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CINdTT KOMISIJOS PRIE SOCIALINES APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
GAISRINES SAUGOS INSTRUKCIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gindq komisijos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos gaisrines saugos

instrukcija (toliau - Instrukcija) reglamentuoja Gindq komisijos prie Socialines apsaugos ir

darbo minisierijos (toliau - Komisijos) priesgaisrines saugos uztikrinimo sistemos fukcionavim4,

kuri skirta gaisry prevencijai, Zmoniq ir turto gelbejimui gaisro metu.
2. Instrukcija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos prie5gaisrines s?lqo-s

istatymu (Zin,Z00t, Nr. 123-5518) ir Bendrosiomis gaisrines saugos taisyklemis (Zin.,2010,

i.rr. qq-s r d 7 ; Zin., 201 !,Nr. 1 00-47 27 ; zin., 2012,Nr. 1 1 8-5970).
3. Be Sios Instrukcijos, bftina laikytis kitq eksploatuojamiems objeklams taikomq

gaisring saug? re glamentuoj andiq teises aktq reikalavimq.
4. instrukcijos vykdymo kontrolg uZtikrina ir ty', Komisijos prie5gaisrinQ saug4 yra

atsakingas Komisij os pirmininkas. Komisij os pirmininkas privalo :
4.L vykdyti valstybines priesgaisrines prieZiuros pareigtnq teisetus nurodymus;
4.2. istatymq nustatytais atvejais leisti Valstybines prie5gaisrines gelbejimo

tarnybos pareigfnams apZi[reti ir patikrinti Komisijos patalpas;
4.3. nedelsiant Salinti nustatytus prie5gaisrines saugos paZeidimus, apie juos

informuoti Komisij os darbuotojus;
4.4. nutraukti atliekamus darbus, jeigu jie gali sukelti gaisr4 ar sprogim4;
4.5. organizuoti Komisijos darbuotojq instruktavim4, mokym4 prie5gaisrines

saugos klausimais,pagalkompetencij4 rengti ir tvirtinti priesgaisrines saugos instrukcijas;

4.6. apr[pinti Komisij4 reikiamomis gaisro gesinimo priemonemis;
4.7. u2tikrinti, kad Komisrjojos patalpose irengti gaisrines technikos, automatikos

irenginiai, gaisry gesinimo priemones bltq techni5kai tvarkingi ir veiktq;
4.8. teikti valstybing priesgaisring prieZilr4 vykdantiems pareig[nams informacij4,

reikalingQ gaisry prevencij os priemonems Komisij oj e nustatyti;
4.g. kilrrs guirr,tiKomisijos patalpose, kol atvyks priesgaisrines gelbejimo pajegos,

imtis priemoniq ji g.rinti, vadovauti gaisro gesinimui, Zmoniq ir turto evakavimui, o atvykus

valstyLines pril5gaisrines gelbejimo tarnybos pajegoms vykdyti gaisro gesinimo vadovo

nurodymus;
4.I0. prireikus skirti Komisijos darbuotojus gaisrui Komisijos patalpose gesinti ir

materialinems vertybems evakuoti;
4.11. leisti naudotis gaisrui gesinti ar gaisro gesinimui organizuoti Komisijai

priklausandiais arba jos patalpose esandiomis gaisro gesinimo, transporto, rySio priemonemis bei

lituir gaisro gesinirruri ui;o oig*izavimui butinais daiktais, neatsiZvelgiant i gaisro kilimo viet4.

5. Komisijos pirmininkas gali prie5gaisring saug4 reglamentuojandiq teises aktt+

reikalavimq vykdymq pavesti Komisijos darbuotojui, kuris turi bUti apmokytas pagal

priesgaisrines saugos mokymo programos kurs4.
6. Komisijoje organizuojami Sie darbuotojq instruktavimai prie5gaisrines saugos

klausimais:
6.1. ivadinis (bendras);
6.2. periodinis (darbo vietoje);
6.3. papildomas (darbo vietoje).
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7. [vadinis (bendras) instruktavimas organizuojamas visiems Komisijos darbuotojams,

prieS pradedant jiems eiti pareigas ar dirbti'
g. periodinis instrukta:vimas (darbo vietoje) organizuojamas ne rediau kaip kart4 per 12

menesiq.
g. papildomai (darbo vietoje) instruktuojama i5 esmes pakeitus priesgaisrines saugos

instrukcij4 (iSsk'rus redakcinio poUiAZio pakeitimus), kilus gaisrui, paaiSkejus, kad darbuotojas

stokoj a teikiumq prie5 gaisrines saugos Ziniq'
10. Visi instrirktaZai iforminami gaisrines saugos instruktaZq registracijos Zumale'

I 1. Kiekvienas Komisijos darbuotojas privalo:
1 1.1. Zinoti gaisrines saugos instrukcij4;
11.2. grieilJ, hikytis nustatyto piie5gaisrinio reZimo, vykdyti Komisijos

pirmininko ir asmenq, atsakingq uZ-prie5gaisrinq saug4-' nurodymus ;
1 1 .3. darbo metu naudotis tvarkingomis darbo priemonemis;

1 1.4. baigus darb4 sutvarkyti darbo viet4 ir iSjungti nenaudojamus irenginius; .
11.5. Zinoti Komisijos paialpose esandiq guitto gesinimo, rySio ir signalizacijos

priemoniq isdestymo vietas, moketi tomis priemonemis. naudotis;

1 1.6. nesudaryti savo veiksmais ar neveikimu s4lygq kilti ir i5siplesti gaisrui'

il. PATALPU PRIEZIUROS REIKALAVIMAI

12. Komisija nuostatuose numatytai veiklai vykdyti naudojamos 167 kv.m' ploto

patalpos adresu Gedimino pr. 60, Vilnius'
13. I5ejimai iS paialpq turi buti neuZkrauti, parengti Zmonems evakuoti' I5 vidaus durys

evakuaciniuose isejimu&e turi'lengvai atsidaryti bef kuriuo paros metu. DraudZiama jas uzkalti

ir uZrakinti i3 lauko.
14. RUkYti PatalPose draudZiama'
15. Sanitarinese techninese nisose draudZiama laikyti degias medZiagas ir preparatus.

16. Plauti ir valyti grindis, sienas, irenginius, taip pat drabuZius leidLiarna tik tam

tikslui naudoti skirtomis valymo ir skalbimo priemonemis.

17. Vanduo ir maistas turi blti Sildomas specialiai irengtoje v!e!oje'

lg. Evakuacijos krypties (gelbejimosi) ii informacijos Zenklai,.nurodantys gesintuvq

laikymo viet4 ir gaisrinius diaupus, turibUti iSaettyti taip, kad i5 bet kurios patalpos vietos

(taslo) gerai bfltq 
-matomas 

bent vienas kiekvienos r[Sies Zenklas'

19. patalfose turi bflti pirmines gaisro gesinimo priemones ir kiekvienas darbuotojas

turi Zinoti, kurjos Yra.

III. ELEKTROS SILDYMO PRIETAISU IR ELEKTROS IRENGINTU EKSPLOATAVIMO
REIKALAVIMAI

20. Komisijos patalpose irengtas elektrinis Sildymas. Sitayrno irenginiai ir prietaisa-i

turi bfti irengti pagal galiojandiq noioiniq dokumentq bei instrukcijq reikalavimus, o pries

Sildymo sezono ptuaZiqbfitina juos patikrinti bei suremontuoti'

21. Elektros tinklai ir elektros irenginiai turi b[ti lrengiami ir_eksploatuojami griehlai

laikantis galiojandiq taisykliq, kitq normin-t.+ uk,l bei instrukcijq reikalavimq. Jie turi bnti

tinkami eksploatuoti, ,urrgU, guirro ir sprogimo atZvilgiu. Montuoti ir remontuoti elektros tinklus

ir irenginius galima tik kvalifikuotiems specialistams'
22. pastelejus elektros tinklq ir irenginiq gedimus, sukeliandius kibirk5diavim4,

kabeliq, laidq ir varikliq kaitim4, biitina juos nedelsiant.i.Sjungti ir pasalinti gedimus'

23. priejimas prie elektros valdymo spintq turi bfiti tvarkingi ir neuZkrauti. Jose ir 1 m

atstumu nuo jrl draudZiama laikyti bet kokias medZiagas.
24. Nuo Sildymo ir kitq irenginiq bei elektriniq prietaisq b0tina valyti dulkes.

25. Laikii4 .l.kt o, instatiici3q leidiiama naudoti tik statybos, remoirto ar avarijq

likvidavimo metu.
26. Atstumas nuo elektros Sviestuvrl iki sandeliuojamtl degiq medZiagq turi buti ne



maZesnis kaip 0,5 m.
27. Eksploatuojant elektros irenginius draudliama :

27.1. Sildyti patalpas nestandartiniais (savo gamybos) elektros prietaisais;

27.2. naudoti newarkingus kiltukinius lizdus, ki5tukus, atsi5akojimo deZutes,

jungiklius bei kitus elektros aparatus;
27.3. elektro, iuidnr, lempas ir Sviesos sklaidytuvus uZdengti degiomis

medZiagomis;
27.4. i buitinio naudojimo elektros Sakudiq lizdus jungti elektros prietaisus,

vir5ijandius instaliacini galingum4;
27.5. nau{od lygintwus, virykles, virdulius, Sildymo ir kitus elektros prietaisus tam

tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos ijungtus be prieZiiiros;
27.6. naudoti laidus ir kabelius su paZeista arba eksploatavimo metu dielektriniq

savybiq netekusia izoliacine medliaga;
28. Atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos

mechani5kai paZeisti, turi buti papildomai apsaugoti (Sarvais, plieniniais vamzdLius, kampuodiu,

lovine sija ir pan.).
29. Visi elektros irenginiai turi bUti apsaugoti nuo trumpojo laidq jungimo ir kitq

nevardiniq reZimq, galindiq sukelti gaisr4.

30. Nustatytu laiku matuoti kabeliq ir laidq izoliacijos varL4, o matavimo rezultatus

surasyti itam tikslui skirtq Lurnalqarba i atitinkamos formos akt4.

IV. PATALPU UZDARYMAS PASIBAIGUS DARBUI

31. Komisijos patalpos, baigus jose darb4 ir pries jas uZdarant turi b0ti patikrintos. _ .
32. patalpq tit rini-o, prieS ias uLdarant, tikslas - pa5alinti prieZastis, galindias sukelti

patalpose gaisr4 nedarbo metu.
33. Biitina Patikrinti:
33.1. ar i5jungti visi elektros prietaisai;
33.2. u uildaryti langai, orlaides, durys i kitas patalpas;

33.3. ar laisvi pagrindiniai praejimai patalpose, ar neuZkauti laiptai;

33.4. ar patalpose nera d[mq, degesiq, svylandios gumos kvapo;

33.5. ar patalpose neliko Zmoniq (darbuotojq ar pa5aliniq)'

34. Darbuotojas, patikrings patalpas ir radgs tr0kumq, pagal galimytes juos pa5alina

pats, priesingu atveju, pr*.Su Komisijos pirmininkui ar.kitiems atsakingiems darbuotojams.

35. Tik iritiiittgr, kad isdestyti r-eikalavimai atitinka nurodymus, asmuo ifungia patalpq

apsaugos signalizacij4 ir patikrintas patalpas uZdaro'

V. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

36. Kiekvienas Komisijos darbuotojas, pastebejgs gaisr4, privalo:

36.1. nedelsdamas praneSti apie gaisr4 ugniagesiams gelbetojams: 01

101 - ,,Omnitefo tinkle, 011- TELEZ, ,,Brte GSM" tinkle; 112

informuoti Zmones gaisr4 ir organizuoti jq bei

ir organizuoti

darbuotojai privalo:

kol atvyks ugniagesiai;

- fiksuotojo
- bendruoju

apie

neuZgriiitq konstrukcijos,



38. Atvykus ugniagesiams, Komisijos atstovas' vadovavqs

privalo prane5ti turim4 informacij4 apie gaisr4'

39. Kiekvienas gaisras objekte turi buti kruopsdiai istirtas

prie5gaisrines apsaugos pareiglnais'

gaisro gesinimui,

ir i3nagrinetas su


