
 

 

LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRAS 

(Kodas 302471203) 

PATVIRTINTA 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 
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DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS 

Eil. 

Nr.  

Turinys Atsakingi asmenys 

1. Skambinti ugniagesiam skubiosios pagalbos tarnybų 

telefono numeriu  ir nurodyti tikslų Centro 

pastato adresą.  

Apibūdinti gaisro židinį. 

 

 

Pirmas pastebėjęs gaisrą. 

Centro darbuotojai. 

 

 

2.  Informuoti apie gaisrą patalpose esančius žmones: 

paspausti artimiausią rankinį signalizacijos paleidimo 

mygtuką arba informuoti šaukiant žodžius „gaisras“ arba 

„dega“. 

 

Centro darbuotojai. 

 

3.  Informuoti vadovaujančius Centro darbuotojus Centro darbuotojai. 

Padalinio vadovas. 

Atsakingi asmenys už 

darbuotojų saugą ir sveikatą bei 

gaisrinę saugą padalinyje.  

4.  Esant reikalui, išjungti elektros energijos tiekimą į 

degančias patalpas (išskyrus priešgaisrinės apsaugos 

sistemą). 

 

Centro direktorius. 

Padalinio vadovas. 

Asmenys atsakingi už darbo 

saugą ir sveikatą bei gaisrinę 

saugą padalinyje.  

Asmuo atsakingas už Centro 

elektros ūkį. 

 

5.  Organizuoti žmonių evakuaciją. Esant galimybei 

organizuoti materialinių vertybių gelbėjimą.  

Centro direktorius. 

Asmenys atsakingi už darbo 

saugą ir sveikatą bei gaisrinę 

saugą padalinyje. 

Paskirtas atsakingas asmuo. 

6.  
Žmones iš patalpų, pagal evakavimo planus, įvertinus 

kelio saugumą, vadovaujantis evakuacijos kryptį 

nurodančiais ženklais 

 

 

Paskirtas atsakingas asmuo. 



 

 

  , 

išvesti į teritoriją atokiau nuo gaisro židinio. Apie tai 

pranešti Centro direktoriui. 

7.  
Sėkmingai išėjus iš pastato, žmones suburti (rinktis) į 

numatytą susirinkimo vietą. 

 

Paskirtas atsakingas asmuo. 

8. 
Susirinkimo vietoje registruoti, suskaičiuoti evakuotus 

žmones (darbuotojus ir kt.) ir apibendrintą informaciją 

pateikti įstaigos direktoriui ar padalinio vadovui. 

     Paskirtas atsakingas asmuo. 

Atsakingi asmenys už 

darbuotojų saugą ir sveikatą bei 

gaisrinę saugą padalinyje. 

9. Informuoti atvykusius ugniagesius apie neevakuotų 

darbuotojų skaičių.  

Pasirūpinti evakuotais žmonėmis. 

Paskirtas atsakingas asmuo. 

Atsakingi asmenys už 

darbuotojų saugą ir sveikatą bei 

gaisrinę saugą padalinyje. 

10.  Gesinti kilusį gaisrą, kol atvyks ugniagesiai. Gesinti 

pradedama nedelsiant, tik pastebėjus gaisrą. Gesina visi 

darbuotojai, kurie neužimti žmonių evakavimu. 

Naudojamos visos pirminės gaisro gesinimo priemonės: 

gesintuvai, gaisriniai čiaupai. 

                

 

 

Centro darbuotojai. 

Atsakingi asmenys už 

darbuotojų saugą ir sveikatą bei 

gaisrinę saugą padalinyje. 

Centro direktorius. 

 

11.  Pasitikti ugniagesius, nurodyti artimiausią kelią iki gaisro 

židinio vietos ir iki artimiausio vandens šaltinio. 

Paskirtas Centro darbuotojas. 

Padalinio vadovas. 

Atsakingi asmenys už 

darbuotojų saugą ir sveikatą bei 

gaisrinę saugą padalinyje. 

Centro direktorius. 

12.  Vykdyti gaisro gesinimo vadovo nurodymus.  Centro darbuotojai. 

Centro direktorius. 

 

13.  Leisti naudotis gaisrui gesinti Centrui priklausančiomis 

vandens tiekimo sistemomis, gamtiniais ištekliais (smėliu, 

žvyru ir kt.) gaisro gesinimo, transporto, ryšio 

priemonėmis bei kitais gaisro gesinimui ar jo 

organizavimui būtinais daiktais, neatsižvelgiant į gaisro 

kilimo vietą.  

Centro darbuotojai. 

Atsakingi asmenys už 

darbuotojų saugą ir sveikatą bei 

gaisrinę saugą padalinyje. 

Padalinių vadovas. 

Centro direktorius. 

14. Nedarbo metu įvykus gaisrui Centre, iškviesti ugniagesius 

skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 

 ir nurodyti tikslų Centro pastato adresą. Gaisrą 

gesinti turimomis pirminėmis gaisro gesinimo 

priemonėmis. 

 

 

 

Budėtojai. 

Planą parengė: 

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas                 Audrius Sasnauskas 


