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PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJA 
                                                                                                                                

 GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų r. Stakliškių gimnazijoje (toliau - gimnazija) gaisrinės saugos instrukcija taikoma 

visiems gimnazijoje dirbantiems darbuotojams ir nustato bendrus gaisrinės saugos reikalavimus, 

kurių privalo laikytis. 

2. Be šioje instrukcijoje nurodytų reikalavimų, darbuotojai (pagal darbo vietas ir darbo 

pobūdį) privalo būti susipažinę ir laikytis cheminių medžiagų preparatų saugos duomenų lapuose, 

įrenginių naudojimo instrukcijose gamintojo nurodytų gaisrinės saugos reikalavimų, vengti veiksmų 

ir nesudaryti sąlygų gaisrui kilti ar jam išplisti. 

3. Darbuotojai turi būti supažindinti su Prienų r. Stakliškių gimnazijoje parengtu veiksmų 

planu kilus gaisrui. 

4. Gimnazijoje organizuojami darbuotojų instruktažai gaisrinės saugos klausimais: 

4.1. įvadinis (bendras); 

4.2. periodinis (darbo vietoje); 

4.3. papildomas (darbo vietoje). 

5. Įvadinis (bendras)  instruktažas organizuojamas visiems darbuotojams pradedantiems 

eiti pareigas ar dirbti. Jis įforminamas įvadinių  (bendrų)  gaisrinės saugos instruktažų  registracijos 

žurnale. 

6. Periodinis instruktažas darbo vietoje organizuojamas ne rečiau kaip kartą per 12 

mėnesių. 

7. Papildomai darbo vietoje instruktuojama pakeitus gaisrinės saugos instrukciją (išskyrus 

redakcinio pobūdžio pakeitimus), darbo vietą, pasikeitus darbo funkcijoms, įvykus sprogimui arba 

kilus gaisrui, paaiškėjus, kad darbuotojas stokoja reikiamų gaisrinės saugos žinių. 

8. Instruktažai darbo vietoje (periodinis, papildomas) įforminami gaisrinės saugos 

instruktažų darbo vietoje. 

9. Gimnazijos darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą)  ne 

rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti mokyklos vadovai pagal  Minimalius 

reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, 

patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr.112 (Žin.,2003 Nr. 63- 2873). 

10. Darbuotojai turi būti pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su pareiginėmis instrukcijomis ir 

vidaus darbo taisyklėmis. 

11. Darbuotojai turi būti susipažinę su pirmosios medicininės pagalbos suteikimo 

instrukcija. 

 

II SKYRIUS 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

12. Visi asmenys privalo laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų, o kilus 

gaisrui imtis priemonių gelbėti vaikus, žmones, apsaugoti materialines vertybes ir gesinti gaisrą. 

13. Už gimnazijoje priešgaisrinę saugą yra atsakingas gimnazijos direktorius. Jis privalo: 



13.1. garantuoti priešgaisrinės saugos taisyklių ir kitų priešgaisrinę saugą 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų vykdymą. Nustatyti priešgaisrinį režimą ir reikalauti, 

kad visi darbuotojai jo laikytųsi; 

13.2. aprūpinti gimnazijos gaisro gesinimo priemonėmis ir garantuoti, kad jos būtų 

paruoštos gaisrui gesinti; 

13.3. garantuoti, kad turimos gaisrinės saugos priemonės būtų naudojamos gaisrui gesinti 

bet kuriuo paros metu; 

13.4. aprūpinti gimnaziją  nurodomaisiais bei įspėjamaisiais ženklais; 

13.5. atsakingi darbuotojai turi nuolat tikrinti teritoriją, pastatus ir patalpas, kontroliuoti 

evakuacijos kelius, vandens tiekimą gaisrui gesinti, pirminių gaisro gesinimo priemonių tinkamumą 

darbui. Pastebėjus trūkumus nedelsiant šalinti; 

13.6. kontroliuoti gaisrinį saugumą  klasėse. Nuolat priminti mokiniams apie gaisrinės 

saugos reikalavimus ir jų laikymąsi; 

13.7. garantuoti, kad baigus darbą patalpose ir darbo vietose būtų tvarka, išjungti elektros 

įrenginiai, išskyrus tuos , kurie turi veikti visą parą; 

13.8. žinoti gaisro gesinimo ir ryšio priemonių naudojimo taisykles. Garantuoti, kad šios 

priemonės būtų tvarkingos ir tinkamos naudoti bet kuriuo metu; 

13.9. pasirūpinti, kad šildymo įrenginiai, elektros įranga būtų tvarkinga. Pastebėjus 

trūkumus-nedelsiant organizuoti jų šalinimą; 

13.10. leisti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams apžiūrėti ir 

patikrinti gimnazija, vykdyti jų teisėtus nurodymus. 

14. Kiekvienas  gimnazijos darbuotojas privalo: 

14.1. žinoti ir vykdyti gaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus; 

14.2. laikytis nustatyto gaisrinio saugumo režimo darbo vietoje, vykdyti nurodymus 

vadovų ir atsakingų asmenų už gaisrinę saugą; 

14.3. darbo metu naudotis tvarkingais darbo įrankiais, prietaisais ir įrenginiais; 

14.4. baigus darbą sutvarkyti, išvalyti darbo vietą ir išjungti nenaudojamus elektros 

įrenginius; 

14.5. mokėti naudotis darbo patalpose esančiomis pirminėmis gaisro gesinimo 

priemonėmis; 

14.6. vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą. Stebėti mokinius, kad ir 

jie laikytųsi gaisrinės saugos reikalavimų. Galimas gaisrų kilimo priežastis nedelsiant šalinti. 

 

III SKYRIUS 

TERITORIJOS PRIEŽIŪRA 

 

15. Gimnazijos teritorija turi būti tvarkinga, nuolat valoma, gamybos atliekos ir šiukšlės iš 

teritorijos ir klasių sudedamos į šiukšlių konteinerius ir išgabenamos specialia tam skirta mašina. 

16. Sausą žolę, šiukšles ir kitas atliekas griežtai draudžiama deginti gimnazijos teritorijoje. 

Laužą galima tik 30 m. nuo pastatų, nepalikti be priežiūros. 

17. Privažiavimai ir priėjimai prie pastatų,  turi būti laisvi ir tvarkingi. 

18. Gimnazijos teritorijoje turi būti pažymėta žmonių susirinkimo vieta, evakuojantis iš  

pastatų gaisro kilimo pavojaus atveju. 

 
19. Griežtai draudžiama gimnazijoje ir jos teritorijoje rūkyti. 

20. Griežtai draudžiama gimnazijoje ir jos teritorijoje atsinešti mokiniams pirotechnikos ir 

juos sprogdinti. 

21. Kanalizacijos tinklai turi būti uždari, išvalyti ir uždengti dangčiais. 

 

 

 



IV SKYRIUS 

STATINIAI IR PATALPOS 

 

22. Šiame skyriuje išdėstyti gaisrinės saugos reikalavimai eksploatuojamiems statiniams ir 

patalpoms. 

23. Gimnazijoje turi būti pirminių gaisro gesinimo priemonių . 

24. Gaisrinės saugos ženklai turi atitikti teisės aktų reikalavimus. 

25. Visi gimnazijos pastatai ir patalpos turi būti tvarkingi gaisrinės saugos atžvilgiu. 

26. Gimnazijoje parengti evakavimo planai. 

27. Visi evakuaciniai perėjimai ir išėjimai turi būti neužkrauti, paruošti žmonėms evakuoti. 

Visos evakuacinės durys turi lengvai atsidaryti evakuacijos kryptimi. Draudžiama jas užkalti ar 

užrakinti iš lauko pusės. Iš vidaus durys turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu. 

28. Koridoriuose, laiptinėse ir ant durų evakuaciniuose išėjimuose turi būti evakuacijos 

kryptį nurodantys ženklai, kurių bent vienas turi būti gerai matomas iš bet kurio evakuacijos kelio 

taško. 

29. Evakuacijos keliai, išėjimai, avariniai išėjimai turi būti laisvi, parengti žmonėms 

evakuoti bet kuriuo paros metu. Siekiant nestabdyti žmonių evakavimo, draudžiama rakinti aukštų 

holų, bendrojo naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių, avarinių išėjimų duris, liukus. 

Evakuacijos kelių grindų danga turi būti pritvirtinta. 

30. Raktus nuo evakuacinių išėjimų turi turėti gimnazijoje budintis žmogus. 

31. Palėpėse draudžiama laikyti degias medžiagas ir degius skysčius. Bendrojo naudojimo 

palėpės turi būti užrakintos, o raktai laikomi prieinamoje vietoje, iš kurios juos galima paimti bet 

kuriuo paros metu. 

32.Iš rūsių langų prieduobių turi būti išvalytos šiukšlės. 

33. Gamybinėse patalpose nuo įrengimų ir kitų paviršių turi būti valomos dulkės, drožlės ir 

kitos degios medžiagos. 

34. Rūsiuose draudžiama laikyti dujų balionus, lengvai užsiliepsnojančius ir degius 

skysčius bei kitas pavojingas, sprogstamąsias ir degimo metu nuodingus produktus išskiriančias 

medžiagas. 

35. Draudžiama naudotis atvira ugnimi rūsiuose, palėpėse ir kitose gaisro atžvilgiu 

pavojingose patalpose. 

36. Bet kuris gimnazijos darbuotojas turi būti informuotas ir žinoti: 

36.1. apie evakuacinius išėjimus; 

36.2. pas ką arba kur padėtas raktas nuo evakuacinio išėjimo durų. 

37. Draudžiama po laiptais įrengti sandėliukus ir kitas panašios paskirties patalpas. 

38. Draudžiama naudoti lygintuvus ir kitus elektrinius šildymo prietaisus patalpose, 

kuriuose būna vaikai, išskyrus specialiai tam skirtas ir įrengtas vietas (patalpas). 

39. Kopėčios, skirtos patekti iš statinio laiptinės ant stogo, turi būti tvarkingos ir 

pritvirtintos, stogo liukai, durys, langai – uždaryti ir užrakinti, o raktai – laikomi lengvai 

prieinamoje vietoje, iš kurios juos galima paimti bet kuriuo paros metu. 

40. Vėdinimo įrenginių, elektros skydinių  bei kitų techninių patalpų durys turi būti 

užrakintos, o durys, vedančios ant pastato stogo ir į rūsį, uždarytos. 

41. Pastatų budintis personalas privalo turėti žibintuvėlius, instrukciją, nustatančią  jų 

veiksmus kilus gaisrui ar ištikus avarijai, specialiųjų ar avarinių tarnybų bei atsakingų darbuotojų 

telefono ryšio numerius. 

42.Gimnazijoje įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos parenkamos ir 

įrengiamos pagal teisės aktų reikalavimus. 

43.Gimnazijoje turi būti pirminių gaisro gesinimo priemonių, aiškiai matomi informacijos 

ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą ir evakuacijos išėjimo kryptį. 

 

 

 



V SKYRIUS 

ELEKTROS ĮRENGINIAI 

 

44. Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti įrengiami, eksploatuojami ir remontuojami 

laikantis teisės aktų reikalavimų. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs sprogimo ir gaisro 

atžvilgiu. 

45. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpo laidų jungimo ir kitų nevardinių 

režimų, galinčių sukelti gaisrą. 

46. Pastebėjus elektros tinklų ir elektros įrenginių gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, 

kabelių, laidų, rozečių ir variklių kaitimą, būtina  išjungti elektros energiją ir pašalinti gedimus. 

Prietaisų ar įrenginių, kurie nėra atjungti nuo elektros srovės, jokiu būdu negalima gesinti 

vandeniu. 

 

 
47. Pavojaus signalai, skelbiantys apie netvarkingą elektros instaliaciją: 

47.1. karšti kištukiniai lizdai, kištukai, kabeliai ir laidai; 

47.2. dėl neaiškių priežasčių atsijungę elektros saugikliai; 

47.3. mirga šviesa; 

47.4. atsiranda aprūkimo, degimo žymės ant ar virš kištukinių lizdų, jungiklių, juntamas 

elektros laidų svilėsių kvapas; 

47.5. įjungus elektros prietaisas „krečia“, iš lizdo pasipila kibirkštys. 

48. Pastebėjus bent vieną iš šių požymių nedelsiant išjungti elektros prietaisus ir 

informuoti atsakingus asmenis dėl gedimų pašalinimo. 

49. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų, išskyrus automatiškai valdomus 

elektros prietaisus. 

50. Saugoti, kad nesušlaptų ar nesudrėktų elektros laidai, kištukiniai lizdai, kištukai ar 

patys elektros prietaisai. 

51. Stebėti, kad elektros laidai nebūtų prispaudžiami durimis, baldais, įrenginiais, mindomi 

ar kitaip mechaniškai pažeidžiami 

52. Į kištukinius lizdus nejungti elektros prietaisų, kurie viršija leistiną galią. Nejungti į 

vieną lizdą kelių, ypač galingų elektros prietaisų. 

53. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos ne didesnė galios elektros lempos, negu 

nurodyta šviestuvų techninėse charakteristikose. 

54. Priėjimo prie elektros skydinių ir skirstomųjų  spintų vietos turi būti tvarkingos ir 

neužkrautos. Jose ir 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas. Elektros skydinės 

turi būti švarios, jose draudžiama laikyti kitus įrenginius ar medžiagas. 

55. Laikiną elektros instaliaciją leidžiama naudoti tik statybos, remonto ar avarijų 

likvidavimo metu. 

 
56. Elektros skydinės turi būti švarios, jose draudžiama laikyti kitus įrenginius ar 

medžiagas. Taip pat draudžiama elektros skydines ir skirstomąsias spintas įrengti po laiptais. 

57. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki sandėliuojamų degių medžiagų turi būti ne 

mažesnis kaip 0,5 metro. 

58. Kilnojamieji šviestuvai privalo turėti stiklinius gaubtus arba metalinius tinklelius. 

Šiems šviestuvams ir kitai kilnojamai elektros aparatūrai naudojami tik lankstūs kabeliai ir laidai. 

59. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos ne didesnės galios elektros lempos, negu 

nurodyta šviestuvų techninėse charakteristikose. 



 
60.  Eksploatuojant elektros įrenginius draudžiama: 

60.1. elektros lempas, šviesos sklaidytuvus, šildytuvus uždengti degiomis medžiagomis; 

60.2. šildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros prietaisais; 

60.3. naudoti netvarkingas elektros rozetes, kištukus bei kitą elektros instaliacijos įrangą; 

60.4. naudoti lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo prietaisus tam tikslui nepritaikytose 

vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros; 

60.5. kabinti šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant laidų; 

60.6. naudoti nekalibruotus ir savo gamybos saugiklius; 

60.7. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius. 

61. Laidai ir kabeliai sujungiami presavimo, suvirinimo, litavimo būdu arba specialiomis 

jungtimis. 

62. Atvirosios instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai 

pažeisti, turi būti papildomai apsaugoti. 

63. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo, galinčių sukelti 

gaisrą. 

64. Neeksploatuojami elektros įrenginiai turi būti atjungti nuo elektros tinklo. 

65. Būtina laiku matuoti kabelių ir laidų izoliacijos varžą. 

66. Pastoviai valyti dulkes ir nuosėdas nuo elektros variklių, šviestuvų, laidų ir kitų 

elektros įrenginių. 

67. Pastatų ir įrenginių apsauga nuo žaibo ir statinio elektros krūvio turi atitikti teisės aktų 

reikalavimus. 

68. Apsaugos nuo žaibo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir tikrinami jų įrengimai  

reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. 

 

VI SKYRIUS 

ŠILDYMAS 

 

69. Visi dujų šildymo įrenginiai turi būti įrengti ir eksploatuojami pagal gamintojo 

instrukcijose ir kituose teisės aktuose nustatytus priešgaisrinės saugos reikalavimus, o prieš šildymo 

sezono pradžią jie turi būti patikrinti ir suremontuoti. 

70. Gamybinėse patalpose, kuriose yra degių dulkių, nuosėdų, šildymo prietaisų paviršiai 

turi būti reguliariai valomi. 

71.Smilkstančias anglis, pelenus ir šlaką galima pilti ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų, o 

laikyti nedegioje taroje –  ne arčiau kaip 6 m nuo pastatų. 

72. Katilinėse ir patalpose, kuriose yra įrengti šildymo įrenginiai, draudžiama: 

72.1. naudoti kitos rūšies kurą, negu numatyta įrenginio techninėje dokumentacijoje; 

72.2. be priežiūros palikti neautomatinius  šildymo įrenginius. 

73. Šildymo įrenginiai, dūmtraukiai turi būti techniškai sutvarkyti. Palėpėse ir kitose gaisro 

atžvilgiu pavojingose patalpose mūriniai dūmtraukiai ir mūrinės sienos su dūmų kanalais turi būti 

išbaltinti. 

 
74. Eksploatuojant šildymo įrenginius, draudžiama: 

74.1. laikyti kurą arčiau kaip 1 m nuo pakuros; 

74.2. įkurti juos ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais; 

74.3. kūrenti šildymo įrenginį jam nepritaikytu kuru; 

74.4. kūrenti esant atidarytoms pakuros durelėms; 

74.5. naudoti vėdinimo kanalus dūmams šalinti; 

75. Iš dūmtraukių, dūmtakių ir krosnių kiekvienais metais prieš eksploatavimo pradžią 

išvalyti suodžius ir eksploatavimo metu juos valyti ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. 



76. Draudžiama džiovinti ir laikyti degias medžiagas arčiau kaip 0,5 m nuo krosnių, katilų 

ir jų vamzdynų arba ant jų. 

 

VII SKYRIUS 

VĖDINIMAS 

 

77. Vėdinimo įrenginiai turi būti įrengti ir eksploatuojami pagal  gamintojo instrukcijose ir 

kituose teisės aktuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus. 

78. Atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus, bet ne rečiau kaip kartą per metus privaloma 

tikrinti ventiliatorių, ortakių, ugnį sukeliančių prietaisų, įžeminimo įrenginių techninę būklę. 

79. Iš vėdinimo kabinų, ciklonų, ortakių degios dulkės ir gamybinės atliekos turi būti 

reguliariai valomos. 

80. Atsiradus gedimams, dėl kurių tiesiogiai ar netiesiogiai gali kilti gaisras, būtina 

nedelsiant išjungti ventiliatorių ir pašalinti gedimus. 

81. Eksplotuojant vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, draudžiama išmontuoti ugnį 

sulaikančius įrenginius arba atskirus jų elementus. 

82. Vėdinimo kamerose draudžiama laikyti įrenginius ir bet kokias medžiagas. Jos turi būti 

užrakintos. 

83. Atsiradus gėdimams, dėl kurių tiesiogiai ar netiesiogiai gali kilti gaisras, būtina 

nedelsiant išjungti ventiliatorių ir pašalinti gedimus. 

 

VIII SKYRIUS 

UGNIES DARBAI 

 

84. Už saugų ugnies darbų atlikimo organizavimą atsako gimnazijos direktorius. 

85. Prie ugnies darbų priskiriami tokie darbai, kurių metu naudojama atvira ugnis, gali 

susidaryti kibirkštys arba įkaitinamos medžiagos iki temperatūros, galinčios sukelti jų 

užsiliepsnojimą (metalų suvirinimas elektra ir dujomis ir t. t.). 

86. Atlikti ugnies darbus  gimnazijos patalpose leidžiama tik tuo metu, kai nevyksta 

užsiėmimai. 

87. Laikiniems ugnies darbams atlikti gimnazijos direktorius duoda leidimą ir nustato 

atlikimo vietą. 

88. Darbuotojas, atliekantis ugnies darbus , privalo turėti suvirintojo kvalifikacijos 

pažymėjimą. 

89. Ugnies darbų atlikimo vietoje turi būti gaisro gesinimo priemonės. 

90. Jei atliekant ugnies darbus 5 m. spinduliu yra degių konstrukcijų ir medžiagų, jas reikia 

pašalinti kad neužsidegtų. Taip pat reikia imtis priemonių, kad kibirkštys nepatektų ant žemiau 

esančių degių konstrukcijų, aikštelių ir aukštų. 

91. Asmuo, atsakingas už ugnies darbų saugą, po suvirinimo darbų turi 4 val. stebėti 

patalpas  kur vyko laikini suvirinimo darbai, kad neužsidegtų atsitiktinai nulėkusi kibirkštis ar ant 

įkaitusio metalo neužkristų degios medžiagos ir nesukeltų gaisro. 

92. Atliekant ugnies darbus draudžiama: 

92.1 dirbti techniškai netvarkinga įranga ir aparatūra; 

92.2. naudotis tepalais, riebalais, benzinu ar kitais degiais skysčiais suteptais drabužiais, 

pirštinėmis; 

92.3. suvirinimo kabinose laikyti drabužius bei kitus degius daiktus ar medžiagas; 

92.4. remontuoti komunikacijas, aparatus, turinčius slėgį ar elektros įtampą, pripildytus 

lengvai užsiliepsnojančiais ir degiais skysčiais bei toksiškų medžiagų; 

92.5. atstumas nuo degiklių iki degių dujų ir deguonies balionų turi būti ne mažesnis kaip 5 

m; 

92.6. draudžiama vienoje patalpoje laikyti deguonies balionus ir degiųjų dujų balionus,  

kalcio karbidą; 



92.7. aparatai ir kiti įrenginiai turi būti sustabdyti ir išjungti kur bus atliekami ugnies 

darbai. 

 

IX SKYRIUS 

MEDŽIAGŲ SANDĖLIAVIMAS 

 

9.1. Sandėliavimo reikalavimai pastatuose, patalpose 

 

93. Medžiagos turi būti laikomos grupėmis pagal joms gesinti naudojamas medžiagas 

(vanduo, putos, dujos) taip pat pagal jų fizines ir chemines bei pavojingumo gaisro atžvilgiu 

savybes. 

94. Materialinės vertybės sandėlyje turi būti laikomos tvarkingai sukrautos. 

95. Ant išorinės sandėlio durų pusės turi būti pakabinamas ženklas, nurodantis laikomų 

materialinių vertybių pavojingumą gaisro ir sprogimo atžvilgiu. 

96. Sandėlyje draudžiama užkrauti duris, langus . 

 
97.Rūkyti ir naudoti atvirą ugnį sandėlių patalpose draudžiama. 

98. Draudžiama laikyti lengvai įsiliepsnojančius skysčius atviroje taroje. 

99. Sandėliuose draudžiama naudoti virykles, šildytuvus ir kitus buitinius prietaisus. 

100. Praėjimai turi būti ne siauresni kaip 0,8 m. ir neužkrauti. 

101. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki sandėliuojamų degių medžiagų turi būti ne 

mažesnis kaip 0,5 m. 

102. Daiktai, baldai, medžiagos , laikomos ne lentynose, turi būti sudėtos į rietuves. 

103. Gaisro atžvilgiu pavojingus lakus, dažus laikyti sandariai uždarytus, nedegiose 

vėdinamose patalpose. Minėtas medžiagas laikyti su kitomis degiosiomis medžiagomis draudžiama. 

 

X SKYRIUS 

VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATAI 

 

104. Draudžiama naudoti lygintuvus ir kitus elektrinius šildymo prietaisus žaidimų 

kambariuose ir kitose patalpose, kuriuose būna vaikai, išskyrus specialiai tam skirtas ir įrengtas 

vietas (patalpas). 

105. Jaunesniojo amžiaus vaikai turi būti pirmose  aukštuose. 

106. Dirbti fizikos ir chemijos laboratorijose (kabinetuose) su reaktyviais, elektriniais ir 

šildymo prietaisais be mokytojo ar laboranto priežiūros draudžiama. 

107. Mokomosios chemijos laboratorijose ir sandėliukuose reaktyviai turi būti laikomi 

užrakinamuose spintose, o spintų raktus turi mokytojas. LU ir DS leidžiama laikyti specialiose 

patalpose ar metalinėse spintose, pastatytuose ne arčiau kaip 1 m. atstumu nuo šildymo prietaisų ir 

ne daugiau kaip 3 kg. 

108. Kiekvieną dieną, baigus užsiėmimus klasėse, dirbtuvėse arba laboratorijose, 

mokytojai, laborantai, gamybinio mokymo meistrai turi apžiūrėti patalpas ir išjungti visus elektros 

ir dujų prietaisus, būtina išvalyti šiukšles, atliekas 

109. Žiemos metu prie pastatų aikštelės ir keliai prie jų įvažiuoti turi būti pastoviai 

valomas sniegas. 

 

XI SKYRIUS 

DARBAS  LABORATORIJOSE 

 

110. Laboratorijų personalas turi būti susipažinęs su naudojamų cheminių medžiagų bei 

preparatų pavojingumu sprogimo ir gaisro atžvilgiu ir laikytis atitinkamų saugos reikalavimų. 



111. Baldai ir įrenginiai laboratorijose turi būti sustatyti taip, kad netrukdytų žmonių 

evakuacijai. 

112. Stalai, skirti darbui su gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingais skysčiais ir 

medžiagomis, turi būti padengti nedegia medžiaga ir turėti bortelius. 

113. Laboratorijoje visi darbai, kurių metu gali išsiskirti kenksmingų, gaisro arba sprogimo 

atžvilgiu pavojingų dujų bei garų, turi būti atliekami techniškai tvarkingose spintose, veikiant 

vėdinimo sistemai. Jeigu tokių spintų su vėdinimo sistema nėra, šie darbai neatliekami. 

114. Šarminius metalus būtina laikyti vandens neturinčiame žibale arba tepaluose, 

sandariai uždarytame (kad nepatektų oras), storomis sienelėmis inde. Stiklainius su šarminiais 

metalais būtina dėti į sandariai uždaromas metalines dėžes. 

115. Degias medžiagas ir preparatus laikyti tam tikslui pritaikytose patalpose. 

116. Prieigose prie cheminių medžiagų laikymo vietų turi būti aiškūs užrašai, nurodantys 

cheminės medžiagos būdingąją savybę, pavz., ,,Ugnis pavojinga“, ,,Nuodinga“ ir pan. 

117. Draudžiama palikti be priežiūros į elektros tinklą įjungtą aparatūrą ir kitus elektros 

įrenginius. 

118. Degias, labai degias, ypač degias skystas medžiagas ir preparatus draudžiama pilti į 

kanalizaciją. Juos pilti į sandarų indą, pasibaigus darbo dienai – išnešti iš laboratorijos. 

119. Laboratorijose turi būti gaisro gesinimo ir neutralizuojančios priemonės pagal 

naudojamų medžiagų savybes bei technologinių procesų ypatybes. 

 

XII SKYRIUS 

MASINIO SUSIBŪRIMO  RENGINIAI 

 

120. Artėjant didžiosioms metų šventėms, vyksta mokyklose masiniai renginiai, kurių 

metu turi būti  užtikrinamas mokinių ir personalo naudojamų priemonių  saugus naudojimas. 

121.  Prieš renginį, asmuo atsakingas už renginio organizavimą, turi patikrinti patalpų 

gaisrinės saugos būklę: evakuacijos kelius, ryšio priemones, evakuacinį bei avarinį apšvietimą, 

pirmines gaisro gesinimo priemones. Pastebėtus trūkumus pašalinti iki renginio pradžios. 

122. Mokinių šventėse turi būti budintis personalas. Jis privalo stebėti, kad renginio metu 

būtų laikomasi gaisrinės saugos reikalavimų ir žmonių evakavimo kilus gaisrui tvarka. 

123. Patalpose turi būti reikiamas gaisro gesinimo priemonių kiekis. 

124. Masinių renginių patalpose draudžiama naudoti atvirą ugnį (fakelus, žvakes, šaltąsias 

ugneles). 

125. Turi būti iškabinti evakuacijos planai. 

126. Renginių metu evakuaciniai išėjimai turi būti du ir durys turi būti atrakintos. 

127. Salėje visos degios dekoracijos turi būti padengtos degumą mažinančiomis 

medžiagomis, o scenoje kabinamos užuolaidos nedegios arba taip pat būtų padengtos degumą 

mažinančiomis medžiagomis. 

128. Draudžiama eglę puošti degiomis medžiagomis, žvakutėmis, šaltomis ugnelėmis, 

eglės iliuminacija turi būti įrengta laikantis teisės aktų reikalavimų, girliandų lemputės turi būti ne 

galingesnės nei 25 w, laidai lankstūs, variniai, pastebėjus bet kokį apšvietimo gedimą apšvietimą 

būtina išjungti. 

129. Naudoti pirotechnikos priemones masinių renginių metu patalpose draudžiama. O jei 

bus naudojamos lauke, tai renginio organizatorius turi pranešti prieš 5 dienas valstybinės 

priešgaisrinės priežiūros inspekcijai ir pateikti dokumentus apie naudojamas pirotechnikos 

priemones (pirotechninio mišinio kiekį, naudojimo būdą, instrukcijas, nusakančias atliekamų darbų 

saugą). 

130. Renginio organizatoriai privalo užtikrinti pirotechnikos priemonių paleidimo 

aikštelėje esančių žmonių saugą: kiekvieną kartą numatyti gaisro ar sprogimo pavojaus zonos ribas, 

neįleisti į šią zoną pašalinių asmenų, pasirūpinti, kad būtų naudojami tik tinkamai veikiantys 

pirotechnikos priemonių paleidimo įrenginiai, o žmonės būtų už gaisro arba sprogimo pavojaus 

zonos ribų. 



131. Salėje, kur vyksta renginiai, draudžiama siaurinti takus tarp kėdžių eilių ir pristatyti 

papildomas kėdes, fotelius suolus. 

132. Draudžiama užrakinti duris bei uždaryti langines. 

133. Nenaudoti patalpų sienų ir lubų apdailai degias medžiagas, grindims degią kiliminę 

dangą. 

134. Draudžiama laikyti dekoracijas, inventorių po scena ar pakyla . 

135. Draudžiama evakuaciniuose keliuose įrengti veidrodžius, durų imitaciją . 

136. Draudžiama įleisti į patalpas daugiau žmonių negu numatyta pagal normas. 

137. Organizatoriams stebėti moksleivius, kad nerūkytų, nenaudotų atvirą ugnį bei 

nenaudotų kvaišalų. 

 

XIII SKYRIUS 

PATALPŲ UŽDARYMO TVARKA BAIGUS DARBĄ 

 

138. Darbuotojas, atsakingas už patalpų uždarymą, pasibaigus darbui, prieš jas 

uždarydamas, turi patikrinti: 

138.1. ar nesijaučia patalpose degėsių ir kitų nebūdingų specifinių kvapų; 

138.2. ar išjungti prietaisai, kurie pasibaigus darbui turi būti išjungiami; 

138.3. ar ant patalpų šildymo sistemos nepalikta skudurų ir kitų degių medžiagų; 

138.4. ar uždaryti langai ir kitos angos; 

138.5. ar neužkrauti takai, skirti priėjimui prie gaisro gesinimo priemonių, evakuacinių 

išėjimų; 

138.6. ar nėra pasilikusių mokinių bei darbuotojų; 

138.7. ar veikia avarinio apšvietimo sistema. 

139. Darbuotojas, atsakingas už patalpų uždarymą, pastebėjas išvardintų reikalavimų 

pažeidimus, privalo imtis priemonių jiems pašalinti. Jei jis to padaryti negali, turi pranešti apie tai 

mokyklos vadovybei. 

 

XIV SKYRIUS 

GAISRŲ GESINIMO PRIEMONĖS 

 

 

140. Šiame skyriuje išdėstyti reikalavimai gaisrų gesinimo įrangai ir priemonėms, gaisrinės 

automatikos įrenginiams. 

             141. Gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai, mažinantys grėsmę 

moksleiviams bei darbuotojams ir jų turtui, skirti gaisrui aptikti, pranešti apie jį, gesinti, dūmams ir 

šilumai šalinti ar kelioms šioms funkcijoms vykdyti turi būti techniškai tvarkingi ir veikiantys. 

142. Gimnazijos teritorijoje aikštelės ir keliai, skirti gaisriniams automobiliams privažiuoti 

turi būti tvarkingi ir laisvai privažiuojami. 

143. Gimnazijoje turi būti atitinkamas gesintuvų skaičius. 

144. Ant gesintuvo korpuso turi būti nurodyta užpildymo data ir galiojimo laikas. 

Gesintuvai užplombuoti. 

145. Patalpose turi būti pakabinti ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Ženklai 2-

2,5 m. aukštyje. 

146. Gesintuvais leidžiama gesinti tuos gaisrus, kurie nurodyti gesintuvus gaminusios 

įmonės instrukcijose. 

147. Gesintuvų kokybė tikrinama vieną kartą per metus. 

148. Gesintuvus reikia laikyti 1,5 m. aukštyje, lengvai prieinamose ir matomose vietose, 

apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio, ne arčiau kaip 1 m. nuo šildymo prietaisų. 

149. Gesintuvų vietoje paliekamas standartinis gaisrinės saugos ženklas ,,Gesintuvas“ ir 

aiškiai nurodoma jo laikymo vieta. 

 



150. Vidaus gaisrinį vandentiekį būtina kartą per metus patikrinti: perplauti–nuleisti 

vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti, ar jie nesurūdiję, sugedusius gaisrinius čiaupus 

suremontuoti ar pakeisti naujais, gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti, patikrinti 

elektrifikuotų sklendžių ir gaisrinių siurblių veikimą. 

Statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių bandymas turi būti atliekamas ne rečiau kaip 

kartą per metus. Aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir bandymai atliekami 

vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija. 

 

151. Draudžiama pirmines gaisro gesinimo priemones ir inventorių naudoti ne pagal 

paskirtį. 

 

XV SKYRIUS 

VEIKSMAI KILUS GAISRUI 

 

152. Kiekvienas darbuotojas, pastebėjęs gaisrą privalo: 

152.2. nedelsiant pranešti apie gaisrą Valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai tel. 112; 

152.3. imtis priemonių gelbėti žmones ir organizuoti jų bei materialinių vertybių 

evakavimą; 

152.4. jei kilo mažas gaisras, ir įsitikinus, kad galima jį užgesinti pačiam, gesinti jį 

pirminėmis gaisrų gesinimo priemonėmis, kitais atvejais nedelsiant evakuotis; 

152.5. informuoti gimnazijos direktorių klasės auklėtojus. 

153. Išgirdus gaisro signalizacijos signalą ar signalą apie gaisrą (pvz. „Gaisras!“ ar 

„Dega!“): 

153.1. vadovautis evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais ir skubėti tiesiai į lauką, 

išeinant uždaryti duris, langus; 

153.2. jeigu patalpoje prasidėjo gaisras ir sparčiai pradėjo kauptis dūmai, gultis ant grindų 

ir labai greitai šliaužti išėjimo link. Apačioje, po dūmais, lengviau kvėpuoti ir geriau matyti; 

153.3. negrįžti į degantį pastatą; 

153.4. išėjus likti sutartoje vietoje (stadione ant scenos). 

154. Jeigu užsidegė rūbai, laikytis taisyklės: „Sustok, krisk ant žemės ir riskis“. 

155. Užsidegus rūbams, niekada nebėgti, nes nuo to tik stipriau degs. 

156. Gimnazijos direktorius arba jo paskirtas atsakingas darbuotojas privalo vadovauti 

žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai gelbėtojai. 

157. Į gimnaziją grįžti galima tik direktoriui leidus. 

 

XIV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

158. Pastebėjus gaisrinės saugos pažeidimą (-us-) nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą 

ir (arba) atsakingus asmenis. 

159. Atsiminti, kad pagrindinė gaisrų kilimo priežastis – neatsargus elgesys. Būti atidiems 

ir nuolat laikytis gaisrinės saugos reikalavimų. 

 

 

 

INSTRUKCIJĄ PARENGĖ:  Vilma Breikštienė,  Prienų r. Stakliškių gimnazijos ūkvedė 

 

 
 


