GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATMINTINĖ STATYBVIETĖMS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl
Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro
Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės
29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) organizavimo“ bei siekiant tinkamai valdyti ekstremaliąją situaciją ir
užkirsti kelią tolimesniam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui, statybviečių
tikrinimas vyks nuotoliniu būdu.
Gerbiamieji statybviečių darbuotojai!
Prašome, užtikrinant gaisrinę saugą objekte, laikytis žemiau nurodytų priemonių
įgyvendinimo:
Pradėkite dirbti statybvietėje tik išklausę gaisrinės saugos instruktažą;
Prieš pradedant dirbti objekte susipažinkite su statybvietėje esančiomis pirminėmis gaisro
gesinimo priemonėmis, jų išdėstymu bei mokėkite jomis naudotis;
Objekte pirminių gaisro gesinimo priemonių kiekis nustatomas vadovaujantis žemiau
patekta lentele (Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija)):

Eil. Nr.

Gesintuvų laikymo vieta
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1.1.

Statybos:
statomų pastatų viduje

1.2.

pastoliai

2.

Ugnies darbų vietos

Minimalus gesinimo medžiagos
kiekis gesintuvuose (miltelių ar
Skaičiuojaangliarūgštės – kilogramais,
masis matavimo vandens ar putokšlio–vandens
vienetas
mišinio – litrais)

1000 m2
kiekvienam
aukštui
1 vieta

2 kg (l)

4 kg (l)

6 kg (l)

-

3

2

-

1

-

1

-

2

1

1

Sutartinis žymėjimas: 1 - privalomas nedegus audeklas, kurio matmenys turi būti 0,9–1,8 m.
Pastaba: nustatant gesintuvų skaičių konkrečiai vietai būtina išsirinkti tik vieną iš lentelės 4, 5 ir 6
skiltyse nurodytų normatyvų.

Pasirūpinkite, kad statybinių vagonėlių patalpose būtų autonominiai dūmų detektoriai;
Neužstatykite ir neužkraukite privažiavimo kelių ir priėjimų prie statinių, gaisrinių
kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų, vandens telkinių ir pačių gaisrinių hidrantų;
Rūkykite tik tam tikslui skirtose specialiais ženklais pažymėtose vietose, kuriose yra
nedegus indas nuorūkoms;
Vietose, kuriose gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, nenaudokite įrenginių, įrankių
bei kitų daiktų, galinčių sukelti kibirkščiavimą;
Nenaudokite atviros ugnies dujų nuotėkiui nustatyti vamzdynuose ir prietaisuose;
Pastebėjus elektros tinklų ir įrenginių gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, laidų
ir variklių kaitimą, nedelsiant juos išjunkite ir pašalinkite gedimus;

Naudokite elektros tinklus ir įrenginius pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės
saugos reikalavimus;
Prie elektros skirstomųjų spintų 1 m atstumu nelaikykite bet kokių medžiagų;
Kilnojamiesiems elektros šviestuvams ir kitiems kilnojamiesiems elektros įrenginiams
naudokite tik lanksčius kabelius;
Nenaudokite patalpų šildymui nestandartinių (savos gamybos) elektros prietaisų;
Nenaudokite netvarkingų kištukinių lizdų, kištukų, paskirstymo dėžučių, jungiklių ir kitų
elektros aparatų;
Elektros lempų, šviesos sklaidytuvų, šildytuvų neuždenkite degiomis medžiagomis;
Į kištukinius lizdus nejunkite elektros prietaisų, kurie viršija leistiną galią;
Nenaudokite elektros prietaisų tam tikslui nepritaikytose vietose ir nepalikite jų įjungtų be
priežiūros (išskyrus automatiškai valdomus elektros prietaisus);
Nekabinkite elektros šviestuvų ir kitų daiktų tiesiog ant elektros laidų ir kabelių;
Nenaudokite nekalibruotų ir savos gamybos apsaugos aparatų;
Nenaudokite elektros šviestuvų su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta
apšvietimo armatūra degių medžiagų laikymo vietose;
Nenaudokite laidų ir kabelių su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių
netekusia izoliacine medžiaga;
Laidai ir kabeliai turi būti sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba specialiomis
jungtimis; skirtingų metalų laidus sujungti leidžiama tik specialiomis jungtimis;
Atvirai klojamus laidus ir kabelius tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti,
papildomai apsaugokite (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.);
Ugnies darbus atlikite tik įmonės, kurios darbuotojai atliks darbus, vadovui arba jo
įgaliotam asmeniui išdavus leidimą. Be leidimo ugnies darbus gali atlikti suvirintojai, kurių sąrašą
sudaro ir tvirtina ugnies darbus atliekančios įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo;
5 m spinduliu nuo ugnies darbų atlikimo vietos esančias konstrukcijas ar medžiagas, kurios
gali užsidegti, pašalinkite arba patikimai apsaugokite. Taip pat imkitės priemonių, kad kibirkštys
nepatektų ant žemiau esančių degių konstrukcijų;
Atliekant ugnies darbus dirbkite techniškai tvarkinga įranga ir aparatūra;
Nesuvirinkite, nepjaukite ar nelituokite neseniai nudažytų ir neišdžiūvusių konstrukcijų ir
gaminių;
Nenaudokite tepalu, riebalais, benzinu ar kitais degiais skysčiais suteptų drabužių ir
pirštinių;
Atliekant ugnies darbus dujomis neužlaužkite, nepersukite, tarpusavyje nekeiskite ir
nenaudokite ilgesnių kaip 30 m žarnų, nenaudokite nesandarių ir nepatikimai prie aparatų ir dujų
balionų pritvirtintų žarnų, nelaikykite balionų horizontalioje padėtyje;
Atstumas nuo suvirinimo vietos iki degių dujų balionų turi būti ne mažesnis kaip 10 m, o
nuo deguonies baliono iki degių dujų baliono – ne mažesnis kaip 5 m.
Nedirbkite ir nelieskite deguonies balionų ventilių tepaluotais rūbais, pirštinėmis ar
rankomis;
Pastato išorėje dujų balionus grupėmis (du ir daugiau) laikykite nedegiose vėdinamose
spintose prie aklinos nedegios sienos ir ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki langų, durų, ir kitų angų.,
apsaugokite sandėliuojamus dujų balionus nuo kritulių ir šilumos poveikio;
Dujų balionų sandėliuose nelaikykite kitų medžiagų ir įrenginių;
Dujų balionus nuo šildymo prietaisų ir įrenginių laikykite ne mažesniu kaip 1 m atstumu.
Pastebėjus gaisro požymius objekte bei tuo įsitikinus:
Praneškite priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai telefonu 112;
Nedelsiant praneškite objekto vadovaujantiems darbuotojams;
Išjunkite naudojamus elektros ir kitus įrenginius bei prietaisus, jeigu tai nesukels pavojaus
kitiems esantiems statybvietėje žmonėms;
Stenkitės lokalizuoti ir užgesinti gaisrą turimomis pirminėmis gaisro gesinimo
priemonėmis (gesintuvais, nedegių audeklu ir t.t.); kai gesinimo darbus vykdo kiti darbuotojai,

stebėkite aplinką, ar neatsiranda gesinantiems gaisrą žmonėms griūčių, apsinuodijimų ir kitas
pavojus (elektros įrangai po įtampa iki 1000 V naudokite tik tam skirtus gesintuvus);
Informuokite kitus objekte esančius žmones apie kilusį gaisrą ir pagal galimybes imkitės
materialinių vertybių apsaugos ir evakavimo darbų;
Atvykus ugniagesiams sutekite reikalingą pagalbą renkantis trumpiausią kelią prie gaisro
židinio, gesinti reikalingo vandens telkinio ir t. t.
Telefonai pasiteirauti gaisrinės saugos klausimais Vilniuje
+370 5 219 8805
+370 5 219 8806
+370 5 271 7531

