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MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELIS „GILIUKAS“ 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

 DĖL MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELIO „GILIUKAS“ DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ 

KILUS GAISRUI PLANO TVIRTINIMO 

 

2016 m. gruodžio 14 d. Nr. V1- 

 Tirkšliai 

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 13 straipsnio 1 

dalies 3 punktu, 

 1. Tvirtinu Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ darbuotojų veiksmų kilus gaisrui 

planą (pridedama, 3 lapai); 

 2. Į p a r e i g o j u Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktoriaus pavaduotoją 

ūkiui Janiną Volskienę būti atsakinga už objektų, esančių darželio patalpose, atitikti priešgaisrinę 

saugą reglamentuojantiems teisės aktams bei savalaikę priešgaisrinės sistemos patikrą; 

  3. La i k y t i netekusiu galios Mažeikių r. Tirkšlių  darželio „Giliukas“ direktoriaus 

2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. V1-08.14/04  

 

  

 

Direktorė                                                                                Laima Norvaišienė 
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PATVIRTINTA 

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ 

 direktoriaus 

2016  m. rugsėjo ___ d. Įsak. Nr. V- 

 

 

 

MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELIS „GILIUKAS“ 

(190161755) 

 

VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS 

 

I. GAISRO APTIKIMAS 

Signalą apie kilusį gaisrą duoda automatinės gaisrinės signalizacijos įrenginiai, 

arba asmuo, pastebėjęs gaisrą. 

1. Apie kilusį gaisrą informuoja garsinis signalas, įsijungiantis, suveikus automatinei gaisrinei 

signalizacijai. 

2. Asmuo, pastebėjęs gaisrą turi nedelsdamas informuoti apie gaisrą, šaukiant „Gaisras“. 

 

II. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ 

Už savalaikį ir tikslų pranešimą apie kilusį gaisrą bei atsakingų tarnybų pasitikimą kieme 

atsakinga: 

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktoriaus pavaduotoja ūkiui Janina VOLSKIENĖ 

3. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, telefonu arba žodžiu tiesiogiai praneša darželio „Giliukas“ 

budinčiam administratoriui ir iškviečia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgas. 

4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgos iškviečiamos bendruoju pagalbos telefonu: 112 

(iš mobiliojo ryšio operatorių ir fiksuoto ryšio telefono), 
5. Skambinantis turi pranešti šią informaciją apie įvykį: 

- kur įvyko tikslų adresą (Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšlių mstl., Mažeikių raj.) gaisro 

kilimo vietą; 

- kas įvyko (įvykio pobūdį); 

- kada įvyko (laiką); 

- grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai; 

- situacijos kaitą; 

- pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, buvimo vietą). 

6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgas pasitinka ir informuoja apie situaciją 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui. 

7. Paaiškėjus, kad gaisras likviduotas savo pajėgomis ir pavojus nebegresia, darželio budintis 

administratorius turi telefonu apie tai pranešti priešgaisrinėms pajėgoms ir atšaukti iškvietimą. 

 

III. PERSONALO IR VAIKŲ EVAKUACIJA 

8. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi nepanikuodami, bet 

nedelsdami išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu. 

9. Įvykio metu grupėje dirbantis auklėtojo padėjėjas, atsakingas už durų palaikymą 

atidarytomis, kol iš patalpos neišeis paskutinis vaikas.  

10. Auklėtojo padėjėjas- asistentas eina pirmas ir rodo kelią vaikams. 

11. Auklėtojas organizuoja vaikų eilę ir išeina kartu su paskutiniu vaiku. 

Už vaikų evakuaciją atsakingi: 

Tuo metu grupėje dirbantys pedagogai 
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12. Auklėtojas, dirbantis grupėje, privalo įsitikinti, kad visi tuo metu esantys vaikai išeina kartu 

su juo. Išėjus iš pavojaus zonos – pedagogas privalo sutikrinti vaikus pagal sąrašą. 

13. Specialistai, dirbantys kabinetuose su vaikais atsakingi už vaikų evakuaciją iš kabinetų per 

arčiau esantį išėjimą ir vaikų pristatymą grupės auklėtojams evakuacijos vietoje. 

14. Nesant galimybių išeiti per duris iš pirmo aukšto grupių galinių patalpų, auklėtojai atsakingi 

už vaikų evakuacijos organizavimą per langą: 

· Auklėtojo padėjėjas-asistentas per langą išmeta kėdę, išlipa pats ir priiminėja vaikus; 

· Auklėtojo padėjėja padavinėja vaikus per langą auklėtojo padėjėjui-asistentui; 

· Auklėtojas renka vaikus į vieną vietą ir organizuoja jų eilę išlipimui per langą. 

15. Esant laisviems, ne grupėje dirbantis personalas padeda evakuoti vaikus: 

· Pavaduotojas ugdymui, pavaduotojas ūkiui – 1 aukšto 1-2 grupes; 

· Vyr. buhalteris, sekretorius-archyvaras – 1 aukšto 3 grupę. 

 

Už personalo evakuaciją atsakingi: 

I aukštas – Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida PAULAUSKIENĖ, 

II aukštas - Direktorė Laima NORVAIŠIENĖ, 

16. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti pakabintuose evakuacijos planuose ir žymimi ženklais. 

17. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos šviečiančiais žalios spalvos ženklais „Išėjimas“, 

kurie šviečia net ir nutrūkus elektros tiekimui. 

18. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine žalia linija, 

atsarginiai – žalia punktyrine linija. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti 

nei ugnies, nei dūmų– išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą. 

19.  Jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą – tuomet eiti pasilenkus po dūmais, veidą 

prisidengus drėgnu audeklu, arba šliaužti. 

20.  Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra uždarytos – tuomet reikia įsitikinti ar tas kelias saugus 

– duris praverti lėtai, ir jeigu už jų nematyti dūmų nei ugnies, eiti toliau. 

21. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra karštos – tuomet reikia eiti atsarginiu keliu. 

22.  Jeigu iš patalpos išeiti negalima – dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina užsidaryti 

patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnu skuduru, kad apsisaugoti nuo dūmų. 

23. Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai ir pedagogai su savo grupės vaikais turi nedelsdami 

(per 5 min.) susirinkti sutartoje vietoje (Vidiniame darželio kieme prie atsarginių vartų) ir 

prisistatyti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vaidai PAULAUSKIENEI.  Ji turi informuoti 

darželio Direktorę Laimai NORVAIŠIENĘ  apie tai, ar visi darbuotojai ir vaikai sėkmingai 

evakavosi. 

Už evakuacinių durų atidarymą ir praėjimus atsakingi: 

Virtuvės darbuotojai 

24. Vadovas turi nedelsdamas eiti į sutartą vietą ir registruoti sėkmingai iš patalpų išėjusius 

darbuotojus ir vaikus. 

25. Esant šaltam metų sezonui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, suregistravus sėkmingai 

išėjusius darbuotojus ir vaikus, visi eina į greta esantį Tirkšlių kultūros centrą. 

Grįžti į patalpas, kuriose pastebėtas gaisras DRAUDŽIAMA. 

 

IV. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKUAVIMAS 

26. Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti materialinės vertybės, baigus darbuotojų 

evakuaciją, turi būti organizuojama materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną. 

27. Jeigu patalpa neuždūminta, leidus gaisro gesinimo vadovui, formuojama 5-7 žmonių 

grupė, kurie išneša materialines vertybes rankomis. 

 

V. GAISRO GESINIMAS 

Gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesina darbuotojas, apmokytas 

darbui pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis: 

pagalbinis darbininkas Juozas JAUGA, 
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28. Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti dirbti 

su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalo imtis priemonių gaisrui užgesinti. 

 

Už elektros atjungimą pastate pastebėjus gaisrą atsakingi: 

- direktoriaus pavaduotoja ūkiui Janina VOLSKIENĖ, tel.: 8 671 03102 

- elektrikas Aloyzas DARGIS, tel.: 8 687 19270 

29. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame 

elektros įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam įrenginiui 

reikia išjungti rankiniu būdu (elektros skydinės dislokacijos nurodytos evakavimo plane). 

30. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti 

miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti veikiančius elektros 

įrenginius. 

31. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 

metro atstumo. 

Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu: 

- reikia nutraukti plombą, 

- ištraukti apsauginį kaištį, 

- gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį 

- nuspausti rankenėlę. 

32. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti. 

33.  Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti 

pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamąja medžiaga padengti visą degantį paviršių. 

34. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės. 

35. Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios 

medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampu. Reikia stengtis 6 – 7 neištaškyti 

degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. 

36. Labai svarbu, kad gesinamąja medžiaga būtų padengtas visas degantis paviršius. 

Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvas. 

37. Jeigu nepavyksta užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti 

gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką. 

 

VI. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS 

Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo gaisro gesinimui ir personalo evakavimui vadovauja:  

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Janina VOLSKIENĖ,  

jos nesant – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida PAULAUSKIENĖ 

 

 

KITI NURODYMAI: 

Pastebėjus ar įtarus įsilaužimo ar kitokius piktybinius atvejus skambinti: 

1. Bendruoju pagalbos telefonu 112 

2. Darželio direktorei Laimai NORVAIŠIENEI tel. 8 612 08939  

3. Darželio direktoriaus pavaduotojai ūkiui Janinai VOLSKIENEI tel.: 8 671 03102  

Dėl galimų gedimų skambinti: 

1. Elektros: 

- elektrikui Aloyzui DARGIUI tel.: 8 687 19270 

- LESTO, AB Šiaulių regiono Mažeikių klientų aptarnavimo skyrius, tel.: 1802 

2. Apsaugos sistemos – UAB „G4S“, tel.: 8 (5) 2755880 arba 1691 

 


