5 priedas
SAVIVALDYBĖS MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS
Kiekis
Techniniai duomenys /
Valdytojas
paskirtis

Eil.
Nr.

Materialinis išteklius

1.

PGT ir savivaldybės PT
disponuojamos techninės priemonės
Šiaulių PGV

1.1.

AC – 7 vnt.

AK – 1 vnt.

APKS – 1 vnt.

ŽA – 1 vnt.
NA – 1 vnt.

ŠA – 1 vnt.

Automobilinė cisterna gaisrų gesinimo ir
gelbėjimo automobilis
su cisterna gesinimo
medžiagoms gabenti ir
stacionariai įrengtu
gaisriniu siurbliu. Gali
vežti gaisrų gesinimo ir
gelbėjimo įrangą, skirtą
gesinimo ir gelbėjimo
darbams atlikti
Automobilinės kopėčios –
gaisrų gesinimo ir
gelbėjimo automobilis su
stacionariai įrengtomis
kopėčiomis gesinimo ir
gelbėjimo darbams
aukštyje atlikti
Automobilinė platforma su
kopėčiomis ir siurbliu –
automobilinė platforma su
kopėčiomis ir stacionariai
įrengtu gaisriniu siurbliu
Žarnų automobilis – gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo
automobilis gaisrinėms
žarnoms gabenti
Narų automobilis – gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo

K. Bautronis

Valdytojo
kontaktiniai
duomenys

Pavojus, į kurį
atsižvelgiant
numatyti
materialiniai ištekliai

Basanavičiaus g.
89, Šiauliai, LT76160
(8 41) 397 912

Pramonės
paskirties,
gyvybiškai
svarbias paslaugas
teikiančių įstaigų ar
ūkio subjektų
pastatų ir
daugiabučių namų
gaisrai.
Gaisrai ir kiti
incidentai
objektuose,
turinčiuose
pavojingąsias
medžiagas arba
atliekas.
Miškų, durpynų ir
kitose atvirose
teritorijose
didesnio mąsto
gaisrai.
Labai stiprus ar
stiprus vėjas
(škvalas, viesulas,
uraganas).

KA – 3 vnt.

KSS – 1 vnt.

TCHGK – 1
vnt.

ŠK – 1 vnt.

VTK – 1 vnt.

PTK – 1 vnt.

ŽK – 1 vnt.

automobilis, turintis
sukomplektuotą darbui ant
vandens ir po vandeniu
įrangą
Štabo automobilis – gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo
automobilis štabo
funkcijoms vykdyti,
turintis sukomplektuotą
štabo įrangą
Konteinerinis automobilis
– gaisrų gesinimo ir
gelbėjimo automobilis
gaisrų gesinimo ir
gelbėjimo konteineriui
gabenti
Konteinerinė siurblinė
stotis – gaisrų gesinimo ir
gelbėjimo konteineris su
stacionariai įrengtu
gaisriniu siurbliu
Techninių / cheminių
gelbėjimo darbų
konteineris – techninių
gelbėjimo darbų
konteineris, turintis
papildomai
sukomplektuotą įrangą
cheminiams, radiaciniams,
biologiniams gelbėjimo
darbams atlikti
Štabo konteineris – gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo
konteineris štabo
funkcijoms vykdyti,
turintis sukomplektuotą
štabo įrangą

Labai smarki ar
smarki audra
(vėjas, perkūnija,
kruša, lietus).
Radioaktyvus
aplinkos
užteršimas.

Vandens transportavimo
konteineris – gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo
konteineris su cisterna
vandeniui gabenti
Putokšlio transportavimo
konteineris – gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo
konteineris su cisterna
putokšliui gabenti
Žarnų konteineris – gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo
konteineris gaisrinėms
žarnoms gabenti
1.2.

Šiaulių rajono PT

5

Automobilinė cisterna gaisrų gesinimo ir
gelbėjimo automobilis
su cisterna gesinimo
medžiagoms gabenti ir
stacionariai įrengtu
gaisriniu siurbliu.

R. Spulginas

Basanavičiaus g.
7, Kuršėnai, LT81156.
(8 41)583 218

Pramonės
paskirties,
gyvybiškai
svarbias paslaugas
teikiančių įstaigų ar
ūkio subjektų
pastatų ir
daugiabučių namų
gaisrai.
Gaisrai ir kiti
incidentai
objektuose,
turinčiuose
pavojingąsias
medžiagas arba
atliekas.
Miškų, durpynų ir
kitose atvirose
teritorijose

didesnio mąsto
gaisrai.
2.
2.1.

3.
3.1.

Policijos turimos techninės
priemonės
Šiaulių apskrities VPK Šiaulių miesto
ir rajono PK

GMP stotyje esamos techninės
priemonės
Rajone nėra GPM stoties (budi visą
parą Kuršėnuose VšĮ Šiaulių GMP)

25

Policijos transporto
priemonės, kurių pagalba
galima transliuoti garso
įrašus gyventojams

M. Macis

Purienų g. 48,
Šiauliai, LT76144
8700 60000

Visiems pavojams, ir
kai reikia operatyviai
perspėti gyventojus
ir kito būdo nėra

2

Greitosios pagalbos
ekipažai
GP automobilis su
reanimacine įranga

E. Kukaitienė

Vytauto g. 101,
Šiauliai, LT71156
(8 41)598 431

Visiems pavojams,
kai reikia operatyviai
suteikti greit. med.
pagalbą

R. Noreikaitė

Basanavičiaus g.
10, Kuršėnai, LT
– 81183.
8 613 58 372

Nukentėjusių nuo
visų pavojų
medicininės
pagalbos suteikimas

6

Funkcinė lova (palatos
dvivietės, keturvietės)
Nukentėjusiųjų
pervežimas greitosios
pagalbos automobilis.
Būtinąją pagalbą
teikiančių gydytojų
skaičius.
Slaugos specialistai

-

-

-

-

-

1
4.
4.1.

Ligoninėse efektyviai pagalbai
suteikti turimos priemonės
Ligoninėse efektyviai pagalbai
suteikti turimos priemonės

Lovų skaičius
20
1

3

5.
5.1.
6.

Šilumos energiją tiekiančios įmonės
disponuojamos techninės priemonės
Rajone nėra
Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo bendrovėje esamos
techninės priemonės

6.1.

UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“

5
1

Šiukšliavežės (15-18 m3),
asenizacinė a/.m (3,5m3),

V. Budrys

6.2.

UAB „Kuršėnų vandenys‘

1

Kilnojamas generatorius
66 KVa
Asenizacinė mašina 5 kub.
m.

A. Krivickas

Autogrederiai (Volvo Dz180),
Ekskavatoriai Case
(0,25m3), Komatsu (0,5
m3)
Sunkvežimiai, savivarčiai
su puspr. (24 t kel. galia),
Autobokštelis (keliamas
aukštis 17m, MB-24m),
Sunkvežimiai savivarčiai
(6 t kel. galia)
Ekskavatorius ratinis 9 t.
Traktorius ratinis
„Belorus“
Traktorius ratinis
„Johndeere“
Cisterna 10 kub. m.
Traktorinė priekaba 10 t.

V. Budrys

1
7.
7.1.

Statybinę - inžinerinę techniką
turintys ūkio subjektai
UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“

2
2

2
2
2
7.2.

UAB „Kuršėnų vandenys“

2
1
1
1
1

8.
8.1.

8.2.

Žmonių vežimo paslaugas teikiančių
ūkio subjektuose esama technika
UAB „Kuršėnų autobusų parkas“
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Autobusai keleiviams
vežti (viso vietų - 338)

A. Krivickas

V. Šulčius

Sodo g. 18,
Kuršėnai, LT81187.
(8 41) 581 195
Gergždelių g. 44,
Kuršėnai, LT81140.
(8 41) 582 004

Sodo g. 18,
Kuršėnai, LT81187.
(8 41) 581 195

Gergždelių g. 44,
Kuršėnai, LT81140.
(8 41) 582 004

Ventos g. 85,
Kuršėnai, LT81168.
(8 41) 581 269

Gyventojų
evakavimui įvairų
ekstremalių situacijų
atvejais

9.

9.1.

Pavojingas medžiagas (atliekas)
tvarkančių ir užterštos vietos
nukenksminimo darbus atliekančių
ūkio subjektų turimos techninės
priemonės
UAB „Toksika“ Šiaulių padalinys

1

1

1

Krovininis automobilis
SCANIA P94G- leidžiama
maksimali masė -18200
kg, masė be krovinio-6400
kg, kategorija- N3-BAA,
sėdimų vietų sk.-2,
variklio galia 1695 kW,
variklio darbinis turis1695 kW, dyzelinas,
pagaminta 2001 m.
Atitinka ADR
reikalavimus.
Priekaba SOMMERleidžiama maksimali masė
-16000 kg, parengtos
eksploatuoti TP masė4500 kg, pagaminta 2004
m.
Asenizacinė mašina MAN
14.163- Cisterna,
leidžiama maksimali
masė- 14000kg, masė be
krovinio- 9980 kg,
kategorija-N3-BA-SG,
sėdimų vietų sk.-2,
variklio darbinis tūris 4580
cm3, variklio galia-114
kW, dyzelinas. Cisternos
talpa-4150 l. Darbinis
slėgis- 0,8/05 bar. Siurblio

Bronislovas
Skarbalius

Jurgeliškių k. 10,
Šiaulių kaim.
sen., Šiaulių raj.
LT-76103.
8 685 26036

Pavojingi radiniai

Pavojingi radiniai

Pavojingi radiniai

1

1

1

1

1

gylis- 5-8 m. Siurblio
našumas- 570-480 m3/h.
Atitinka ADR
reikalavimus. Dyzelinas.
Teleskopinis krautuvas
MERLO P38.10- Variklio
galia-103 kW, keliamoji
galia- 3800 kg, didžiausias
kėlimo aukštis- 9650 m,
dyzelinas.
Teleskopinis krautuvas
MERLO P35.1 ITTVariklio galia- 55,4 kW,
didžiausia masė- 8900 kg,
dyzelinas.
Teleskopinis krautuvas
BOBCAT TL35.105Variklio galia- 74,5 kW.
Didžiausia keliamoji galia3500 kg, didžiausias
kėlimo aukštis- 10290
mm, dyzelinas.
Automobilinis krautuvas
HYUNDAI 30D-7Didžiausia keliamoji galia3000 kg, didžiausias
kėlimo aukštis- 4385 mm,
variklio galia- 64,5 AJ,
dyzelinas.
Automobilinis krautuvas
HYUNDAI 30D-9Didžiausia keliamoji galia3000 kg, didžiausias
kėlimo aukštis- 4305 mm,

Pavojingi radiniai

Pavojingi radiniai

Pavojingi radiniai

Pavojingi radiniai

Pavojingi radiniai

1

1

1

1

variklio galia- 50 kW,
dyzelinas
Automobilinis krautuvas
CLARK CD P20SKėlimo aukštis 4,2 m,
kėlimo galia 2 t, variklio
galia- 28 kW, dyzelinas.
Ratinis traktorius
VALTRA-VALMET
6200- Maksimali kėlimo
jėga- 44 kN, variklio galiaDIN 59 kW, didžiausia
masė 4050 kg,,
maksimalus traktoriaus
aukštis-2730 mm,
pagamintas 2001 m, kuro
rūšis- dyzelinas.
Agregatai: grunto
perkrautuvas, buldozerinis
peilis, mechaninė šluota.
Traktoriaus puspriekabė
KIPA 60- Vienos ašies,
didžiausia masė- 3990 kg,
pagaminta 2001 m.,
Autobusas VW
CRAFTER, D.3Pagamintas 2009 m. Kuro
rūšis- dyzelinas, 21 sėdima
vieta. Didžiausia masė5000 kg. Variklio darbinis
tūris- 2461 cm3. Variklio
galia- 100 kW. KategorijaM2.

Pavojingi radiniai

Pavojingi radiniai

Pavojingi radiniai

Radioaktyvus
aplinkos užterštumas

1

1

1

1

Radiacijos matuoklis
Pakri-E- β-spinduliuotė: >
0.61 MeV, < 8 %
Absorbcija: 0.16 - 0.31
MeV, 20 - 40 %
γ-spinduliuotė: μSv/h
Bendras αβγ spinduliuotės
matavimas: skaičius / min
Diapazonas: 0 - 99.99
μSv/h; 0 - 9999
skaičius/min
Tiesiškumo diapazonas (γ,
Cs137): 0 - 90 μSv/h
Darbinė įtampa: 9V
alkaninė baterija
Darbinė temperatūra: 15°C to +35°C
Apsaugos lygis: IP65
Pervežamas kompresorius
RAČE 55
(kompresoriniams
įrankiams)- Resyverio
tūris- 150 1, našumas- 500
l/min., slėgi-s 10,5 bar.
Išbirusių ir išsiliejusių
pavojingų atliekų
surinkimo siurblysNutraukiamo oro kiekis340 m3/h, vakuumas- 330
Pa, skersmuo- 60 mm,
surinkimo talpa- 30 1,
variklio galia- 2,8 kW.
Aukšto slėgio plovimo
aparatas KARCHER HDS
– 1195- Slėgis- 30-180

Radioaktyvus
aplinkos užterštumas

Pavojingi radiniai

Pavojingi radiniai
Radioaktyvus
aplinkos užterštumas

Pavojingi radiniai
Radioaktyvus
aplinkos užterštumas

1

1

bar, variklio galingumas8,2 kW, paduodamo
vandens kiekis- 900- 1200
l/h, maksimali vandens 1°
- 150°C.
Pneumatinės žirklėsMetalo kirpimo storis
plienui - 2,5 mm.
Automatinis kvėpavimo
aparatas VDP 60- Slėgio
oro baliono talpa 6 1,
slėgis 300 bar.
_________________

Pavojingi radiniai

Pavojingi radiniai
Radioaktyvus
aplinkos užterštumas

