
 
 

PATVIRTINTA 

Varėnos J. Čiurlionytės menų 

mokyklos direktoriaus 

2022 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V-5-65 

 

 

VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLOS 

BENDROSIOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

1. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) parengtos 

vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintomis Bendromis gaisrinės saugos 

taisyklėmis (Nauja redakcija nuo 2022-06-30, Nr. 1-396, 2022-06-29), kitais priešgaisrinę saugą 

reglamentuojančiais įstatymais, teisės aktais.  

           2. Taisyklės nustato bendruosius Varėnos J. Čiurlionytės menų mokuklos (toliau vadinama 

– mokyklos) eksploatuojamų objektų, neatsižvelgiant į jų nuosavybės formas, gaisrinės saugos 

reikalavimus. 

3. Mokykla vadovaujasi šiomis taisyklėmis ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planu. 

4. Mokykloje organizuojami šie darbuotojų instruktažai gaisrinės saugos klausimais: 

4.1. įvadinis (bendras); 

4.2. periodinis (darbo vietoje); 

4.3. papildomas (darbo vietoje). 

5. Įvadinis (bendras) instruktažas yra organizuojamas visiems darbuotojams, pradedantiems 

eiti pareigas ar dirbti, o periodinis instruktažas darbo vietoje – ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių.  

6. Papildomai darbo vietoje yra instruktuojama pakeitus gaisrinės saugos instrukciją 

(išskyrus redakcinio pobūdžio pakeitimus), darbo vietą, pasikeitus darbo funkcijoms, gamybos 

technologiniams procesams, įvykus sprogimui arba kilus gaisrui, paaiškėjus, kad darbuotojas stokoja 

reikiamų gaisrinės saugos žinių.  

7. Visi instruktažai registruojami Mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka (įvardijant 

instruktažą išklausiusį asmenį, instruktažo tipą, instruktavimo datą).  

8. Mokyklos darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau 

kaip kartą per trejus metus organizuoja Mokyklos vadovas 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.  

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS TERITORIJOS PRIEŽIŪRA  
 

 9. Mokyklos teritorija turi būti išvalyta, nušienauta, gamybos, augalinės atliekos, šiukšlės 

laikomos tam skirtose vietose.  

10. Privažiavimo keliai ir priėjimai prie mokyklos statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio 

inventoriaus, gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių turi būti laisvi. Tarpai tarp statinių (minimalūs 

priešgaisriniai atstumai), nustatyti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, turi būti 

laisvi ir neužkrauti. 

11. Įmonės, asmenys, atliekantys kelių remonto ar priežiūros darbus, kurie trukdo 

gaisriniams automobiliams važiuoti, privalo iš anksto raštu informuoti artimiausią Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžią įstaigą: nurodyti remonto trukmę, pateikti 

remontuojamo kelio ruožo schemą.  
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 12. Laužus kūrenti leidžiama ne arčiau kaip 30 m nuo mokyklos ir greta esančių pastatų, 

degių konstrukcijų statinių ir degių medžiagų sandėliavimo vietų. Palikti be priežiūros 

besikūrenančias laužavietes draudžiama. Smilkstančią ugniavietę būtina užgesinti.  

 13. Mokyklos teritorijoje turi būti pažymėtos žmonių susirinkimo vietos jiems evakuojantis 

iš pastatų gaisro kilimo pavojaus atveju.  

 14. Mokyklos pastate ir teritorijoje draudžiama rūkyti ir naudoti atvirą ugnį.  

 15. Į kanalizacijos sistemas ir vandens telkinius draudžiama pilti sprogius ir degius 

produktus.  

 16. Draudžiama degias medžiagas sandėliuoti prie Mokyklos ir šalia esančių pastatų arčiau 

kaip 2 m.  

 17. Kietu kuru kūrenamas šašlykines, kepsnines, rūkyklas, buitines krosneles, lauko židinius, 

ugniakurus naudoti leidžiama ne arčiau kaip 6 m nuo pastatų.  

 18. Mokyklos teritorijoje turi būti laiku nuvalytas sniegas nuo privažiavimo prie vandens 

telkinių ir gaisrinių hidrantų kelių.  

 19. Turi būti kontroliuojama, kad mokyklos teritorijoje reguliariai būtų šalinamos šiukšlės ir 

kitos degios atliekos. Šiukšlių ir atliekų konteinerius leidžiama statyti ne arčiau kaip 2 m nuo pastatų.  

 20. Draudžiama laikyti krovininius automobilius, pakrautus ypač degiomis, labai degiomis 

ir degiomis medžiagomis, tam tikslui nepritaikytose vietose. 

 21. Mokyklos teritorijoje esančioje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje draudžiama: 

 21.1. dirbti nuolatinio pobūdžio terminio apdirbimo, suvirinimo, dažymo, medienos 

apdirbimo darbus, taip pat plauti detales ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais;  

21.2. laikyti transporto priemones neuždengus dangteliais jų degalų bakų; 

21.3. užkrauti vartus ir kelius arba juos užstatyti transporto priemonėmis; 

21.4. šildyti variklius atvira ugnimi (deglais, lituojamosiomis lempomis), atliekant remonto 

ir kitus darbus pasišviesti atvirais ugnies šaltiniais; 

21.5. sandėliuoti degias medžiagas ir degių dujų balionus. 

 

III SKYRIUS 

MOKYKLOS PASTATAS IR PATALPOS  

 

22. Mokyklos pastate ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo priemonių (gesintuvų). 

 23. Gaisrinės saugos ženklai turi atitikti Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, 

įstaigose ir organizacijose nuostatų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintus reikalavimus. 

 24. Evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklai, turi būti išdėstyti taip, kad būtų gerai matomi 

iš bet kurios patalpos vietos (taško).  

 25. Priešgaisrinės durys, vartai, liukai turi būti techniškai tvarkingi, jų sandarumo tarpikliai 

nepažeisti, o savaiminio užsidarymo mechanizmai – techniškai tvarkingi ir veikiantys.  

 26. Žmonių evakavimo planai statiniuose įrengiami pagal Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis 

galiojančiomis Bendromis gaisrinės saugos taisyklėmis nurodytus reikalavimus. 

 27. Draudžiama evakuacijos keliuose įrengti buitinių paslaugų ir nuomos punktus, prekybos 

vietas ir žaidimų automatus ir kt., jeigu sumažinamas reikalaujamas minimalus norminis evakuacijos 

kelio plotis, o šių kelių koridoriuose ir laiptinėse draudžiama įrengti veidrodžius ir durų imitacijas.  

 28. Koridoriuose, laiptinėse ir ant virš evakuacijos keliuose esančių durų turi būti 

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

evakuacijos kelio  

 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, išskyrus:  

29.1. turinčias stacionarius atidarymo iš vidaus įrenginius; 

29.2. automatiškai atrakinamas suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai arba 

atrakinamas aktyvavus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų ranka valdomus pavojaus 
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signalizavimo įtaisus, taip pat atrakinamas iš budinčio asmens pulto patalpos arba naudojant mygtuką 

šalia durų (dingus elektros įtampai nurodytais atvejais durys turi būti atrakinamos automatiškai); 

 29.3. atrakinamas iš vidaus raktu, laikomu šalia durų įrengtoje dėžutėje su į vidų 

įspaudžiamu stiklu.  

 30. Kilus gaisrui, naudoti liftus, eskalatorius ir keltuvus žmonėms evakuoti draudžiama, 

išskyrus atvejus, kai minėti įrenginiai yra pritaikyti žmonėms evakuoti. 

 31. Evakuacijos kelių grindų danga turi būti pritvirtinta. 

 32. Rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose draudžiama laikyti suslėgtųjų dujų balionus (išskyrus 

dujų balionus su manometrais, kurių rodmenys yra ties „0“ riba), ypač degias, labai degias medžiagas 

ir preparatus, sprogstamąsias ir kitas pavojingas medžiagas, kurios sprogsta ir dega sąveikaudamos 

su vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu išskiria nuodingus produktus.  

 33. 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.  

 34. Patalpose, balkonuose, lodžijose, erkeriuose, terasose ir ant pastato stogo draudžiama 

naudoti kepsnines, šašlykines ir rūkyklas, kurioms naudojamas kietasis kuras, jei kitaip nenumato 

gamintojo naudojimo instrukcija.  

 35. Rūkyti mokyklos teritorijoje yra draudžiama.  

 36. Po laiptais, techninėse nišose draudžiama laikyti degias medžiagas ir preparatus. 

 37. Draudžiama naudotis atvira ugnimi Asg, Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų 

patalpose.  

 38. Mokyklos pastate įvairių komunikacijų vamzdynus draudžiama atšildyti atvira ugnimi. 

 39. Kai kabeliai ir vamzdynai kerta statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų 

per visą konstrukcijos storį turi būti sandarinamos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis 

už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai. 

 40. Vietose, kuriose gali susidaryti ypač degių, labai degių ir degių medžiagų ir preparatų 

(garų, degių dujų, aerozolių, dulkių), reikia naudoti kibirkščiavimo nesukeliančią avalynę, įrankius ir 

statinio elektros krūvio nekaupiančius drabužius. 

 41. Prie įėjimo į gamybos, pramonės, sandėliavimo ir kitos (ūkio) paskirties patalpas turi 

būti nurodytos jų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.  

 42. Į Asg, Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų pastatus ir patalpas motorinėms 

transporto priemonėms įvažiuoti draudžiama. 

 43. Apipavidalinant spektaklius, aplink sceną turi būti paliktas ne siauresnis kaip 1 metro 

pločio laisvas tarpas. Išėjimai iš scenos turi būti laisvi ir tvarkingi. 

 44. Dekoracijos sandėliuose turi būti laikomos pagal šių taisyklių sandėliavimui keliamus 

reikalavimus.  

 45. Teatro darbo patalpoje, po laiptais, taip pat po žiūrovų sale įrengtuose rūsiuose 

draudžiama laikyti dekoracijas, butaforiją, inventorių ar kitus daiktus ar medžiagas. Darbo aikštelės, 

ardeliai visada turi būti laisvi ir tvarkingi. 

 46. Parodos stendų, eksponatų, įrenginių, elektros instaliacijos išdėstymo projektą būtina 

suderinti su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūriniu padaliniu tais atvejais, 

kai parodos metu naudojama atvira ugnis, degūs skysčiai, pirotechnikos priemonės.  

 47. Jei parodos, kurių metu eksponuojamos ypač degios, labai degios medžiagos, rengiamos 

didesnėse kaip 1000 m2 patalpose, jose turi būti automatiniai gaisrų gesinimo įrenginiai.  

 48. Po parodos darbo valandų būtina patikrinti patalpų gaisrinės saugos būklę. Parodos 

patalpų tikrinimo tvarką nustato parodos organizatoriai ir su ja oficialiai supažindina parodos 

dalyvius. 

 49. Parodų patalpose draudžiama: 

 49.1. laiptinėse ir koridoriuose įrengti sandėlius ir dirbtuves, laikyti įvairias medžiagas ir 

įrenginius;  

 49.2. laikyti ypač degias, labai degias ir degias medžiagas, jei jos nėra eksponatai; 

 49.3. demonstruoti eksponatus naudojant atvirą ugnį. 
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IV SKYRIUS 

TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR ĮRENGINIAI  

 

50. Visų technologinių įrenginių korpusai turi būti įžeminti, neatsižvelgiant į tai, ar 

naudojamos kitos apsaugos nuo statinio elektros krūvio priemonės. 

 51. Draudžiama dirbti esant netvarkingai automatinei įrangai, įrenginiams, išjungtiems 

kontroliniams matavimo ir apsaugos prietaisams. 

 52. Naudojant technologinius įrenginius, vadovaujamasi galiojančiomis Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 

d. įsakymu Nr. 64 patvirtintomis Bendromis gaisrinės saugos taisyklėmis 

 

V SKYRIUS 

ELEKTROS ĮRENGINIAI  

 

 53. Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose 

nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs sprogimo ir gaisro 

atžvilgiu.  

54. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų avarinių 

režimų, galinčių sukelti gaisrą. 

55. Pastebėjus elektros tinklų ir įrenginių gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, 

laidų ir variklių kaitimą, būtina juos nedelsiant išjungti ir pašalinti gedimus. 

56. 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. 

57. Kilnojamiesiems elektros šviestuvams ir kitiems kilnojamiesiems elektros įrenginiams 

turi būti naudojami tik lankstūs kabeliai. 

58. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. 

Atstumą nuo elektros šviestuvų iki metalinių stelažų dokumentų saugyklose nustato Lietuvos vyriausiasis 

archyvaras.  

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

nurodyta šviestuvų techninėse charakteristikose. 

60. Elektros ventiliatorių oro įsiurbimo angos turi būti uždengtos tinklu, kad į jas nepatektų 

pašalinių daiktų ir medžiagų. 

61. Eksploatuojant elektros įrenginius, draudžiama: 

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

61.2. naudoti netvarkingus kištukinius lizdus, kištukus, paskirstymo dėžutes, jungiklius ir 

kitus elektros aparatus; 

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

61.4. į elektros tinklą jungti elektros prietaisus, kurie viršija leistiną galią;  

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

nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros, išskyrus automatiškai valdomus elektros 

prietaisus; 

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

61.7. Asg, Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų sandėliuose įrengti kištukinius 

lizdus; 

61.8. naudoti nekalibruotus ir savos gamybos apsaugos aparatus; 

61.9. naudoti elektros šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta 

apšvietimo armatūra Asg, Bsg ir Cg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose; 

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

netekusia izoliacine medžiaga; 

61.11. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius. 

62. Laidai ir kabeliai turi būti sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba specialiomis 

jungtimis. 

63. Skirtingų metalų laidus sujungti leidžiama tik specialiomis jungtimis. 
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64. Atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos 

mechaniškai pažeisti, turi būti papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, 

lovine sija ir pan.). Neapsaugotų izoliuotų laidų ir jų susikirtimo su statybinėmis konstrukcijomis, 

kurioms nekeliami degumo reikalavimai, vietas būtina papildomai apsaugoti nuo užsidegimo. 

65. Transformatorinės pastotės ir elektros skydinės turi būti švarios, jose draudžiama laikyti 

kitus įrenginius ar medžiagas. 

66. Prie transformatorinių pastočių turi būti įrenginiai, prie kurių gaisro metu būtų galima 

įžeminti gaisrinius švirkštus. 

67. Apsaugos nuo žaibo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir tikrinami jų įrengimą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. 

68. Nenaudojama atviroji elektros instaliacija turi būti išmontuota. 

 

VI SKYRIUS 

ŠILDYMAS  

 

69. Visi šildymo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus 

gaisrinės saugos reikalavimus, o prieš šildymo sezono pradžią – patikrinti.  

70. Kiti reikalavimai įgyvendinami vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis galiojančiomis 

Bendromis gaisrinės saugos taisyklėmis 

 

VII SKYRIUS  

VĖDINIMAS  

 

71. Vėdinimo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus 

gaisrinės saugos reikalavimus.  

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

tikrinti vėdinimo sistemų (ventiliatorių, ortakių, ugnį sulaikančių prietaisų, drėkinimo kamerų, ir 

pan.) techninę būklę ir, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus) ir įmonės 

vadovo patvirtintą grafiką, valyti jose susikaupusias nuosėdas. Tikrinimo ir valymo rezultatai turi būti 

įforminami raštu.  

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

užrakintos. 

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

nedelsiant išjungti ventiliatorių ir pašalinti gedimus. 

75. Kiti reikalavimai įgyvendinami vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis galiojančiomis 

Bendromis gaisrinės saugos taisyklėmis. 

 

VIII SKYRIUS 

DAŽYMAS IR LAKAVIMAS DEGIAIS SKYSČIAIS  

 

76. Prieš detalių dažymą degūs skysčiai joms plauti ir riebalams pašalinti gali būti naudojami 

specialiai tam skirtose ir tinkamai įrengtose vietose. 

77. Draudžiama eksploatuoti dažymo ir džiovinimo spintas, kameras, kabinas esant 

techniškai nesutvarkytiems jų ištraukiamosios vėdinimo sistemos oro drėkintuvams, vandens 

filtrams, dažų, lakų gaudikliams, automatinio gesinimo ir kitiems įrenginiams. 

78. Degūs dažai ir lakai turi būti ruošiami tam tikslui skirtose patalpose ir aikštelėse. 

Paruošimo patalpose ir aikštelėse leidžiama laikyti tokį dažų ir lakų kiekį, koks yra nustatytas 

technologiniame reglamente.  

79. Naudojant ypač degius, labai degius ir degius skysčius, dažoma, lakuojama ir 

emaliuojama turi būti specialiai tam įrengtose patalpose. 

80. Dažų paruošimo ir sandėliavimo patalpų, dažymo kamerų, mirkymo vonių, rankinio 



6 
 

dažymo postų, džiovinimo kamerų ir panašių įrenginių bei riebalų šalinimo vietų tiekiamoji ir 

ištraukiamoji vėdinimo sistema visada turi būti techniškai tvarkinga. 

81. Dažymo įrenginiai neturi veikti, kol vėdinimo sistema neįjungta. 

82. Ant grindų išlietas lakas arba dažai turi būti nedelsiant išvalyti. Valyti grindis, sienas ir 

įrenginius ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais draudžiama. Panaudotą lako ar dažų tarą 

būtina sandariai uždaryti ir laikyti specialiai tam skirtose patalpose ar aikštelėse. 

83. Baigus darbą, iš dažymo, džiovinimo spintų, kamerų ir kabinų turi būti išvalomos degios 

nuosėdos. Deginti nuosėdas draudžiama. Jas valant reikia naudoti kibirkščiavimo nekeliančius 

gremžiklius.  

84. Džiovinimo kamerose draudžiama naudoti atvirus elektros elementus ir kontaktines 

jungtis. Džiovinimo kamerų kaitinimo elementai neturi liesti gaminių ir kitų degių medžiagų. Ant jų 

neturi patekti ypač degių, labai degių ir degių skysčių. 

85. Temperatūros davikliai, prietaisai, signalizuojantys technologinio proceso pažeidimus 

džiovinimo kameroje ir automatiškai blokuojantys įrenginius, turi būti techniškai tvarkingi. 

 

IX SKYRIUS 

MEDŽIO APDIRBIMAS  

 

86. Reikalavimai įgyvendinami vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis galiojančiomis 

Bendromis gaisrinės saugos taisyklėmis 

 

X SKYRIUS 

MASINIO SUSIBŪRIMO RENGINIAI  
 

87. Mokyklos direktorius, ūkvedys ar asmuo, atsakingas už renginio organizavimą (vakarą, 

susirinkimą, spektaklį, kino seansą, koncertą ir t. t.), privalo kruopščiai patikrinti patalpų gaisrinę 

būklę: evakuacijos kelius, ryšio priemones, evakuacinį bei avarinį apšvietimą, gaisrinę automatiką, 

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

88. Renginių metu turi budėti asmenys, supažindinti su gaisrinės saugos reikalavimais ir 

žmonių evakavimo kilus gaisrui tvarka. Budintis personalas privalo stebėti, kad renginio metu būtų 

laikomasi gaisrinės saugos reikalavimų.  

89. Renginių patalpose kėdės turi būti sujungtos į eiles arba pritvirtintos prie grindų. 

Praeigos, išeigos turi būti išdėstytos taip, kad nesikirstų žmonių srautai. 

90. Masinių renginių patalpose draudžiama: 

90.1. siaurinti takus tarp kėdžių eilių ir pristatyti papildomas kėdes, fotelius, suolus; 

90.2. užrakinti duris ir uždaryti langines; 

90.3. apipavidalinti sceną ypač degiomis ir labai degiomis medžiagomis; 

90.4. laikyti dekoracijas, inventorių po scena ar pakyla; 

90.5. įleisti į patalpas daugiau žmonių, negu numatyta technologinėje projekto dalyje; 

90.6. scenos apšvietimo ir kitiems efektams naudoti pavojingas chemines medžiagas ir 

preparatus; 

90.7. per rengiamas Kalėdų ir Naujųjų metų šventes eglė turi stovėti ant tvirto pagrindo, 

atokiai nuo durų ir netrukdyti išeiti iš patalpos. Eglės šakos turi būti per metrą nuo degių lubų ir sienų. 

Pastebėjus bent mažiausią eglės apšvietimo sutrikimą (įkaitusius laidus, dažnai perdegančias 

lemputes, kibirkštis ir pan.), apšvietimą būtina išjungti. 

91. Draudžiama egles puošti žvakutėmis ir bengališkosiomis ugnimis. 

 

XI SKYRIUS 

GAISRŲ GESINIMO PRIEMONĖS IR GAISRINĖ ĮRANGA  
 

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

mokyklos darbuotojams, kitiems pastate ir patalpose esantiems žmonėms, mokyklos turtui, skirti 
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gaisrui aptikti, pranešti apie jį, gesinti, dūmams ir šilumai šalinti ar kelioms šioms funkcijoms vykdyti 

(toliau – aktyviosios gaisrinės saugos priemonės), turi būti techniškai tvarkingi ir veikiantys. 

93. Mokyklos direktorius ar paskirtas asmuo privalo organizuoti ir (ar) atlikti aktyviųjų 

gaisrinės saugos priemonių techninę priežiūrą ir bandymus, o jų rezultatus įforminti raštu.  

94. Statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir bandymai turi būti 

atliekami ne rečiau kaip kartą per metus, vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija.  

95. Patalpose, kuriose yra įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema, gesintuvų skaičių 

galima sumažinti 50 proc. 

96. Gesintuvo tipas parenkamas ir jų skaičius nustatomas pagal 3 priedą. 

97. Objekte turi būti pakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Tiek 

patalpoje, tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi, įrengti 2–2,5 

m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus. 

98. Pasibaigus gesintuvo garantiniam laikui arba techninės patikros laikui, turi būti atliekama 

jo techninė priežiūra.  

99. Gesintuvai turi būti: 

99.1. laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo 

prietaisų ir įrenginių; 

99.2. kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad 

atidarytos patalpos durys netrukdytų jų paimti; 

99.3. statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, gaisriniuose skyduose arba ant grindų, 

laikomi specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose; 

99.4. laikomi taip, kad būtų matyti užrašai. 

100. Gesintuvai, esantys lauke arba nešildomoje patalpoje, turi būti pritaikyti eksploatuoti 

esant žemai temperatūrai.  

101. Draudžiama pirmines gaisrų gesinimo priemones ir inventorių naudoti ne pagal paskirtį. 

102. Gesintuvų įtaisai turi būti užplombuoti. Plombavimo būdas neturi apsunkinti gesintuvo 

ar kitos gaisrinės įrangos paleidimo.  

103. Kiti reikalavimai įgyvendinami vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis galiojančiomis 

Bendromis gaisrinės saugos taisyklėmis. 

 

 

________________________________________ 



 
 

Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 

  1 priedas 

 

 

VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŪ MOKYKLOS 

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

    Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 

     2 priedas  

 

 

VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLOS 

GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKTAŽŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS* 

 

Pradėtas:   _______ m. _____________________ mėn. ____ d. 

Pabaigtas: _______ m. _____________________ mėn. ____ d. 

 

Data  

Instruktuojam

o asmens 

vardas ir 

pavardė  

Instruktuojam

o asmens 

pareigos 

Instrukcij

os Nr.  

Instruktažo 

pavadinima

s  

Instruktuojan

čio asmens 

pareigos, 

vardas ir 

pavardė  

Parašai  

instruktuoj

ančio 

asmens  

instruktuoj

amo 

asmens 

1  2  3  4  5  6  7  8  

        

        

        

 
* Žurnalo forma gali būti papildyta kitomis reikalingomis skiltimis. 

Pastaba. Leidžiama gaisrinės saugos instruktažus registruoti elektroniniu būdu. 

 

 

_________________ 



 

 

Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 

                                  3 priedas 

 

GESINTUVŲ IR GAISRINIO INVENTORIAUS PARINKIMO REIKALAVIMAI 

 

1. Gaisrų klasių žymėjimas: 

1.1. A klasė – kietųjų (dažniausia organinių) medžiagų gaisrai, kai degimas vyksta susidarius 

įkaitusioms anglims; 

1.2. B klasė – skystųjų arba galinčių suskystėti kietųjų medžiagų gaisrai; 

1.3. C klasė – dujų gaisrai; 

1.4. D klasė – metalų gaisrai. 

2. Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo 

priemonių tinkamumą gaisrui gesinti, veiksmingumą, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar 

įrenginiuose naudojamų medžiagų savybes, taip pat patalpų kategoriją pagal sprogimo ir gaisro 

pavojų, patalpose naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes. 

3. Technologinių įrenginių apsaugai gesintuvų turi būti tiek, kiek jų numatyta pagal 

technologinius reikalavimus. 

4. Jei patalpoje yra elektros įrenginių, nuolat turinčių įtampos, tai ne mažiau kaip 50 proc. 

patalpose esančių gesintuvų turi būti tinkami elektros įrenginiams gesinti neišjungus įtampos. 

Elektros įrenginius, turinčius įtampos (iki 1000 V), veiksmingiausia gesinti dujų ir miltelių ABC 

klasės gesintuvais. 

5. Gaisrus muziejuose, archyvuose, kompiuterinės technikos ir kituose panašiuose 

pastatuose ir patalpose veiksmingiausia gesinti dujų ir miltelių ABC klasės gesintuvais. 

6. Naudojant kitokio tipo gesinimo medžiagą, būtina atsižvelgti į jos gesinimo savybes ir 

gamintojo standartą, taip pat į techninių sąlygų reikalavimus. 

7. Patalpose gesintuvai turi būti išdėstyti tolygiai. 

8. Gesintuvų skaičius parenkamas taip: 

8.1. nustatoma galimo gaisro klasė, atsižvelgiant į naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines 

bei chemines savybes; 

8.2. parenkamas gesintuvas su atitinkama gesinimo medžiaga (1 lentelė); 

8.3. apskaičiuojamas nešiojamųjų gesintuvų skaičius (2 lentelė); 

8.4. apskaičiuojamas kilnojamųjų gesintuvų skaičius (3 lentelė). 

9. Jei patalpos plotas yra mažesnis už skaičiuojamąjį, gesintuvų skaičius apskaičiuojamas 

proporcingai tam plotui. 

10. Jei patalpos plotas mažesnis kaip 50 m2 (išskyrus gamybos ir sandėliavimo, taip pat 

techninės paskirties patalpas), gesintuvus galima laikyti bendro naudojimo koridoriuose ir 

vestibiuliuose. Gesintuvų skaičius nustatomas pagal bendrą visų patalpų plotą. 

11. Nenurodytais atvejais gesintuvų skaičius nustatomas, atsižvelgiant į panašios paskirties 

patalpas ir konkrečias sąlygas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                             1 lentelė 

Gaisro klasė  

Gesinimo medžiaga  

vanduo  putos  dujos  
Milteliai  

ABC tipo  BC tipo  D tipo  

A + + - ++ - - 

B - ++ + ++ ++ - 

C - - + ++ ++ - 

D - - - - - ++ 

 
Sutartiniai ženklai: 

+ + veiksmingiausia; 

+ veiksminga; 

- ne tokia veiksminga. 

 

Nešiojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas 

 

                            2 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Gesintuvų laikymo vieta 

Skaičiuojam

asis 

matavimo 

vienetas 

Minimalus gesinimo 

medžiagos kiekis 

gesintuvuose (miltelių ar 

angliarūgštės – kilogramais, 

vandens ar putokšlio–

vandens mišinio – litrais) 

2 kg (l) 4 kg (l) 
6 kg 

(l) 

1. 

Gamybos ir sandėliavimo paskirties 

patalpos, priklausančios šioms pagal 

sprogimo ir gaisro pavojų kategorijoms: 

    

1.1. Asg, Bsg 100 m2 - - 21 

1.2. Cg 400 m2 - 3 2 

1.3. Dg 600 m2 - 2 1 

1.4. Eg 800 m2 - 2 1 

2. Visuomeninės patalpos:     

2.1. 
viešbučių, poilsio, prekybos, maitinimo, 

paslaugų paskirties 
200 m2 4 3 2 

2.2. 
kultūros, sporto, gydymo, religinės 

paskirties 
400 m2 4 3 2 

2.3. 
mokslo, administracinės, transporto 

paskirties 
500 m2 4 3 2 

3. 
Medžiagų laikymas po stoginėmis ir 

atvirose aikštelėse: 
    

3.1. kietų degių medžiagų 400 m2 - 2 1 

3.2. 
ypač degių, labai degių ir degių skystų 

medžiagų bei dujų 
400 m2 - 41 31 

4. Transporto priemonių stovėjimo aikštelės:     

4.1. lengvųjų automobilių (iki 100 vietų) 50 vietų - 31 21 

4.2. 
krovininių automobilių, autobusų (iki 50 

vietų) 
25 vietų - 31 21 



 

 

Eil. 

Nr. 
Gesintuvų laikymo vieta 

Skaičiuojam

asis 

matavimo 

vienetas 

Minimalus gesinimo 

medžiagos kiekis 

gesintuvuose (miltelių ar 

angliarūgštės – kilogramais, 

vandens ar putokšlio–

vandens mišinio – litrais) 

2 kg (l) 4 kg (l) 
6 kg 

(l) 

5. Degalinės 2 kolonėlės - - 21 

6. Statybos:     

6.1. statomų pastatų viduje 1000 m2 - 3 2 

6.2. pastoliai  
kiekvienam 

aukštui 
- 1 - 

7. Ugnies darbų vietos 1 vieta 21 11 - 

8. Transporto priemonės:     

8.1. 

lengvieji automobiliai ir automobiliai, 

kuriuose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos 

vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta 

vairuotojui 3 

1 vnt. - - - 

8.2.  

autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 8 

sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta 

vairuotojui, bet ne daugiau kaip 16 sėdimų 

vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta 

vairuotojui  

1 vnt.  1  -  -  

8.3.  

autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 16 

sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta 

vairuotojui  

1 vnt.  -  2  -  

8.4.  
krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji 

leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t  
1 vnt.  1  -  -  

8.5.  
krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji 

leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t  
1 vnt.  -  1  -  

8.6.  kombainai   1 vnt.  -  21  -  

8.7.  kita žemės ūkio technika  1 vnt.  2  1  -  

9.  Individualūs lengvųjų automobilių garažai   1 vieta  -  1  -  

10.  Garažų paskirties pastatai  500 m2  4  3  2  

11.  
Individualūs gyvenamosios paskirties 

pastatai  

150 m2  2  1  -  

12.  
Gyvenamosios (įvairių socialinių grupių) 

paskirties pastatai  
200 m2  4  3  2  

13.  Specialiosios paskirties pastatai  300 m2  4  3  2  

 
Sutartiniai ženklai: 

1 – privalomas nedegus audeklas; 
3 – privaloma turėti gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 1 kg (l) gesinimo medžiagos.  

12. Nustatant gesintuvų skaičių konkrečiai vietai būtina išsirinkti tik vieną iš 2 lentelės 4, 5 ir 6 

skiltyse nurodytų normatyvų. 

 

 



 

 

Kilnojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas 

 

                                                                                                                         3 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Gesintuvų laikymo vieta Skaičiuoja

masis 

matavimo 

vienetas  

Minimalus gesinimo 

medžiagos kiekis gesintuvuose 

(miltelių ar angliarūgštės – 

kilogramais, vandens ar 

putokšlio – vandens mišinio – 

litrais)  

20–25 kg (l)  40 ir daugiau 

kg (l)  

1. Gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpos, 

kurioms nustatytos šios pagal sprogimo ir gaisro 

pavojų kategorijos: 

   

1.1. Asg ir Bsg (didesnės kaip 400 m2)  800 m2  2 1 

1.2. Cg (didesnės kaip 600 m2, kuriose laikomi degūs 

skysčiai arba besilydančios kietos medžiagos)  

1200 m2  2 1 

2. Teatrų ir koncertų salių scenos (žiūrovų skaičius 

vienu metu – daugiau kaip 800 žmonių)  

1 scena  2 1 

3. Transporto priemonių stovėjimo aikštelės:     

3.1. lengvųjų automobilių (didesnės kaip 100 vietų) 100 vietų  1 - 

3.2. krovininių automobilių, autobusų (didesnės kaip 

50 vietų) 

50 vietų  2 1 

4. Ypač degių, labai degių ir degių skystų medžiagų 

bei dujų laikymo vietos po stoginėmis ir atvirose 

aikštelėse (didesnės kaip 750 m2) 

 

1500 m2 2 1 

5. Degalinės  1 degalinė  1 - 

 

13. Nustatant konkrečios vietos gesintuvų skaičių būtina išsirinkti tik vieną iš 3 lentelės 4 ir 5 

skiltyse nurodytų normatyvų. 

 

_________________ 

 



 

 

      Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 

      4 priedas 

 

PAGRINDINIAI ŽMONIŲ EVAKAVIMO PLANO REIKALAVIMAI 

 

1. Žmonių evakavimo planas turi būti pakabintas kiekvieno pastato visuose aukštuose 

(išskyrus gyvenamuosius namus), gerai matomoje vietoje, prie kiekvieno įėjimo ir (ar) išėjimo, kai 

pastatuose nuolat ar laikinai būna daugiau kaip 100 žmonių. Žmonių evakavimo planas, jo simboliai 

ir tekstas turi būti matomi iš ne mažesnio kaip 1 m atstumo. 

2. Aukšto žmonių evakavimo plane būtina nurodyti: laiptines, liftus ir liftų holus, kambarius, 

balkonus, išorines kopėčias, taip pat laiptinių, liftų holų ir evakuacijos keliuose esančias duris. 

3. Pagrindinis evakuacijos kelias žmonių evakavimo plane turi būti pažymėtas ištisine linija, 

atsarginis – punktyru. Šios linijos turi būti žalios spalvos ir dukart storesnės negu pastato aukšto 

žmonių evakavimo plano linijos. Pagrindinį evakuacijos kelią aukšto žmonių evakavimo plane būtina 

nurodyti per laiptines, apsaugotas nuo dūmų, taip pat laiptines, vedančias į pirmąjį pastato aukštą. 

Kai laiptinės vienodai apsaugotos nuo dūmų ir ugnies, pagrindinis evakuacijos kelias yra iki 

artimiausios laiptinės. Linijos, rodančios evakuacijos kelią, turi būti nubrėžtos iš kambario iki išėjimo 

į laiptinę arba kitą saugią vietą. 

4. Aukšto žmonių evakavimo plane simboliais turi būti pažymėta: žmonių evakavimo plano 

vietos, rankinių gaisro signalizatorių jungikliai, gaisriniai čiaupai, gaisrinių siurblių (elektrifikuotų 

sklendžių) jungikliai, gesintuvai, stacionarių gesinimo ir dūmų šalinimo įrenginių rankinio paleidimo 

jungikliai, elektros skydeliai, telefonai. Simboliai turi būti ryškūs ir gerai matomi. 

5. Aukšto žmonių evakavimo plane simbolius būtina aiškiai iššifruoti. 

6. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su žmonių evakuavimo planu ir privalo mokėti juo 

naudotis.  

7. Žmonių evakavimo planą privalo patvirttvirtina mokyklos direktorius. 

8. Žmonių evakavimo plano sutartiniai ženklai pateikti lentelėje. 

 

Ženklas Reikšmė Kontūro spalva Fono spalva 

 
gesintuvas raudona balta 

 

gaisrinis čiaupas raudona balta / raudona 

 

dūmų šalinimo įrenginio rankinio 

paleidimo jungiklis 
raudona balta 

 
elektros skydelis juoda geltona 

 
telefonas mėlyna  

 
gaisro signalizacijos jungiklis raudona balta 

 

gaisrinio siurblio (elektrifikuotos 

sklendės) jungiklis 
raudona balta 

 pagrindinis evakuacijos kelias žalia  

 atsarginis evakuacijos kelias žalia  

 
jūs esate čia (plano vieta) žalia balta 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ŽMONIŲ EVAKAVIMO IŠ N AUKŠTO M KAMBARIO PLANO PAVYZDYS 

 

 
 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


