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                                                                                                                                   PATVIRTINTA  

                                                                                                                                   Gimnazijos direktoriaus  

                                                                                                                                   2017-02-02 įsak. Nr. V- 32 

                  

                                                                                                        

                                

PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA                                                                                                                                          
                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                    (kodas)                 

 

 

PATALPŲ GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA NR.2 

 

      
             I.Bendroji dalis 

 

1. Už Papilės Simono Daukanto gimnazijos ir gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

„Kregždutė“ patalpų gaisrinės saugos būklę atsako gimnazijos direktoriaus paskirtas darbuotojas, 

turintis atitinkamą kvalifikacinį pažymėjimą. 

2. Gimnazijos direktoriaus paskirtas darbuotojas parengia, nustatyta tvarka suderina ir teikia 

tvirtinti gimnazijos direktoriui, patalpų gaisrinės saugos instrukciją.  

 

             II. Atsakingo asmens už gaisrinę  saugą pareigos 

 

3. Kasmet instruktuoja darbuotojus  gaisrinės saugos klausimais, prireikus ir dažniau, 

veiklą raštu įformindamas dokumentuose. 

4. Žino patalpų pavojingumo gaisro atžvilgiu charakteristikas. 

5. Aprūpina patalpas reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis ir prižiūri, kad jos būtų 

techniškai tvarkingos ir veiktų. 

6.  Kontroliuoja evakuacijos kelių, patalpų tvarkingumą gaisrinės saugos atžvilgiu. 

7. Kontroliuoja šildymo įrengimų, vėdinimo, elektros įrangos tvarkingumą, o radus 

trūkumus, nedelsiant organizuoja  jų šalinimą. 

8. Kontroliuoja gaisrinės saugos režimą patalpose. 

9. Žino gaisro gesinimo, signalizacijos ir ryšių priemonių naudojimo taisykles. 

10. Neleidžia dirbti asmenims, neišklausiusiems gaisrinės saugos instruktavimo. 

11. Kontroliuoja, kad baigus darbą patalpose, darbo vietose būtų tvarka ir išjungti elektros 

įrenginiai, išskyrus tuos, kurie turi veikti ištisą parą. 

12. Dalyvauja kontroliuojantiems pareigūnams apžiūrint, tikrinant administracines patalpas. 

13. Vykdo kontroliuojančių priežiūros pareigūnų pasiūlymus. 

 

            III. Gimnazijos darbuotojų pareigos 

 

14. Privalo žinoti ir vykdyti gaisrinės saugos instrukcijos reikalavimus. 

15. Laikosi nustatyto gaisrinės saugos režimo darbo vietoje, vykdo gimnazijos direktoriaus 

ar jo paskirto darbuotojo, atsakingo už gaisrinę saugą, teisėtus nurodymus. 

16. Darbo metu naudojasi tik tvarkingais kompiuteriais, spausdintuvais, kopijavimo 

aparatais ir kitais darbo vietoje esančiais elektros prietaisais. 

17. Žino naudojamų darbo priemonių pagrindines pavojingumo charakteristikas. 

18. Baigus darbą sutvarko darbo vietą ir išjungia nenaudojamus įrenginius. 

19. Moka naudotis patalpose esančiomis gaisro gesinimo priemonėmis. 

20. Vengia veiksmų ir nesudaro sąlygų, galinčių sukelti gaisrą. 
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      IV. Patalpų ir evakavimo kelių priežiūra 

 

21. Gimnazijos patalpos turi būti tvarkingos ir atitikti gaisrinės saugos reikalavimus. 

22. Evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti neužkrauti, parengti žmonėms evakuoti. 

23. Evakuaciniuose išėjimuose durys turi lengvai atsidaryti ir jos neturi būti užrakintos iš 

lauko. 

24. Langų ir durų grotos iš vidaus turi būti varstomos, reikalui esant, lengvai ir greitai 

nuimamos, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis. 

25. Rūkyti gimnazijos patalpose ir teritorijoje draudžiama. 

26. Draudžiama laiptinėse, po laiptais įrengti sandėliavimo paskirties patalpas. 

27. Draudžiama patalpose laikyti lengvai užsiliepsnojančias  medžiagas ar skysčius, valyti  

patalpas ir įrenginius  degiais skysčiais. 

 

           V. Elektros įrenginių eksploatacija 

 

           28. Elektros instaliacija, kompiuterinė technika ir įrenginiai turi būti įrengiami, 

eksploatuojami ir remontuojami laikantis saugumo reikalavimų. 

 29. Montuoti, remontuoti elektros instaliaciją, kompiuterinė techniką ir įrenginius gali tik  

darbuotojai turintys reikiamą kvalifikaciją. 

 30. Priėjimai prie elektros skydinės ir skirstomųjų spintų turi būti tvarkingi ir neužkrauti. 

 31. Elektros paskirstymo spintos ir skydinės turi būti užrakintos. 

 32. Eksploatuojant elektros įrenginius, draudžiama: 

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

32.2. naudoti netvarkingus kištukinius lizdus, kištukus, atsišakojimo dėžutes, jungiklius; 

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

32.4.  į kištukinius lizdus jungti elektros prietaisus, kurie viršija leistiną galią; 

32.5. vietoj elektros laidų ir kabelių naudoti radijo arba telefono ryšio laidus; 

32.6. naudoti  lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo ir kitus elektros prietaisus tam tikslui  

nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros; 

32.7. kabinti elektros šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidų ir kabelių; 

32.8. naudoti elektros šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais; 

32.9. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių 

netekusia izoliacine medžiaga. 

33.Visi elektros įrenginiai ir instaliacija turi būti tvarkingi, apsaugoti nuo trumpojo laidų 

jungimo, galinčių sukelti gaisrą. 

34. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos tik leistino galingumo, eksploatacijos 

instrukcijoje nurodytos, elektros lempos. 

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

 

      VI. Patalpų uždarymo tvarka baigus darbą 

 

36. Budintis, atsakingas už patalpų uždarymą, pasibaigus darbui, prieš jas uždarydamas, 

privalo patikrinti ar: 

36.1. nesijaučia patalpose degėsių ir kitų nebūdingų specifinių kvapų; 

36.2. išjungti kompiuteriai,   spausdintuvai,  kopijavimo aparatai, šildytuvai, radijo, 

vėdinimo sistemos ir kiti elektros įrenginiai, apšvietimas; 

36.3.  įjungtos (jei yra įrengtos) stacionarios gaisro gesinimo ir signalizacijos priemonės; 

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

36.5.  uždaryti langai ir kitos angos, nėra pasilikusių žmonių; 

36.6. neužkrauti takai, skirti priėjimui prie gaisro gesinimo priemonių, evakuacinių 

išėjimų; 
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37. Budintis, atsakingas už patalpų uždarymą, pastebėjęs išvardintų reikalavimų 

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

gimnazijos administracijai. 

 

             VII. Gaisrų gesinimo priemonės ir įrenginiai  

 

38. Pirminės gaisro gesinimo priemonės ir gaisriniai įrengimai (jei yra įrengti) turi būti 

tvarkingi ir parengti darbui, o gesintuvai užplombuoti. 

39. Patalpose turi būti pakabinti ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą. 

40. Gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi ir įrengti 2 - 2,5 m. 

aukštyje nuo grindų paviršiaus. 

41. Gesintuvais leidžiama gesinti tuos gaisrus, kurie nurodyti gesintuvus gaminusios įmonės 

instrukcijose. 

42. Gesintuvo korpusas turi būti nudažytas raudonai, o užraše valstybine kalba ant gesintuvo 

turi būti nurodytas jo panaudojimo būdas, užpildymo data ar galiojimo laikas. 

43. Gesintuvai, juose esančių gesinimo medžiagų  kiekis  ir  kokybė tikrinami ne rečiau kaip 

vieną kartą per metus. 

44. Draudžiama naudoti gesintuvus, kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra 

pasibaigęs. 

45. Gesintuvus reikia: 

45.1. laikyti lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės 

spindulių poveikio, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų; 

45.2. kabinti ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir kad atidarytos 

patalpos durys netrukdytų paimti gesintuvo; 

45.3. gesintuvai, kurie yra nešildomoje patalpoje ir nėra skirti eksploatuoti esant žemai 

temperatūrai, šalčių metu nunešami į šildomas patalpas. 

       

      VIII. Gaisro gesinimo organizavimas 
 

46. Pastebėjęs gaisrą, privalo: 

46.1.  nedelsiant pranešti apie gaisrą pagalbos telefonu 112;  

46.2. imtis priemonių gelbėti žmones ir organizuoti jų bei materialinių vertybių evakavimą; 

46.3. gesinti gaisrą turimomis priemonėmis; 

46.4. pranešti apie gaisrą  gimnazijos administracijai. 

47. Gimnazijos direktorius ar jo paskirtas darbuotojas,  atvykęs į gaisro vietą, privalo: 

47.1. įsitikinti, ar iškviesta Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; 

47.2.  vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui iki atvyks Valstybinė priešgaisrinė 

gelbėjimo tarnyba; 

47.3. paskirti asmenį, gerai žinantį privažiavimo kelius ir vandens telkinius, pasitikti 

Valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą; 

47.4. patikrinti, ar įjungta (jeigu įrengta patalpose) automatinė stacionari gesinimo sistema; 

47.5. esant reikalui, išjungti elektros įrenginius, vėdinimo sistemas ir panaudoti kitas 

priemones gaisro plėtimuisi užkirsti; 

47.6. organizuoti materialinių vertybių išvežimą iš gaisro zonos; 

47.7. atvykus Valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai informuoti apie padėtį ir suteikti 

reikalingas žinias; 

47.8. informuoti steigėją apie padėtį. 

 

Instrukciją parengė: 

Švietimo padalinio (Ugdymo aprūpinimo skyriaus) vadovė                   Justina Bučienė  

                                                                   

Atsakingas už gairinę saugą                                                                   Justina Bučienė 
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