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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Priešgaisrinės saugos evakuacijos pratybos organizuojamos siekiant įvertinti veiksmų kilus gaisrui 

plano veiksmingumą, darbuotojų ir mokinių pasirengimo ir reagavimo į gaisro  situaciją strategiją ir 

procedūras. Pagal „Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos 

mokymo programoms“ (Žin., 2003, Nr. 63-2873; Žin., 2012, Nr. 105-5360), Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus ir Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo  valdybos viršininko 2013 m. 

kovo 6 d. įsakymu Nr.30-397/1-61 patvirtinto Gaisrų prevencijos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje 

priemonių plano priedo 1.2.2 punktą, taip pat Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 30 3956/18(2.1.1E-TD2) Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2019–

2021 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo ir šio plano punktais, 

evakuacijos pratybos turi būti organizuojamos ne rečiau kaip kartą per 1 metus. 

 

Pratybų organizacinė grupė: 

 

Nariai: Vilniaus „Senvagės“ gimnazijos direktorė Ana Staniukėnienė ir direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams Kristina Kazlauskaitė. 

 

Pratybų tema: Evakavimosi tvarka darbuotojų ir mokinių veiksmai kilus gaisrui. 

 

Pratybų tikslas: Patikrinti darbuotojų ir mokinių pasirengimą galimam gaisro pavojui, įvertinti darbuotojų 

reakcijos laiką ir veiksmus paskelbus evakuaciją. 

 

Pratybų uždaviniai:  

 

1. Imituoti kilusio gaisro pavojų; 

2. Numatyti tariamo gaisro, bei uždūminimo vietas; 

3. Paskelbti gaisro pavojų; 

4. Stebėti ir įvertinti darbuotojų elgseną, kilus tariamam gaisro pavojui; 

5. Nustatyti evakavimo laiko intervalą. 

6. Nustatyti žmonių skaičiavimo tvarką ir laiką susirinkimo vietoje lauke. 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=214207&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=432406


 

 

II. EVAKUACIJOS PRATYBŲ APRAŠYMAS 

 

Vilniaus „Senvagės“ gimnazijoje buvo pastebėtas gaisras (laikas ir sąlygos aprašomi Lentelėje Nr. 1). 

Žodiniu signalu visiems įstaigos darbuotojams buvo perduota informacija apie kilusį gaisro pavojų. Nuo 

pavojaus paskelbimo pradėta evakuacija. Pratybų protokole numatomose gaisro ir tiršto dūmingumo 

vietose pastatomos vaizdinės priemonės. Vaizdinėms priemonėms yra naudojama dūmų mašina VF400, 

kuri skleidžia sveikatai nepavojingą dūmų imitaciją. Darbuotojų evakavimas iš pastato vyksta evakavimo 

planuose numatyta tvarka – artimiausias išėjimas iki lauko (jei jis nėra apimtas liepsnos arba didelės 

koncentracijos dūmų kiekio). Visi pratybų dalyviai privalo nepanikuodami ir laikydamiesi viešosios 

tvarkos judėti į lauką, o pasiekę lauką, eiti į gaisrinės saugos instrukcijoje numatytą žmonių susirinkimo 

vietą (Priedas Nr. 1). Pratybų nariai turi suskaičiuoti išėjusių iš pastato žmonių skaičių, o paskutiniam 

žmogui pasiekusiam susirinkimo vietą, užfiksuoti evakavimosi iš pastato trukmę. Asmuo, atsakingas už 

protokolavimą, evakavimosi laiką įrašo protokole. Tam tikram įmonės, įstaigos, ar ūkio subjekto 

darbuotojų skaičiui pateikiamos anketos, kuriose jie nurodo sąlygas, kurios apsunkino evakavimąsi, 

pateikia patarimus bei pastebėjimus, susijusius su evakuacijos pratybomis. Išanalizavus pratybų metu keltų 

uždavinių įgyvendinimą, veiksmų laikus, duomenys surašomi pratybų vertinimo lentelėje (Lentelė Nr. 2). 

Darbuotojams pateiktų anketų apibendrinimas pateikiamas Lentelėje Nr. 3. 

 

II. PRATYBŲ EIGA 

 

Lentelė Nr. 1 Evakuacijos pratybų laiko ir sąlygų aprašymas. 

 

SĄLYGOS 

GAISRO PAVOJAUS 

PASKELBIMO 

LAIKAS 

EVAKAVIMOSI 

TRUKMĖ 

DALYVIŲ 

SKAIČIUS 

Pastate, viename iš 1 aukšto praėjimų, 

buvo pastebėta didelė koncentracija 

dūmų bei atvira liepsna. 

2021.12.20 

11:00 val. 

4 minutės 20 

sekundžių. 
250 

 

 

Laikas (min.) 
Sąlygos Nr. ir tekstas Dalyviai 

Tariamas Realusis 

11:00 11:05 

1) Imituojama gaisro vieta, 1 

aukšte, tarp praėjimų pastatoma 

dūmų mašina VF400, paleidžiami 

dūmai. 

Vadovas. 

11:08 11:07 

2) Pratybų nariai supažindinami 

su pratybų planu, seka, ir 

vertinamomis sritimis. 

Vadovas, nariai. 

11:15 11:10 
3) Duodamas nurodymas 

paskelbti pavojaus signalą. 
Protokoluotojas. 

11:16 11:11 
4) Žodiniu būdu duodamas 

signalas. 
Darbuotojai  

11:16 11:11 
5) Pradedamas skaičiuoti 

evakuacijos laikas. 
Protokoluotojas. 

11:17 11:13 6) Stebima evakavimosi tvarka. Darbuotojai. 

11:20 11:15 7) Dalyvių evakuacijos pabaiga. Darbuotojai. 



 

 

11:21 11:17 
8) Pradedamas dalyvių 

skaičiavimas. 
Darbuotojai. 

11:23 11:20 

9) Informacija apie žmonių 

skaičių, perduodama įstaigos 

vadovui. 

Vadovas, pedagogai. 

11:24 11:30 

10) Imituojamas informacijos 

perdavimas ugniagesiams 

gelbėtojams. 

Vadovas. 

11:28 11:35 11) Skelbiama pratybų pabaiga. Darbuotojai. 

11:30 11:40 12) Vyksta pratybų aptarimas Darbuotojai. 

11:45 11:45 
13) Pateikiamos vertinimo 

anketos. 
Vadovas, dalyviai. 

11:50 12:00 14) Užbaigiamos pratybos. Vadovas. 

 

 

III. PRATYBŲ VERTINIMAS 

 

Lentelė Nr. 2 Pratybų vertinimas. 

 

Vertinamos srities 

uždaviniai, 

kuriuos reikia 

įgyvendinti, 

norint pasiekti 

pratybų tikslą 

Vertinami veiksmai, 

procedūros 
Atlikti veiksmai Pastabos 

Gaisro imitavimas 

Pratybų nariai įstaigos 

direktoriui turi pranešti apie 

galimą gaisrą. 

Žodiniu būdu praneša 

apie gaisro pavojų. 
Įvykdyta 

Gaisro pavojaus 

paskelbimas 

Žodiniu būdu duodamas 

signalas apie gaisro pavojų. 

Kilus gaisro pavojui, 

pastebėjęs gaisrą 

paskelbia pavojaus 

signalą. 

Įvykdyta 

Žmonių elgsenos 

stebėjimas 

Įvertinti žmonių elgseną 

evakuojantis iš pastato. 

Pratybų  nariai stebėjo 

žmonių elgseną, 

išgirdus žodinį 

signalą. 

Netikslumų nepastebėta. 

Evakuacijos laikas 
Numatomas žmonių 

evakavimosi laikas 6 minutės. 

Laiko matavimas 

chronometru. 

Realusis evakavimosi laikas 

4:20 min. 

 

 

Priešgaisrinės saugos evakuacijos pratybų narių pastabos: 

Narys  

Reikėtų dažniau atlikti gaisro pratybas įstaigoje, imituojant tikroviškai atrodančią dūmų užsklandą, kad 

pamačius dūmus ar atvirą liepsną, darbuotojai ir mokiniai nepasimestų.  

Narys  

- 

 



 

 

 

Lentelė Nr. 3 Darbuotojų anketų duomenų suvestinė. 

 

Darbuotojams pateiktų anketų duomenų suvestinė 

Iškilusios problemos. 

 

 

Didesnių problemų nepastebėta. 

 

 

 

Evakuacijos pratybų 

vertinimo vidurkis 

(balais nuo 1 iki 10 ) 

 

 

 

9,7 

 

 

Pasiūlymai, kaip 

pagerinti evakuacijos 

parengtį. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIEDAS NR. 1 
 

Žmonių susirinkimo vieta lauke ir numatoma judėjimo teritorijoje tvarka. 

 

 

 


