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PATVIRTINTA 

Vilniaus Aleksandro Puškino 

gimnazijos direktoriaus  

2019 m. rugpjūčio 30 d. 

 įsakymu Nr. V-195 

 

VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS 

VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS 

 

Veiksmų kilus gaisrui planas (toliau – Planas) apibrėžia Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos 

(toliau – Gimnazija) personalo veiksmus kilus gaisrui. 

 

I. GAISRO APTIKIMAS 

 

1. Asmuo, pastebėjęs gaisrą, turi nedelsdamas pranešti apie tai budinčiam darbuotojui, 

atsakingam už gaisrinio signalo įjungimą. 

2. Apie kilusį gaisrą informuoja Gimnazijos gaisrinis signalas – trys apie 10 sekundžių trukmės 

skambučiai su 3 sekundžių pertrauka tarp jų. 

 

II. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ 

 

3. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, tiesiogiai praneša apie tai Gimnazijos budinčiam 

darbuotojui, atsakingam už gaisrinio signalo įjungimą, Gimnazijos direktoriui, direktoriaus 

pavaduotojui ūkio reikalams. 

4. Direktorius ar direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams nedelsdami iškviečia Priešgaisrines 

apsaugos ir gelbėjimo pajėgas. 

5. Gaisrui kilus nakties metu Gimnazijos budintis sargas nedelsdamas iškviečia Priešgaisrines 

apsaugos ir gelbėjimo pajėgas. 

6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgos iškviečiamos telefonu 112. 

7. Skambinantysis skambučio metu praneša informaciją apie: 

7.1. gaisro vietą nurodant tikslų adresą: Gabijos g. 8, Vilnius; 

7.2. gaisro mastą; 

7.3. gaisro aptikimo laiką; 
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7.4. grėsmę žmonėms, turtui, aplinkai; 

7.5. situacijos kaitą; 

7.6. skambinančio asmens duomenis (vardą, pavardę, buvimo vietą). 

8. Paaiškėjus, kad gaisras likviduotas lokalinėmis pajėgomis, Gimnazijos direktorius ar 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams telefonu praneša apie tai Priešgaisrinei gelbėjimo 

tarnybai ir atšaukia iškvietimą. 

 

III. MOKINIŲ IR PERSONALO EVAKUACIJA 

 

9. Kilus gaisrui iš Gimnazijos patalpų evakuojami mokiniai, personalas, Gimnazijos lankytojai. 

10. Už evakuacijos koordinavimą atsako Gimnazijos direktorius, jam nesant – direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams. 

11. Už mokinių ir mokytojų evakuaciją iš I aukšto yra atsakinga direktoriaus pavaduotoja Irina 

Lesovodskaja; už mokinių ir mokytojų evakuaciją iš II aukšto yra atsakinga direktoriaus 

pavaduotoja Galina Kasperovič; už mokinių ir mokytojų evakuaciją iš III aukšto yra 

atsakinga direktoriaus pavaduotoja Lilija Jedinskaja. 

12. Už mokinių evakavimą iš mokomųjų kabinetų ir judėjimą evakuacinių išėjimų link pagal 

Gimnazijos evakuacijos planus atsako tuo metu pamoką vedantys mokytojai. 

13. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti evakuacijos planuose, pakabintuose matomose vietose. 

14. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos šviečiančiais žalios spalvos ženklais „išėjimas“. 

15. Už evakuacinių durų atrakinimą atsakingi direktoriaus įsakymu paskirti: 

 

Pavadinimas Nr Atsakingi už atrakinimą 

Centrinis rytinis išėjimas 01 L. Berezinskaja 

Centrinis vakarinis išėjimas 02 T. Zelenina 

Atsarginis rytinis išėjimas 03 R. Jankunec 

Atsarginis vakarinis išėjimas 04 T. Šafranavičienė 

Atsarginis šiaurinis išėjimas 05 J. Jaskel 

Atsarginis pietinis išėjimas 06 A. Jedinskij 

Sporto salės išėjimas 07 A. Volujevič 

Aktų salės išėjimas 08 N. Petrova 

 

16. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuacijos keliai pažymėti ištisine žalia linija, 
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atsarginiai – žalia punktyrine linija. 

17. Evakuacijos metu išeinama per artimiausią saugų evakuacinį išėjimą. 

18. Esant dideliam uždūminimui mokiniai vedami pasilenkus arba šliaužiant. 

19. Išėję iš pastato, mokiniai, Gimnazijos personalas ir kiti Gimnazijos lankytojai renkasi 

sutartoje vietoje – sporto aikštelėje. Mokytojai, atsakingi už evakuojamus mokinius, 

sutikrina juos ir praneša atsakingiems už priešgaisrinę saugą Gimnazijoje direktoriui ar 

direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams apie evakuotų mokinių skaičių. 

20. Esant nepalankioms oro sąlygoms, evakuoti mokiniai ir personalas sueina į saugias 

Gimnazijos patalpas arba į šalia esančius darželius Gabijos ir Medeinos gatvėse. 

 

IV. GAISRO GESINIMAS LOKALINĖMIS PRIEMONĖMIS 

 

21. Pastebėjus gaisro židinį arba gaisrą jo pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti dirbti su 

pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, imasi priemonių gaisrui užgesinti. 

22. Prieš gesinant degantį elektros įrenginį išjungiama elektros įtampa, jeigu nesuveikia 

automatiniai saugikliai, arba rankiniu būdu išjungiama elektra Gimnazijos elektros 

skydinėje. 

23. Gimnazijos elektros prietaisai gesinami miltelių gesintuvais. 

24. Darbuotojas, gesinantis elektros įrenginį, privalo laikytis 1 metro saugaus atstumo nuo 

įrenginio. 

25. Darbuotojas, ketinantis pasinaudoti ugnies gesintuvu, atlieka šiuos veiksmus: 

25.1. nutraukia plombą; 

25.2. ištraukia apsauginį kaištį; 

25.3. gesintuvo žarnelę nukreipia į gaisro židinį; 

25.4. nuspaudžia rankenėlę. 

26. Gesintuvas laikomas vertikaliai. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, 

kad būtų galimybė atsitraukti. 

27. Gesinti pradedama nuo intensyviausios degimo vietos. Nuslopinus pagrindinę liepsną, 

gesinamąja medžiaga būtina padengti visą degantį paviršių. 

28. Kai dega išsilieję skysčiai, gesinti pradedama nuo artimiausio krašto. Gesinamąja medžiaga 

būtina padengti visą degantį paviršių. Gesinama nepertraukiamai iki kol ištuštėja gesintuvas. 

29. Tuo atveju, jei patalpoje yra keli gesintuvai, jie yra panaudojami visi vienu metu. 

30. Jeigu nepavyksta gaisro židinio užgesinti per 8-10 sekundžių, gaisrą gesinantis darbuotojas 
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evakuojasi iš degančios patalpos. 

 

V. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

31. Gaisro gesinimo organizavimui vadovauja direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams ir imasi 

visų organizavimui būtinų priemonių pasibaigus mokinių ir mokytojų evakuacijai bei skiria 

pastato priežiūros darbuotoją Priešgaisrinės apsaugos pajėgoms sutikti ir gaisro gesinimo 

vadovui konsultuoti. 

32. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ar kitas paskirtas asmuo gaisro gesinimui organizuoti iki 

atvykstant Priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms organizuoja gaisro gesinimą pirminėje 

stadijoje: 

32.1. prireikus kviečia greitąją pagalbą ir kitas būtinas tarnybas; 

32.2. sustabdo techninio personalo veiksmus uždūmintoje gaisro zonoje, kol neužgesintas 

gaisras; 

32.3. iškviečia atsakingą už elektros ūkį darbuotoją elektros tiekimui atjungti. 

33. Atvykus Priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms, Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui 

informuoja Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovą apie gaisro 

aplinkybes, žmonių evakavimą ir apie patalpose galėjusius likti žmones, konsultuoja apie 

technologines specifines degančio objekto savybes. 

 

VI. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKAVIMAS 

 

34. Baigus mokinių ir Gimnazijos personalo evakuaciją, organizuojamas materialinių vertybių 

išnešimas iš patalpos į saugią zoną. 

35. Materialinių vertybių išnešimas vykdomas tik leidus Gimnazijos direktoriui ir suderinus su 

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovu. 

36. Sudaroma 10–15 žmonių grupė, kuri materialines vertybes išveža iš pastato vežimėliais arba 

išneša rankomis. 

37. Išneštų materialinių vertybių apsauga rūpinasi direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir pastato 

priežiūros darbuotojai. 
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