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Eil. 

Nr. 
Situacija Veiksmas Vykdytojai 

1. 
Pastebėjus gaisrą arba degimo 

požymius 

Įjungti gaisrinę signalizaciją. 
Gaisrą pastebėjąs 

darbuotojas 

Informuoti administracijos 

darbuotojus. 

Gaisrą pastebėjąs 

darbuotojas 

Pasitelkiant gaisrinę signalizaciją 

(centralę) nustatyti pavojaus vietą. 
Budintis darbuotojas 

Informuoti Bendrajį pagalbos 

centrą 112 

Informacijos turinys: 

 1) kur įvyko (kuo tikslesnę įvykio 

vietą);  

 2) kas įvyko (įvykio pobūdį);  

 3) kada įvyko (laiką);  

 4) grėsmę žmonėms, turtui ir 

aplinkai;  

 5) situacijos kaitą;  

 6) pranešusiojo duomenis (vardą, 

pavardę, telefono Nr., buvimo 

vietą). 

Gaisrą pastebėjąs 

darbuotojas, arba budintysis, 

arba už priešgaisrinę saugą 

atsakingas darbuotojas – 

Direktorės pavaduotojas ūkio 

reikalams Antanas Sakalis 

2. 
Nustatyta pradinė gaisro 

stadija. 

Atjungti elektros energijos 

tiekimą. 

Direktorės pavaduotojas ūkio 

reikalams Antanas Sakalis 

Ugnies židinį lokalizuoti 

gesintuvais. 

Gaisrą pastebėjąs 

darbuotojas, budintysis, 

techninis personalas,  

Administracijos darbuotojai. 

Nutraukti gesinimo darbus, kai 

kyla pavojus žmogaus sveikatai, ar 

gyvybei. 

Gaisrą pastebėjąs 

darbuotojas, budintysis, 

techninis personalas,  

Administracijos darbuotojai. 

3. Žmonių informavimas. 

Nuspausti artimiausią gaisrinės 

signalizacijos mygtuką. 

Gaisrą pastebėjąs 

darbuotojas, arba budintysis 

Papildomai šaukiant žodį „gaisras“  

perduoti informaciją apie pavojų. 

Gaisrą pastebėjąs 

darbuotojas, arba budintysis 

4. Žmonių evakuacija. 

Išgirdus gaisrinę signalizaciją, 

nautraukiama vaikla. 

Administracijos darbuotojai, 

mokytojai, 

techninis personalas. 

Pradedama evakuacija. Žmonės 

nebėgdami juda link artimiausio 

išėjimo nuo jų buvimo vietos. 

Administracijos darbuotojai, 

mokytojai, mokiniai, 

techninis personalas. 

Pasiekę lauką eina link žmonių 

susirinkimo vietos lauke 

(mokyklos stadionas). 

Administracijos darbuotojai, 

mokytojai, mokiniai, 

techninis personalas. 

Vykdomas žmonių skaičiavimas. Direktoriaus pavaduotoja 
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ugdymui Marija Šilanskienė 

Informacijos apie evakuotuosius 

perdavimas mokyklos direktorei 

ir/arba atvykusiems ugniagesiams 

gelbėtojams.  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Marija Šilanskienė 

5. Ugniagesių sutikimas. 

Informacijos perdavimas apie 

ugnies židinio vietą. 

Direktorės pavaduotojas ūkio 

reikalams Antanas Sakalis, 

Direktorė Daina Valackienė 

Informacijos apie evakuotuosius 

perdavimas. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Marija Šilanskienė, 

Direktorė Daina Valackienė 

6. Materialiųjų vertybių apsauga. 

Dokumentų ir kitų bylų apsauga. Administracijos darbuotojai. 

Techninės įrangos apsauga. 
Mokytojai, 

techninis personalas. 

7.  Teritorijos atlaisvinimas. 
Privažiavimo prie pastato kelių 

atlaisvinimas. 
Budintysis 

 

 

 

Vadovo veiksmai gaisro metu. 

Direktorė Daina Valackienė. 

Sutinka atvykusius ugniagesius gelbėtojus. 

Perduoda informaciją apie susidariusią situaciją. 

Kordinuoja darbuotojų veiksmus. 

Pagal poreikį informuoja bendrajį pagalbos centrą. 

Vertina situacijos mąstą ir imasi būtinų veiklos nutraukimo darbų. 

Darbuotojo atsakingo už 

priešgaisrinę saugą veiksmai.  

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams Antanas Sakalis. 

Atjungia elektros energijos tiekimą. 

Organizuoja gaisro gesinimą pirminėmis gaisro gesinimo 

priemonėmis. 

Kordinuoja materialiųjų vertybių apsaugą. 

Lokalizavus pavojų išjungia gaisrinę signalizaciją. 

Darbuotojo atsakingo už žmonių 

skaičiavimą veiksmai. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Marija Šilanskienė. 

Prižiūri evakuacijos eigą. 

Žmonių susirinkimo vietoje lauke priima informaciją iš mokytojų ir 

kitų darbuotojų apie evakuotų žmonių skaičių. 

Perduoda informaciją apie evakuotus žmones direktorei, ir/arba 

atvykusiems ugniagesiams gelbėtojams. 

Budinčiojo darbuotojo veiksmai. Prireikus turi organizuoti raktų išdavimą nuo užrakintų durų. 

Vykdo gaisro gesinimo darbus, jei tai nesukelia pavojaus. 

Prižiūri ir atsako už pirmo aukšto žmonių evakuaciją 

Prireikus atlaisvina įvažiavimą į teritoriją ugniagesiams gelbėtojams. 

Mokytojo veiksmai. Išgirdus pavojaus signalą organizuoja mokinių, dalyvaujančių 

pamokoje, evakuaciją.  

Išeidamas iš klasės už savęs uždaro duris (negalima jų užrakinti). 

Artimiausiu išėjimu palydi mokinius iki lauko. 

Lauke juda iki žmonių žmonių susirinkimo vietos. 
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Suskaičiuoja ar visi mokiniai yra išėję. Išlaiko juos vienoje vietoje, 

neleidžia blaškytis, pasimesti.  

Informaciją apie suskaičiuotus mokinius perduoda atsakingam 

asmeniui. 

Laikosi pateikiamų nurodymų iš ugniagesių gelbėtojų ir/arba 

direktorės. 

 


