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NAUJOSIOS AKMENES IKIMOKYKLINIO UGDYN,IO MOKYKLA

GAISRINES SAUGOS INS'TRUKCIJANR {

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. NaujosiosAkmenes ikimokykliniougdynomokyklos (toliau-Mokykla) gaisrines saugos instrukcija
(toliau - Instrukcija) reglamentuoja Mokyklos gaisrines saugos u2tikrinimo sistemos funkcionavim4,
kuri skirta gaisrq prevencijai, zmoniq ir turto gelbejimui gaisro metu.

2. Instrukcija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos PrieSgaisrinds saugos istatymu ir
Bendrosiomis gaisrines saugos taisyklemis.

3. Be Sios Instrukcijos bDtina laikytis kitq eksploatuojamiems objektams taikomq gaisring

saug4 reglamentuojandiq teises aktq reikalavimq.

4. Instrukcijos vykdymo kontrolg uZtikrina ir Mokyklos gaisring saugE yra atsakingas

direktoriaus pavaduotojas [kio reikalams. Jis privalo:

4.1. vykdyti valstybines prie5gaisrines prieZifiros pareiglnq teisetus nurodymus;

4'2' istatymq nustatytais atvejais leisti Valstybines prieSgaisrines gelbejimo tarnybos
pareig[nams apZi[reti ir patikrinti Mokyklos patalpas;

4'3. nedelsiant Salinti nustatytus prieSgaisrinds saugos paZeidimus, apie juos informuoti
Mokyklos darbuotojus;

4.4. nutraukti atliekamus darbus, jeigu jie gali sukelti gaisrq ar sprogimq;

4'5 ' organizuoti Mokyklos darbuotojq instruktavim4, rnokym4 prie5gaisrines saugos
klausimais, pagal kompetencij4 rengti ir tvirtinti gaisrines saugos instrukcijas;

4.6. apr[pinti Mokykl4 reikiamomis gaisro gesinimo priemonemis;

4'7 ' uiztikrinti, kad Mokyklos patalpose irengti gaisrines technikos, automatikos irenginiai,
gaisrq gesinimo priemonds bltq techniskai tvarkingi ir veiktq;

4'8' teikti valstybing priesgaisring prieZi[r4 vykdantiems pareigDnams infbrmacij4, reikaling4
gaisrq prevencijos priemonems Mokykloje nustatyti;
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4.9. kilus gaisrui Mokyklos patalpose, kol atvyks prie5gaisrines gelbejimo pajegos, imtis

priemoniq ji gesini, vadovauti gaisro gesinimui, Zmoniq ir turto evakavimui, o atvykus valstybines

prie5gaisrines gelbejimo tarnybos pajegoms vykdyti gaisro gesinimo vadovo nurodymus;

4.10. prireikus skirti Mokyklos darbuotojus gaisrui Mokyklos skyriq patalpose gesinti ir
materialinems vertybems evakuoti;

4.11. leisti naudotis gaisrui gesinti ar gaisro gesinimui organizuoti Mokyklai priklausandiais

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

gesinimui ar jo organizavimui bltinais daiktais, neatsiZvelgiant i gaisro kilimo viet4.

5. Mokykloje organizuojami 5ie darbuotojq instruktavimai prieSgaisrines saugos klausimais:

5.f . ivadinis (bendras);

5.2. periodinis (darbo vietoje);

5.3. papildomas (darbo vietoje).

6' fvadinis (bendras) instruktavimas organizuojamas visiems Mokyklos darbuotojams prieS

pradedant dirbti.

7. Periodinis instruktavimas (darbo vietoje) organizuojamas ne rediau kaip kart4 per 12

menesiq.

8. Papildomai (darbo vietoje) instruktuojama i5 esmds pakeitus gaisrines saugos instruktaZq

(i5skyrus redakcinio pobldZio pakeitimus), kilus gaisrui, paai5kejus, kad darbuotojas stokoja

reikiamq prie5gaisrinds saugos Ziniq.

9. Visi instruktaZai iforminami gaisrines saugos instruktaZq registracijos Zurnale.

10. Kiekvienas Mokyklos darbuotojas privalo:

10.1 Zinoti gaisrines saugos instrukcij4;

10.2. grieLtai laikyis nustaty'to prieSgaisrinio reZimo, vykdyti direktoriaus pavaduotojo lkio
reikalams prieSgaisrines saugos nurodymus;

l0'3. darbo metu naudotis tvarkingomis darbo priemonemis;

10.4. baigus darbo viet4 ir i5jungti nenaudojamus irenginius;
10.5. Zinoti Mokyklos skyriq patalpose esandiq gaisro gesinimo, rysio ir signalizaciios

priemoniq iSdestymo vietas, moketi tomis priemonemis naudotis;

10.6. rresudaryti savo veiksmais ar neveikimu s4lygq kiti ir iSsiplesti gaisrui.

II SKYRIUS
PATALPU PRIEZIUROS REIKALAVIMAI

I l. Mokyklos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti naudojamos patalpos adresu Ramudiq g.

l, LT-85138, Naujoji Akmene - Mokyklos skyrius ,,Buratinas", Respublikos g. 4, LT-85150 Naujoji
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Akmene - Mokyklos skyrius ,,AtZalynas", Respublikos g. 22, LT-85164 Naujoji Akmene -
Mokyklos skyrius,,2v aigLdutd" .

12. I5ejimai iS patalpq turi bDti neuZkrauti, parengti Zmonems evakuoti. IS vidaus durys

evakuaciniuose i5ejimuose turi lengvai atsidary.ti bet kuriuo paros metu. DraudZiama jas uZkalti ir
uZrakinti i5 lauko.

13. R[kyti patalpose draudZiama.

14. Sanitarinese techninese ni5ose draudZiama laikyti degias medZiagas ir preparatus.

15. Plauti ir valyti grindis, sienas, irengimus, leidZiama tik tam tikslui naudoti skirtomis

valymo ir skalbimo priemon€mis.

16. Vanduo Sildomas, maistas gaminamas specialiai irengtose vietose.

17. Evakuacijos krypties (gelbejimosi) ir informacijos Zenklai, nurodantys gesintuvq laikymo

vietE ir gaisrinius diaupus, turi bDti iSdestyti taip, kad i5 bet kurios patalpos vietos (taSko) gerai bltq
matomas bent vienas kiekvienos r[Sies Zenklas.

18. Patalpose turi buti pirminds gaisro gesinimo priemones ir kiekvienas darbuotojas turi

Zinoti, kur jos yra.

III SKYRIUS
ELEKTROS SITOYNTO PRIETAISU IR IRENGINIU EKSPLOATVIMO

REIKALAVIMAI

19. Elektros tinklai ir elektros irenginiai turi blti irengiami ir eksploatuojami grieLtailaikantis

galiojandiq taisykliq, kitq norminiq aktq bei instrukcijq reikalavimq. Jie turi b[ti tinkami eksploatuoti,

saugfls gaisro ir sprogimo atZvilgiu. Montuoti ir remontuoti elektros tinklus ir irenginius galima tik
kvalifi kuotiems specialistams.

20. Pastebejus elektros tinklq ir irenginiq gedimus, sukeliandius kibirksdiavimq, kabeliq, laidq
ir varikliq kaitinim4, bltina juos nedelsiant isjungti ir pasalinti gedimus.

21. Priejimai prie elektros valdymo spintq turi blti tvarkingi ir neuZkrauti. Jose ir 1 m atstumu
nuo jq draudZiama laikyti bet kokias medZiagas.

22. Nuo Sildymo ir kitq irenginiq bei elektriniq prietaisq b[tina valyti dulkes.

23. LaikinE elektros instaliacij4 leidZiama naudoti tik statybos ar avarijq likvidavimo metu.

24. Atstumas nuo elektros Sviestuvq iki sandeliuojamq degiq medZiagq turi buti ne maZesnis
kaip 0,5 m.

25. Eksploatuojant elektros irenginius draudZiama:

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

25.2. naudoti netvarkingus kiStukinius lizdus, kiStukus, atsiSakojimo d6Zutes, jungiklius bei
kitus elektros aparatus;
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25-3. elektros laidus, lempas ir Sviesos sklaidytuvus uZdengti degiomis medZiagomis;

25.4. i buitinio naudojimo elektros Sakudiq lizdus jungti elektros prietaisus, virSijandius
instaliacini galingum4;

25.5' naudoti lygintuvus, virykles, virdulius, Sildymo ir kitus elektros prietaisus tam tikslui
nepritaikytose vietose ir paliktijuos ijungtus be prieZi[ros;

25.6. nattdoti laidus ir kabelius su paZeista arba eksploatavimo metu dielektriniq savybiq
netekusia izoliacine medZiaga.

26. Atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos
mechani5kai paZeisti, turi bDti papildomai apsaugoti (Sarvais, plieniniais vamzdZiais, kampuodiu,
lovine sija ir pan.).

27. Visi elektros irenginiai turi blti apsaugoti nuo trumpojo laidq jungimo ir kitq nevardiniq
reZimq, galindiq sukelti gaisra.

28' Nustatytu laiku matuoti kabeliq ir laidq izoliacijos varLE, o matavimo rezultatus sura5yi i
tam tikslui skirt4 Lurnalqarba i atitinkamos formos aktE.

IV SKYRIUS
PATALPU UZOARYVTAS PASIBAIGUS DARBUI

29' Mokyklos skyriq patalpos, baigus jose darb4 ir prieS jas uZdarant turi bDti patikrintos.
30' Patalpq tikrinimo, prieS jas uLdarant, tikslas - paSalinti prieZastis, galindias sukelti

patalpose gaisr4 nedarbo metu.

31. Bfltina patikrinti:

31.1 . ar iSjungti visi elektros prietaisai;

31.2. ar uZdaryti langai, orlaides, durys i kitas patalpas;

31.3. ar laisvi pagrindiniai praejimai patalpose, ar neuzkrauti laiptai;
31.4. ar patalpose nera d[mq, degesiq, svylandios gumos kvapo;

31.5. ar patalpose neliko Zmoniq (darbuotojq ar pa5aliniq).

32' Darbuotojas, patikrings patalpas ar radgs trDkumq, pagal galimybes juos paSalina pats,
priesingu atveju, praneSa direktoriaus pavaduotojui lkio reikalams ar kitiems atsakingiems
darbuotojams.

33' Tik isitikings, kad iSdestyti reikalavimai atitinka nurodymus, asmuo [jungia patalpq
apsaugos signalizacij4 ir patikrintas patalpas uZdaro.
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V SKYRIUS
GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

34. Kiekvienas Mokyklos darbuotojas, pastebejgs gaisrq, privalo:

34.1. nedelsdamas prane5ti apie gaisr4 ugniagesiams gelbetojams - 112 bendruoju pagalbos

telefonu;

34.2. imtis priemoniq informuoti Zmones apie gaisr4 ir organizuoti jq bei materialiniq vertybiq
evakavimE;

34.3. gesinti gaisro Zidini turimomis priemonemis;

34.4- prane5ti apie gaisravietg Mokyklos atsakingiems darbuotojams ir organizuoti

svarbiausiq dokumentq ir materialiniq vertybiq isnesimq j saugi4 viet4.

35. Atvykq i gaisravietg direktoriaus pavaduotojas [kio reikalams arba kiti atsakingi

darbuotojai privalo:

35.1. isitikinti, ar i5kvieti ugniagesiai gelbetojai;

35.2. vadovauti Zmoniq evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai;

35.3. iSjungti elektros tiekim4;

35.4. imtis priemoniq apsaugoti gesinandius Zmones, kad neuZgri[tq konstrukcijos, nuo

elektros srovds poveikio, apsinuodijimq ir nudegimq.

36. Atvykus ugniagesiams, Mokyklos atstovas vadovavgs gaisro gesinimui, privalo praneSti

turim4 informacij4 apie gaisrE.

37. Kiekvienas gaisras objekte turi b[ti kruopSdiai iStirtas ir i5nagrinetas su prieSgaisrines

apsaugos pareig[nais.

Instrukcij4 parenge


