2018 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ GAISRŲ IR GELBĖJIMO DARBŲ STATISTIKA
VILNIAUS MIESTE

Per devynis šių metų mėnesius Vilniaus mieste kilo 1287 gaisrai. Palyginti su praėjusių metų tuo
pačiu laikotarpiu, jų padaugėjo 17,3 proc. Gaisruose Vilniuje žuvo 6 gyventojai, pernai per tą patį
laikotarpį – 5 žuvę. Vilniaus mieste dėl neatsargaus rūkymo žuvo 2 žmonės, dėl elektros įrenginių,
prietaisų, elektros instaliacijos gedimų – 1, dėl krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir
eksploatavimo reikalavimų pažeidimų – 1 ir dėl kitų priežasčių – 2 žmonės.
Gaisruose Vilniaus mieste buvo sužeisti 16 žmonių, o 2017 m. per devynis mėnesius – 17
gyventojų. Daugiausia asmenų – 15 (praeitais metais – 1) buvo sužalota gyvenamosiose patalpose.
Iš ugnies ugniagesiai gelbėtojai išvadavo 12 piliečių, apsaugojo 3 transporto priemones bei 22
statinius.
Daugiausiai gaisrų kilo atvirosiose teritorijose – 551 arba 42,8 proc. visų gaisrų. Palyginti su
praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, čia gaisrų skaičius didesnis 27,6 proc. Iš jų 211 kartų liepsnojo
pievos (16,4 proc. visų gaisrų), 35 kartus miško paklotė, o 305 kartus - kita atvira teritorija. 253
gaisrai užgesinti gyvenamosios paskirties patalpose (19,7 proc.). Palyginti su pernai, gaisrų čia
padaugėjo 12 proc. Per pastarąjį laikotarpį transporto priemonės liepsnojo 126 kartus, palyginti su
pernai, gaisrų čia sumažėjo 16,6 proc, bet ugnis sunaikino 27 transporto priemones. Pagrindinės šių
gaisrų priežastys – transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai, transporto priemonių kuro
tiekimo sistemų gedimai bei kiti transporto priemonių gedimai.
Pagrindinės šio laikotarpio gaisrų priežastys – pašalinis ugnies šaltinis (49,2 proc.), neatsargus
žmonių elgesys su ugnimi (4,7 proc.), transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai (4 proc.),
elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai (3,1 proc.), krosnių, židinių bei
dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų pažeidimai (1,3 proc.), neatsargus rūkymas (1,5
proc.) ir kitos priežastys (3 proc.). Be to, įregistruota 67 padegimai (5,2 proc.), 2017 m. - 58, o 297
gaisrų (23,1 proc. visų gaisrų) priežastys dar tiriamos.
Be gaisrų gesinimo, ugniagesiai gelbėtojai atliko 879 kitus gelbėjimo darbus: 170 kartų teikė
pagalbą gyventojams buityje (6 proc. mažiau nei pernai), 428 kartus talkino kitoms specialiosioms
tarnyboms (18,2 proc. daugiau nei pernai). Be to, 75 karus ugniagesiai vyko padėti žmonėms,
patekusiems į autoavarijas (2017 m. - 65) ir, panaudoję specialiąją gelbėjimo įrangą, iš sudaužytų
automobilių išlaisvino 10 nukentėjusių bei ištraukė 2 žuvusiuosius. 23 kartus jiems teko darbuotis
vandenyje. Šių darbų metu ištraukė iš vandens telkinių 13 skenduolių (pernai per tą patį laikotarpį –
8).

25 kartus teko budėti nukenksminant sprogmenis, 15 kartų likviduoti cheminius incidentus, 45
kartus rinkti išsiliejusį gyvsidabrį. Gelbėjimo darbų metu ugniagesiai iš viso išgelbėjo 29
gyventojus, iš jų 14 vaikų. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu iš viso atliktų
gelbėjimo darbų padaugėjo 15 proc.

