
 

REKOMENDACIJOS: PASIRENGIMAS ŠALTAJAM METŲ SEZONUI 

 

Lietuvių patarlė teigia „Roges ruošk vasarą“. Jau vasarą reikia pradėti ruoštis artėjančiam 

šaltajam metų laikotarpiui. Ruošiantis artėjančiam šaltajam metų laikotarpiui reikia įvertinti 

visus pavojus, kurie gali kilti šiuo periodu ir imtis priemonių išvengti šių grėsmių. 

Labai svarbu, kad gyventojai besišildantys savo būstą krosnimis ir židiniais, pasiruoštų 

šildymo sezonui iš anksto. Siekiant išvengti skaudžių nelaimių reikia ne tik prižiūrėti šildymo 

įrangą, bet ir užtikrinti sąlygas, leidžiančias kuo greičiau užgesinti kilusį gaisrą. Pasiruošimą 

kūrenimo sezonui reikia pradėti nuo krosnių, šildymo katilų ir dūmtraukių apžiūros.  

Pasiruošimą šaltajam metų periodui vykdo ir ūkio subjektai, tiekiantys gyventojams 

šilumos ir elektros energiją, dujas, vandenį ir šalinantys nuotekas. Šie ūkio subjektai turi 

sudaryti pasiruošimo šaltajam metų periodui planus, numatyti priemones, kad sutrikus šilumos, 

elektros energijos, vandens, dujų tiekimui ar nuotekų šalinimui, kuo greičiau būtų pašalinti 

gedimai. 

Ruošiantis šaltajam metu laikotarpiui, šilumos tiekimo įmonės privalo sukaupti kuro 

atsargas, atlikti šiluminių trasų apžiūras, šių trasų hidraulinius bandymus ir t.t. 

Kad žiemos metu nesutriktų elektros energijos tiekimas, elektros energiją tiekiančios 

įmonės privalo atlikti techninę elektros pastočių apžiūrą, apsirūpinti generatoriais, suformuoti 

operatyvines brigadas avarijoms šalinti, iškirsti medžius prie elektros energijos perdavimo 

linijų. 

Kad keliai žiemos metu būtų pravažiuojami rūpinasi kelių priežiūros tarnybos. Šios 

tarnybos turi sukaupti pakankamas smėlio-druskos atsargas, paruošti turimą sniego valymo 

techniką.  

Lietuvoje dauguma miestų gyventojų gyvena daugiabučių tipo namuose, kuriuos 

administruojančios įmonės turi prieš šildymo sezoną atlikti šiuos darbus: 

✓ Patikrinti šiluminių mazgų ventilių ir uždaromosios armatūros sandarumą; 

✓ Išbandyti šildymo sistemą hidrauliškai; 

✓ Sureguliuoti šilumos punktus; 

✓ Patikrinti ar tinkama šilumos vamzdynų izoliacija; 

✓ Įrengti šilumos reguliavimo balansinius ventilius; 

✓ Sutvarkyti, užsandarinti gyvenamųjų daugiabučių namų duris ir langus.  
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Rekomendacijos gyventojams ruošiantis šaltajam metų laikotarpiui: 

✓ Pastatuose, kuriuose yra įrengtos krosnys, prieš intensyvų kūrenimą būtina patikrinti jų 

sandarumą; 

✓ Prieš šildymo sezoną būtina išvalyti dūmtraukius. Rekomenduojama valyti 

dūmtraukius ir šildymo sezono metu (ne rečiau kaip 1 kartą į metų ketvirtį); 

✓ Atsiradus plyšių krosnių, židinių ir dūmtraukių sienelėse būtina jas užsandarinti molio-

smėlio mišiniu arba atsparaus aukštai temperatūrai cemento-smėlio mišiniu; 

✓ Gaisro priežastimi gali tapti iš krosnies iškritusios žarijos. Kad jos neuždegtų grindų, 

reikia ant grindų prie krosnies prikalti skardos lapą arba įrengti nedegų pagrindą iš 

keramikinių plytelių. 

Laikykimės saugaus krosnių eksploatavimo taisyklių: 

✓ Nesandėliuokite malkų, briketų, granulių arčiau kaip 1 m. nuo krosnies ar židinio; 

✓ Ant besikūrenančios krosnies nedžiovinkite rūbų, avalynės, malkų; 

✓ Nepalikite atvirų krosnies pakuros durelių; 

✓ Nepalikite besikūrenančios krosnies be priežiūros ir jokiu būdu nepatikėkite jos 

priežiūros mažamečiams vaikams; 

✓ Nenaudokite pakuroje esančiam kurui uždegti degalų ar kitų greitai užsiliepsnojančių 

skysčių; 

✓ Krosnies sklendę uždarykite, kai tik ugnis baigia rusenti, nes dar vykstant degimui ir 

esant deguonies trūkumui išsiskiria anglies monoksidas (smalkės). Išsiskiriančios 

smalkės labai pavojingos, o apsinuodijimas gali baigtis mirtimi. 

Rekomendacijos naudojant šildymui šildymo katilus: 

✓ Prieš šildymo sezoną būtina katilą išvalyti; 

✓ Patikrinti išsiplėtimo indo slėgį; 

✓ Valant degimo kamerą, nuvalyti jonizacijos ir uždegimo elektrodus. 

Rekomendacijos šildant patalpas elektros prietaisas: 

✓ Nejunkite į elektros tinklą iš karto kelius galingus elektrinius šildymo prietaisus; 

✓ Elektrinius šildymo prietaisus statykite kuo toliau nuo užuolaidų ir baldų; 

✓ Nepalikite ant elektrinių šildymo prietaisų padžiautų drabužių, batų; 

✓ Išeidami iš namų išjunkite elektrinius šildymo prietaisus; 

✓ Nenaudokite savadarbių elektrinių šildymo prietaisų; 

✓ Naudojant elektrinius šildymo prietaisus, susipažinti su šių prietaisų naudojimosi 

taisyklių reikalavimais. 

Kitos rekomendacijos: 
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✓ Įsigykite ir gyvenamosiose patalpose įsirenkite privalomus autonominius dūmų 

detektorius, kurie įspėtų apie dūmų ir gaisro pavojų; 

✓ Užtikrinkite gaisrinių automobilių privažiavimą prie pastatų, vandens telkinių ir 

gaisrinių hidrantų; 

✓ Neužstatykite pastatų, vandens telkinių transporto priemonėmis; 

✓ Kilus gaisrui kvieskite ugniagesius gelbėtojus skubiosios pagalbos tarnybų telefono 

numeriu 112. 

Daugiau prevencinės informacijos ieškokite Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms 

situacijoms svetainėje www.lt72.lt ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://pagd.lrv.lt  

__________________________ 

http://www.lt72.lt/
https://pagd.lrv.lt/

