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DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS 

 

I. Gaisro aptikimas ir pranešimas apie gaisrą 

 

 
 

ASMUO, PASTEBĖJĘS KILUSĮ GAISRĄ 

 

 

 

 

 

 

 

NEDELSIANT BENDRUOJU PAGALBOS TELEFONU 112 IŠKVIEČIA  

PRIEŠGAISRINĘ GELBĖJIMO TARNYBĄ IR PRANEŠA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Kur                    Kas                   Kada                  Grėsmę             Situacijos          Savo  

                            Įvyko                  įvyko                įvyko                  žmonėms           kaitą                 duomenis  

                            (tikslus               (įvykio              ( laiką)               ir /ar                                             ( vardą,  

                             adresas)              pobūdis)                                     turtui,                                          pavardę,  

                                   aplinkai                                      tel. nr.) 

 

 

 

 

 

                                Nedelsiant informuoja žmones ir praneša Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 

                                Direktoriui Alvydui Šarmavičiui tel. 867502093, 

                                Direktoriaus pavaduotojui ūkiui .............................................................Tel......................... 

  

1. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, turi nedelsdamas, jeigu tai nekelią grėsmės jo saugumui ir 

sveikatai, nuspausti, pirmame aukšte esančio pas budintį „ į pamokas“ skambučio jungiklį. 

Skambučio apie gaisrą informavimas- trys ilgi skambučiai. 

2. Jeigu nėra galimybės saugiai, greitai įjungti elektrinį skambutį, esantį pirmame aukšte, asmuo 

pastebėjęs gaisrą, informuoja telefonu progimnazijos direktorių, direktoriaus pavaduotoją ūkiui. 

3. Jeigu sutrikęs elektros tiekimas, žmonės informuojami telefonu ar kitais galimais būdais, 

aplinkiniai žmonės informuojami žodžiu , šaukiant „ Gaisras“. 

4. Progimnazijos direktorius, jį pavaduojantis asmuo, atvykęs į gaisro vietą, turi įsitikinti, ar buvo 

pranešta apie gaisrą priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai. 



5. Progimnazijos direktorius iki atvyksta priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, vadovauja gaisro 

gesinimui. Jeigu progimnazijos direktorius nėra, vadovauja jį pavaduojantis asmuo ( direktoriaus 

pavaduotojas). 

6. Įsitikinus, kad gaisras nedidelis, gaisro gesinimas nesukels pavojaus sveikatai, gyvybei, gesinti 

gaisrą naudojant pirmines gaisro gesinimo priemones. Kitu atveju darbuotojas privalo evakuotis 

artimiausiu saugiu išėjimu. 

7. Elektros tiekimą atjungia pastatų priežiūros darbininkas (elektrikas). 

8. Patalpų nuomininkai, kilus gaisrui nuomojamose patalpose, nedelsiant informuoja žmones ir 

praneša Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos direktoriui Alvydui Šarmavičiui tel. 867502093, 

direktoriaus pavaduotojui ūkiui .................................................................tel.................................. 

Aplinkiniai žmonės informuojami žodžiu , šaukiant „Gaisras“. 

9. Paaiškėjus, kad gaisras likviduotas savo jėgomis ir pavojus nebegresia, progimnazijos direktorius, 

jį pavaduojantis asmuo turi telefonu apie tai pranešti priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai. 

 

 

II. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, avarinės tarnybos, greitosios medicinos pagalbos 

pasitikimas 

 

 

Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, avarines tarnybas,  

greitąją medicinos pagalbą pasitinka 

Budintysis arba sargas ( pagal budėjimo grafiką). 

Pateikia informacija apie galimus privažiavimo kelius, 

automobilių pastatymo vietas, pastatus, apie esamą situaciją ir kitą. 

 

 

III. Žmonių evakavimas 

10.  Evakuojantis pirmenybė teikiama trumpiausiems ir saugiausiems keliams. Pagrindinis ir 

atsarginis evakuacijos kelias yra pažymėtas evakavimo plane. Vadovautis evakuacijos krypties 

ženklais. 

11. Išgirdę pranešimą, garsinį signalą (trys ilgi skambučiai) informuoti apie kilusį gaisrą: 

11.1. darbuotojai turi nedelsiant nutraukti darbinę veiklą ir išeiti iš pastato saugiu artimiausiu 

evakuaciniu išėjimu. Išeinant uždaryti patalpos langus, duris, bet durų neužrakinti; 

11.2. mokytojai, turi nedelsdami nutraukti darbinę veiklą, surikiuoti po du mokinius, evakuotis 

artimiausiu saugiu keliu, neleisti bėgti mokiniams, lenkti vieni kitus, stumdytis. Išeinant uždaryti 

patalpų langus, duris, bet durų neužrakinti; 

11.3. jeigu išėjimo durys uždarytos, įsitikinti ar tas kelias saugus, ar durys nėra karštos, ar nėra 

dūmų. Rekomenduojama pridėti ranką prie viršutinių durų dalies, jeigu jaučiamas karštis, 

įkaitusi durų rankena, patartina ieškoti kitų išėjimo kelių. 

12. Jeigu iš patalpos išeiti negalima, dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina uždaryti patalpos 

duris ir jei yra galimybė, užsandarinti duris drėgnomis medžiagomis, pilti vandenį ant durų. Jeigu 

yra galimybė, telefonu informuoti apie savo buvimo vietą, pakabinti ant lango ryškų daiktą, būti 

prie lango, šauktis pagalbos. 

13. Jei dūmai prasiskverbė į patalpas, apsaugoti kvėpavimo takus natūralaus audinio medžiagą, judėti 

kiek galima esant arčiau grindų. 

14. Užsidegus drabužiams – nebėgti, griūti ant žemės, užsidengti veidą ir voliotis. 

15. Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai, mokiniai, lankytojai turi nedelsdami susirinkti sutartoje 

vietoje, pažymėtoje skiriamuoju ženklu. Mokinius suskirsto į klases pamoką vedę mokytojai ir 

patikrina pagal sąrašus. 

16. Darbuotojus patikrina pagal sąrašą direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir direktoriau pavaduotojas 

ūkiui. 

 

 



GAISRO GESINIMO VADOVAS 

 

 

17. Informacijos perdavimas: 

 

Informaciją surenka ir pateikia gaisro gesinimo vadovui mokyklos direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas. Pateikia informacija apie: 

 

 

 
          
                     IŠ KURIU                                           AR VISI                                                     JEIGU NE VISI                                        KITA 

                     PATALPŲ                                          ASMENYS                                                KUR MATĖ,                                           INFORMACIJA 
                  EVAKUOTA                                         EVAKUOTI                                               KUR RASTI 

 

 

 

 

 

 

18. Mokinių tėvus apie gaisrą informuoja progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas. 

19. Draudžiama grįžti į patalpas be gaisro gesinimo vadovo leidimo. 

20. Esant šaltam metu sezonui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, užsiregistravus sėkmingai 

išėjus darbuotojus, mokinius, lankytojus, leidus gaisro gesinimo vadovui, visi sueina į saugias 

patalpas arba įsitikinus, kad asmenys nesužeisti, neištikti šoko išleidžiami namo. Pradinių klasių 

mokiniai išleidžiami informavus jų tėvus. 

21. Gresiant ar susidariusius ekstremaliai situacijai mokyklos direktorius, jį pavaduojantis asmuo 

praneša Vilniaus miesto savivaldybės Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriui. 

 

 

IV. Materialinių vertybių gelbėjimas 

22. Turto gelbėjimo rizika neturi viršyti rizikos gyvybei ir sveikatai. 

23. Leidus gaisro gesinimo vadovui, paskiriami darbuotojai, kurie išneša materialines vertybes. 

 
UŽ DOKUMENTUS ATSAKINGI RAŠTINĖS VEDĖJA IR SEKRETORĖ IR PAVADUOTOJAI. 

          UŽ IT PRIEMONES ATSAKINGI IT SPECIALISTAI, KITA INVENTORIŲ –PASTATŲ PRIŽIŪRĖTOJAI. 

UŽ ANTSPAUDĄ ATSAKINGAS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS. 

24. Mokinių, darbuotojų, lankytojų sąrašus išneša direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

 

V. Gaisrui įvykus ne darbo valandomis, dienomis 

25. Budėtojas-sargas, pastebėjęs kilusį gaisrą, nedelsiant iškviečia tel. 112 priešgaisrinę pagalbą. 

26. Budėtojas-sargas, pastebėjęs kilusį gaisrą, turi nedelsdamas, jeigu tai nekelią grėsmės jo 

saugumui ir sveikatai, nuspausti, pirmame aukšte esančio pas budintį „ į pamokas“ skambučio 

jungiklį. Skambučio apie gaisrą informavimas- trys ilgi skambučiai. Jeigu sutrikęs elektros 

tiekimas, žmonės informuojami telefonu ar kitais galimais būdais, aplinkiniai žmonės 

informuojami žodžiu , šaukiant „ Gaisras“. 

27. Įsitikinus, kad gaisras nedidelis, gaisro gesinimas nesukels pavojaus sveikatai, gyvybei, gesinti 

gaisrą naudojant pirmines gaisro gesinimo priemones. Kitu atveju darbuotojas privalo evakuotis 

artimiausiu saugiu išėjimu. 

28. Informuoja Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos direktorių Alvydą Šarmavičią tel. 

867502093, direktoriaus pavaduotojui ūkiui ..............................................tel.............................. 

29. Pasitikti priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. 

 

Gaisro gesinimo vadovo nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje 

esantiems žmonėms. Gaisro gesinimo metu draudžiama trukdyti Gaisro gesinimo vadovo ar kitų 

priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmams. Gaisro gesinimo 

vadovo nurodymus turi teisę atšaukti tik jis pats. 

 


