
 
                                         TVIRTINU 

                     LMA prezidentas  
                 _________________ 
      akad. Valdemaras Razumas 
      2010-12-09 

 
 

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS BUDĖTOJŲ VEIKSMŲ INSTRUKCIJA 
KILUS GAISRUI ARBA ĮVYKUS AVARIJAI 

 
 

 Budėtojai turi būti susipažinę su priešgaisrinės saugos instrukcijos reikalavimais ir juos 
vykdyti. LMA gaisrinės saugos instrukcija yra budėtojų poste.Visų patalpų raktai saugomi taip pat budėtojų 
poste. Budėtojai privalo žinoti, kuriose vietose laikomi gesintuvai ir kaip išdėstyti gaisriniai čiaupai bei  
mokėti jais naudotis. Gesintuvų buvimo vietos pažymėtos specialiais lipdukais, o gaisriniai čiaupai pažymėti 
raudonos spalvos raidėmis PČ arba simboliu ir numeriu. Ant spintelės užrašytas Nr. kuriuo reikia skambinti 
kilus gaisrui (tel. 01 arba 112). Kiekvienoje gaisrinio čiaupo spintelėje yra gaisrinė žarna su prijungtu 
švirkštu. Kilus gaisrui, arba avarijos atveju, arba esant būtinam reikalui patikrinti patalpas, budėtojai turi 
teisę jas atidaryti. 
 

Budėtojų veiksmai kilus gaisrui ar avarijos atveju 
 

1. Įsijungus gaisro signalizacijai, arba užuodus dūmų kvapą, budėtojas turi nedelsiant patikrinti, ar 
patalpose nėra gaisro židinio. LMA statinyje įrengta adresinė gaisrinė signalizacija todėl tikėtiną 
gaisro židinį nurodo pulte įsižiebęs patalpos numeris. Budėtojas privalo patikrinti patalpą ir esant 
realiam bet nedideliam  gaisro židiniui (pvz. užsidegė šiukšlių dėžė) užgesinti gesintuvu. Apie įvykį 
informuoti LMA vadovaujančius darbuotojus (telefonų numeriai yra budėtojų poste). 

2. Kilus didesnės apimties gaisrui budėtojai privalo budėtojai privalo iškviesti priešgaisrinę gebėjimo 
tarnybą tel 01 arba 112, atrakinti pagrindines ir atsargines lauko duris, kiemo vartus, kad žmonės 
galėtų greitai išeiti iš pastato. 

3. Nedidelį gaisro židinį geriausia gesinti nešiojamais gesintuvais. LMA patalpos aprūpintos ABC 
miltelių gesintuvais, kuriais galima gesinti bet kokios kilmės gaisrą, taip pat elektros prietaisus bei 
kabelius.  Budėtojai privalo mokėti elgtis su gesintuvais. 

4. Jei gaisro židinys išsiplėtęs, kol atvyks ugniagesiai, jo gesinimui reikia naudoti gaisrinius čiaupus. 
Tuo atveju reikia atsiminti, kad vandeniu negalima gesinti neatjungtų nuo įtampos elektros laidų, 
degančių organinių tirpiklių, benzino ir chemikalų, kurių reakcija su vandeniu gali sukelti sprogimą 
arba išplėsti gaisro židinį. Budėtojai privalo mokėti elgtis su gaisriniais čiaupais. 

5. Jei dėl gaisro yra nukentėjusių darbuotojų, reikia suteikti įmanomą pirmąją medicinos pagalbą ir 
iškviesti gydytoją tel. 03 arba 112. 

6. Įsijungus apsauginei signalizacijai ir pastebėjus patalpose pašalinius asmenis reikia iškviesti policiją 
tel. 02 arba 112 ir pranešti vadovaujantiems instituto darbuotojams.  

7. Pastebėjus kibirkščiuojant elektros laidus ar kabelius, dėl ko gali kilti gaisras, bet kuriuo paros metu  
pranešti instituto inžinerinei tarnybai arba kviesti Elektros tinklų avarinę dispečerinę tel. 1802.  

8. Saugoti gaisro ar avarijos vietą nepakeistą, kol atvyks policija. 
9.    Telefonu gavus pranešimą apie sprogmens padėjimą patalpose, būtina: 
9.1.  nepadėti telefono ragelio baigus pokalbį; 
9.2.  įsidėmėti kalbėjusiojo balsą ir iš ragelio sklindančius garsus (foną); 
9.3.  pranešti akademijos vadovaujantiems darbuotojams, policijos pareigūnams;  
9.4.  perspėti darbuotojus, padėti jiems išeiti iš pastato; 
10. Pastebėjus patalpose nežinomos paskirties daiktą (dėžę, krepšį ir pan.), jo neliesti, pranešti 
akademijos vadovaujantiems darbuotojams ir parodyti atvykusiems policijos pareigūnams.  
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