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DARBUOTOJŲ INSTRUKTAŽŲ BEI MOKYMO GAISRINĖS 

SAUGOS KLAUSIMAIS TVARKOS APRAŠAS 

1. Darbuotojų instruktažų bei mokymo gaisrinės saugos klausimais tvarkos aprašas 

parengtas vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis ir Minimaliais reikalavimais 

valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms. 

2. Darbuotojų instruktažų (toliau – instruktažas) bei mokymo ir žinių patikrinimo 

gaisrinės saugos klausimais tvarka nustatyta lentelėje. 

Instruktažų bei mokymo ir žinių patikrinimo gaisrinės saugos klausimais tvarka 

Lentelė 

Tema Aprašymas 

Instruktažų rūšys 

Įvadinis (bendras). 

Periodinis darbo vietoje. 

Papildomas darbo vietoje. 

Instruktažai vykdomi 

Pradedant darbuotojui eiti pareigas ar dirbti. 

Papildomai: 

• pakeitus gaisrinės saugos instrukciją (išskyrus redakcinio 

pobūdžio pakeitimus); 

• pakeitus darbo vietą; 

• pasikeitus darbo funkcijoms; 

• pasikeitus gamybos technologiniams procesams; 

• įvykus sprogimui arba kilus gaisrui; 

• paaiškėjus, kad darbuotojas stokoja reikiamų gaisrinės 

saugos žinių. 

Periodinio instruktažo 

periodiškumas 
Ne rečiau kaip kartą per 12 mėn. 

Instruktažų registravimas 
Visi instruktažai registruojami gaisrinės saugos instruktažų 

registracijos žurnale. 

Darbuotojų mokymo ir žinių 

patikrinimo periodiškumas 
Ne rečiau kaip kartą per 3 metus. 

Darbuotojai mokomi ir jų žinios 

tikrinamos 
Centro viduje arba nuotoliniu būdu. 

Mokymo programa 
Darbuotojai mokomi pagal darbuotojų mokymo gaisrinės 

saugos klausimais programą. 

Instruktažus atliekantys ir 

mokymus organizuojantys 

Instruktažus atlieka ir mokymus organizuoja 1 priede 

nurodyti atsakingi asmenys. 



 

Tema Aprašymas 

darbuotojai 

Žinių tikrinimo tvarka 

Sudaroma darbuotojų žinių patikrinimo gaisrinės saugos 

klausimais komisija. 

Komisijos nariai, darbuotojams, išklausiusiems darbuotojų 

mokymo gaisrinės saugos klausimais programos kursą, 

žodžiu pateikia testo klausimus. 

Darbuotojui, teisingai atsakius į ne mažiau kaip 70 % 

pateiktų testo klausimų, laikoma, kad darbuotojas testą 

išlaikė ir jo įskaitos rezultatai įforminami protokole. Kitu 

atveju, darbuotojas turi pakartotinai išklausyti gaisrinės 

saugos mokymo programos kursą. 

________________________ 



 

Darbuotojų instruktažų bei mokymo 

gaisrinės saugos klausimais tvarkos 

aprašo 

1 priedas 

ATSAKINGŲ ASMENŲ, PASKIRTŲ UŽ LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ 

MOKSLŲ CENTRO DARBUOTOJŲ INSTRUKTAŽUS GAISRINĖS SAUGOS 

KLAUSIMAIS IR GAISRINĖS SAUGOS MOKYMO ORGANIZAVIMĄ, SĄRAŠAS 

 

Atsakomybė 
Įmonė / 

padalinys 

Atsakingo asmens 

vardas, pavardė 
Data 

Susipažinau ir 

sutinku 

(parašas) 

Atsakomybės 

pabaigos 

data 
1 2 3 4 5 6 

Darbuotojų įvadinis 

(bendras) instruktažas ir 

periodinis, papildomas 

instruktažas darbo vietoje 

LAMMC 

administracija 

Audrius 

Sasnauskas 

   

LAMMC 

Žemdirbystės 

institutas 

Gediminas 

Tilvikas 

   

LAMMC 

Žemdirbystės 

instituto 

Agrocheminių 

tyrimų 

laboratorija 

Julius Paulikas    

LAMMC 

Žemdirbystės 

instituto 

Vėžaičių 

filialas 

Aivaras Galinis    

LAMMC 

Žemdirbystės 

instituto Vokės 

filialas 

Birutė 

Stefanovičienė 

   

LAMMC 

Žemdirbystės 

instituto 

Joniškėlio 

bandymų stotis 

Vaidotas 

Narkevičius 

   

LAMMC 

Žemdirbystės 

instituto 

Rumokų 

bandymų stotis 

Zita Brazienė    

LAMMC 

Sodininkystės ir 

daržininkystės 

institutas 

Audrius 

Sasnauskas 

   

LAMMC 

Miškų institutas 

Romvaldas Javaitis    

Darbuotojų gaisrinės 

saugos mokymo 

organizavimas 

LAMMC 

administracija 

Audrius 

Sasnauskas 

   

LAMMC 

Žemdirbystės 

institutas 

Gediminas 

Tilvikas 

   

LAMMC 

Žemdirbystės 

instituto 

Agrocheminių 

tyrimų 

Julius Paulikas    



 

laboratorija 

LAMMC 

Žemdirbystės 

instituto 

Vėžaičių 

filialas 

Aivaras Galinis    

LAMMC 

Žemdirbystės 

instituto Vokės 

filialas 

Birutė 

Stefanovičienė 

   

 

LAMMC 

Žemdirbystės 

instituto 

Joniškėlio 

bandymų stotis 

Vaidotas 

Narkevičius 

   

 

LAMMC 

Žemdirbystės 

instituto 

Rumokų 

bandymų stotis 

Zita Brazienė    

 

LAMMC 

Sodininkystės ir 

daržininkystės 

institutas 

Audrius 

Sasnauskas 

   

 
LAMMC 

Miškų institutas 

Romvaldas Javaitis    

 
 


