Nedeginkite pernykštės žolės
Atėjus pavasariui ir šiltėjant orams gyventojai imasi aplinkos tvarkymo darbų. Deja, kartais
aplinkos tvarkymui į pagalbą pasitelkiama ugnis: deginamos šiukšlės, augalinės kilmės atliekos ir
sausa žolė. Praėjusiais metais Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje kilo 52 gaisrai, iš jų atvirosiose
teritorijoje, pievose ir ražienose kilo 21 gaisras. Pagrindinė kilusių gaisrų priežastis – neatsargus
žmonių elgesys.
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija prašo gyventojus nedeginti pernykštės žolės, šiukšlių ir
augalinės kilmės atliekų ir primena, kad galioja griežti Aplinkos apsaugos reikalavimai deginant
sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas už kurių nesilaikymą
numatyta administracinė atsakomybė:
- Už sausos žolės, o taip pat ir nendrių, nukritusių medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir
daržininkystės atliekų deginimą pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus – piliečiams gali būti
skirta nuo 28 iki 231 Eur bauda ir nuo 57 iki 289 Eur – pareigūnams.
- Už ražienų, taip pat nenupjautų ir nesugrėbtų žolių, nendrių, javų ir kitų žemės kultūrų deginimą
gali būti skirta nuo 57 iki 289 Eur bauda piliečiams ir nuo 115 iki 347 Eur – pareigūnams.
- Jeigu žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, pastebėję savo žemėje žolės gaisrą, nesiima
priešgaisrinės apsaugos priemonių, jiems gali būti skirta nuo 28 iki 173 Eur bauda. . Be to jiems gali
būti sumažintos tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus kuriuose bus
nudeginta žolė ar ražienos.
- Pažeidėjams taip pat gali tekti atlyginti gamtai padarytą žalą, kuri kartais siekia ne vieną šimtą
eurų. Vien už žolės deginimo faktą yra nustatytas 100 eurų žalos dydis, prie jo pridedant
apskaičiuotą žalą gamtai pagal išdeginto ploto dydį.
- Pastebėję degančią žolę, pasistenkite ją užgesinti, kad ugnis neišplistų.
- Nedideliame plote liepsnojančią žolę lengvai galima užgesinti, užplakant šakomis bei
užtrypiant ją kojomis. Tokius gaisrus galima gesinti vandeniu arba smėliu.
-Ugnies apimtus plotus rekomenduojama apkasti grioveliais, kad ugnis neišplistų ir
nepadarytų didesnių nuostolių.
- Jeigu matote, kad ugnies nepavyks užgesinti, nedelsiant skambinkite bendruoju pagalbos
telefonu 112.
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