6. Ar antžeminiuose rezervuaruose nafta ir jos produktai apsaugoti nuo kaitimo dėl 

tiesioginių saulės spindulių 

Netaikoma 

5.5.7. Ar techniškai tvarkingi sankasose esančių kanalizacinių angų, skirtų naftos produktams ir 

lietaus vandeniui nutekėti, užtvariniai įrenginiai 

Netaikoma 

5.5.8. Ar tvarkingi naftos ir jos produktų perpylimo įrenginiai Netaikoma 

5.5.9. Ar pildomos tik techniškai tvarkingos geležinkelio cisternos ir turinčios ant korpuso 

žymas apie atliktą apžiūrą ir techninius bandymus  

Netaikoma 

5.5.10. Ar įžeminti bėgiai, estakados, vamzdynai, teleskopiniai vamzdžiai ir žarnų antgaliai Netaikoma 

5.5.11. Ar tvarkingi ir laisvi keliai ir tilteliai gaisriniams automobiliams važiuoti. Ar įrengti 

nedegūs tilteliai per vamzdynus 

Netaikoma 



5.5.12. Ar naftos ir jos produktų pylimo estakadoje yra ne mažiau kaip 2 standžios vilktys 

automobilinėms cisternoms nutempti kilus gaisrui 

Netaikoma 

5.5.13. Ar krante esantys naftos ir jos produktų vamzdynai turi avarines sklendes, įrengtas 30 m 

atstumu nuo prieplaukos (kranto) 

Netaikoma 

5.5.14. Ar naftos bazes, pylimo ir perpumpavimo stotis prižiūrintis personalas supranta 

vamzdynų technologines schemas, žino sklendžių vietą ir jų paskirtį, moka perjungti sklendes 

ištikus avarijai ar kilus gaisrui 

Netaikoma 

5.5.15. Ar gamybinėse patalpose ir sandėliuose, kuriuose naudojamos arba laikomos medžiagos 

ir preparatai, galintys išskirti degių dujų ir garų, įrengti oro aplinkos dujų signalizatoriai 

Netaikoma 

5.5.16. Ar dujų balionai laikomi pagal nustatytus reikalavimus, ar dujų balionų sandėliuose 

nelaikomos kitos medžiagos ir įrengimai 

Netaikoma 

5.5.17. Ar civilinių pirotechnikos priemonių sandėliai ir prekybos jomis vietos įrengtos pagal 

nustatytus reikalavimus 

Netaikoma 

5.5.18. Ar sandėliuojamų ir prekybos vietose esančių pirotechnikos priemonių kiekiai (bendras ir 

pirotechninio mišinio) neviršija teisės aktuose nustatytų leistinų dydžių 

Netaikoma 

5.6. Medžiagų sandėliavimas: Netaikoma 

5.6.1. Ar medžiagos laikomos grupėmis pagal joms gesinti naudojamas medžiagas (vanduo, 

putos, dujos ir t. t. ), taip pat pagal jų fizikines bei chemines savybes ir sprogumą bei 

gaisringumą 

Netaikoma 

5.6.2. Ar ant išorinės sandėlio durų (vartų) pusės įrengti ženklai, apibūdinantys laikomų 

medžiagų ir prekių sprogumą ir gaisringumą  

Netaikoma 

5.6.3. Ar sandėliuose langai, durys ir vartai neužkrauti Netaikoma 

5.6.4. Ar medžiagos, kurios laikomos ne lentynose, sudėtos į rietuves. Ar sandėliuose, kurių 

plotas didesnis kaip 200 m2, šių medžiagų laikymo vietos yra  pažymėtos juostomis ant grindų 

Netaikoma 

5.6.5. Ar sandėliuose nelaikomi elektros ir automobiliniai krautuvai, motorinės transporto 

priemonės, ar neįkraunami jų akumuliatoriai 

Netaikoma 

5.6.6. Ar degių ir nedegių medžiagų su degia pakuote sandėliuose nenaudojami elektros 

šildytuvai su atvirais kaitinimo elementais, viryklės ir kiti buitiniai elektros prietaisai 

Netaikoma 

5.6.7. Ar sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 50 m
2
, praeigos tarp stelažų, rietuvių ir nuo 

stelažų, rietuvių iki sienų labiausiai išsikišusių konstrukcijų yra ne siauresnės kaip 0,8 m ir 

neužkrautos 

Netaikoma 

5.6.8. Ar sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 200 m
2
, praeigos tarp stelažų, rietuvių yra ne 

siauresnės kaip 1,2 m, tarp sienų labiausiai išsikišusių konstrukcijų ir stelažų, rietuvių – ne 

siauresnės kaip 0,8 m 

Netaikoma 

5.6.9. Ar medienos ir rąstų rietuvės lengvai prieinamos ir privažiuojamos iš visų pusių. Ar 

rietuvės ne didesnės, praeigos tarp jų ne siauresnės, nei nustatyta teisės aktuose 

Netaikoma 

5.6.10. Ar atstumas nuo kietojo kuro aikštelėse sandėliuojamų medienos pjuvenų arba skiedrų 

krūvų iki pastatų ir statinių ne mažesnis kaip 15 m. Ar krūvos ne didesnės, praeigos tarp jų ne 

siauresnės, nei nustatyta teisės aktuose 

Netaikoma 

5.6.11. Ar sandėliuojamų anglių krūvų aukštis ne didesnis, tarpai tarp jų ne mažesni, nei 

nustatyta teisės aktuose  

Netaikoma 

5.6.12. Ar skirtingų rūšių anglys kraunamos į atskiras krūvas. Ar anglių temperatūra krūvose 

kontroliuojama 

Netaikoma 

5.6.13. Ar sandėliuojamų durpių krūvos ne didesnės, tarpai tarp jų ne mažesni, nei nustatyta 

teisės aktuose 

Netaikoma 

5.6.14. Ar kontroliuojama durpių temperatūra krūvose Netaikoma 

5.6.15. Ar saugomų padangų, gumos atliekų rietuvės ne didesnės, tarpai tarp jų ne mažesni, nei 

nustatyta teisės aktuose 

Netaikoma 

5.7. Masinio susibūrimo renginiai: 



5.7.1. Ar masinių kultūros renginių metu budi asmenys, supažindinti su gaisrinės saugos 

reikalavimais ir žmonių evakavimo kilus gaisrui tvarka 

 

Vykdoma 

5.7.2. Ar masinių kultūros renginių patalpose kėdės sujungtos į eiles arba pritvirtintos prie 

grindų 

Netaikoma 

5.7.3. Ar scenai apipavidalinti nenaudojamos ypač degios ir labai degios medžiagos Netaikoma 

5.8. Gaisrų gesinimo priemonės ir gaisrinė įranga: 

5.8.1. Ar objekte esančios gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai, skirti 

gaisrui aptikti, pranešti apie jį, gesinti, dūmams ir šilumai šalinti ar kelioms šioms funkcijoms 

vykdyti (toliau – aktyviosios gaisrinės saugos priemonės) yra techniškai tvarkingos ir veikia 

 

Įvykdyta 

5.8.2. Ar organizuojama ir atliekama aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra. 

Ar jos išbandomos ne rečiau kaip kartą per metus, ar rezultatai surašomi į tam skirtus žurnalus 

Vykdoma 

5.8.3. Ar gesintuvai laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m 

nuo šildymo prietaisų 

Įvykdyta 

5.8.4. Ar gesintuvai ir juose esančių gesinimo medžiagų kiekis ir kokybė tikrinami PAGD 

nustatyta tvarka 

Vykdoma 

5.8.5. Ar vidaus gaisrinio vandentiekio tinklas yra techniškai sutvarkytas, ar jis periodiškai (kartą 

per metus) tikrinamas, ar patikros rezultatai surašomi į tam skirtą žurnalą 

Netaikoma 

5.8.6. Ar gaisrinės žarnos yra sausos, susuktos į dvigubą ritę (plokščiosios gaisrinės žarnos) ir 

prijungtos prie čiaupų bei švirkštų 

Netaikoma 

5.8.7. Ar gaisrinių čiaupų spintelės tvarkingos, lengvai atidaromos, ar ant durelių yra aiškiai 

pažymėtas raidžių indeksas ,,GČ“ arba grafinis ženklas, jo eilės ir ugniagesių iškvietimo telefono 

numeris 

Netaikoma 

5.8.8. Ar prieigų prie gaisrinių čiaupų vietos yra laisvos ir neužkrautos Netaikoma 

5.8.9. Ar aikštelės ir keliai, skirti gaisriniams automobiliams privažiuoti prie vandens šaltinių 

(gaisrinių rezervuarų, gaisrinių hidrantų, upės, tvenkinio ir kt.), yra laisvi ir tvarkingi 

Netaikoma 

5.8.10. Ar gaisrui gesinti naudojami vandens rezervuarai ir kiti vandens šaltiniai reguliariai 

valomi (šalinamos šiukšlės, dumblas, kiti pašaliniai daiktai) 

Netaikoma 

5.8.11. Ar gaisrui gesinti skirti vandens rezervuarai pripildyti vandens Netaikoma 

5.8.12. Ar gaisrui gesinti skirtų vandens rezervuarų, gaisrinių hidrantų, kitų vandens šaltinių 

vietos ir privažiavimo prie jų keliai yra pažymėti specialiomis rodyklėmis (ženklais), ar ant 

rezervuarų nurodyta jų talpa 

Netaikoma 

5.8.13. Ar gaisriniai hidrantai yra tvarkingi ir parengti darbui, jų šulinių dangčiai lengvai 

atsidaro bet kuriuo metų laiku 

Netaikoma 

5.8.14. Ar neužstatomi privažiavimo prie gaisrinių hidrantų keliai ir patys hidrantai Netaikoma 

5.8.15. Ar periodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus) tikrinama gaisrinių hidrantų, hidrantų 

kolonėlių techninė būklė, ar patikros rezultatai surašomi į tam skirtą žurnalą arba atitinkamos 

formos aktą 

Netaikoma 

5.8.16. Ar vandentiekio bokštas tvarkingas ir pritaikytas gaisrų gesinimo technikai paimti 

vandenį 

Netaikoma 

6. Deklaracijos pateikimo data 2014-05-07 

7. Deklaruojančiosios įmonės vadovo vardas ir pavardė Birutė Prasauskienė  

 

Patvirtinu, kad Deklaracijoje ir pridedamuose dokumentuose arba jų kopijose pateikti duomenys tikslūs ir 

teisingi  
 

___________________________________ 
(deklaruojančiosios įmonės vadovo parašas) 

 

8. Pridedami dokumentai arba jų kopijos 

 Dokumento pavadinimas Lapų skaičius 
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9. Deklaracijos atitikties vertinimas: 

9.1. Patvirtinu, kad Deklaracijoje pateikti duomenys tikslūs ir teisingi  

 

_______________________ 

        (pareigūno parašas) 

 

9.2. Deklaracijos 5 dalyje nurodyto gaisrinės saugos reikalavimo eilės numeris Reikalavimo įvykdymo 
terminas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________                                ___________________________________ 

          (pareigūno parašas)                                           (deklaruojančiosios įmonės vadovo parašas) 

 

 

   

 

_________________________ 

 

 

  
 


