
 
 

 

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL GAISRINĖS SAUGOS MOKYMŲ 

 

 

2021 m. liepos    30   d.   Nr. 3-118 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112 ,,Dėl minimalių reikalavimų valstybės tarnautojų 

ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymo programoms patvirtinimo“, 

1. N u r o d a u  Turto valdymo skyriui:  

1.1. Š. m. rugpjūčio 17 ir 18 dieną surengti Vilniaus pataisos namų valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų teorinį ir praktinį gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą).  

1.2. Mokymų praktinės dalies atlikimui paruošti vietą buvusių pataisos namų (Drujos g., 11) 

teritorijoje bei asmenines gaisrų gesinimo priemones. 

2. Į p a r e i g o j u struktūrinių padalinių vadovus užtikrinti darbuotojų dalyvavimą gaisrinės 

saugos mokymuose. 

3. T v i r t i n u Gaisrinės saugos mokymų programą (pridedama). 

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojai 

Halinai Žukovskai. 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Viktoras Davidenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             PATVIRTINTA 

              Vilniaus pataisos namų 

              direktoriaus 

              2021 m. liepos      d. įsakymu Nr.  

    

GAISRINĖS SAUGOS MOKYMŲ PROGRAMA 

2021 m. rugpjūčio 17 ir 18 dienomis 

 

Eil. 

Nr. 
Temos Užsiėmimų vieta 

  1. Tema. Medžiagų degumas. Pagrindinės gaisrų 

priežastys (15 min.) 
Salė (arba Drujos g. 11 

teritorija, priklausomai 

nuo pandeminės 

situacijos) 

  2. Tema. Pagrindiniai priešgaisrinę saugą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai objektui ir 

atskiriems darbo barams (60 min.). 

Salė (arba Drujos g. 11 

teritorija, priklausomai 

nuo pandeminės 

situacijos) 

  3. Tema. Gaisrinė įranga ir jos naudojimo ypatumai (30 

min.) 
Salė (arba Drujos g. 11 

teritorija, priklausomai 

nuo pandeminės 

situacijos) 

  3. Tema. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisės ir 

pareigos priešgaisrinės saugos srityje. Atsakomybė už 

priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų 

pažeidimus (15 min.). 

Salė (arba Drujos g. 11 

teritorija, priklausomai 

nuo pandeminės 

situacijos) 

  4. Tema. Veiksmai kilus gaisrui. Praktinė dalis (45 

min.).  

Drujos g., 11 teritorija 

  5.  Darbuotojų atestavimas (įskaitų priėmimas)  

 

 

Mokymų pradžia: 9.00 val. administracinio pastato salėje (arba Drujos g. 11, priklausomai 

nuo pandeminės situacijos) 

Praktinei mokymų daliai galima turėti laisvo stiliaus arba sportinę aprangą, veido kaukes 

Visiems pataisos namų darbuotojams dalyvavimas mokymuose  2021 m. rugpjūčio 17 ir 18 

dienomis privalomas ! 


