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1. Kiekvienas transporto priemonės vairuotojas privalo: 

1.1. mokėti naudotis automobilyje esančiomis gaisro gesinimo priemonėmis; 

1.2. vengti veiksmų, galinčių sukelti gaisrą. 

2. Draudžiama: 

2.1. rūkyti arti dujų baliono ir įrenginių, kuriais teka dujos; 

2.2. šildyti automobilio agregatus atvira ugnimi; šildyti variklius atvira ugnimi (degalais, litavimo 

lempomis), pasišviesti atvirais ugnies šaltiniais atliekant remonto ir kitus darbus; 

2.3. naudoti automobilyje primusus ir dujines virykles; 

2.4. palikti automobilio salone ir ant variklio naudotas, tepaluotas valymo priemones; 

2.5. eksploatuoti netvarkingus maitinimo sistemos prietaisus; 

2.6. naudotis atvira ugnimi, nustatant ir šalinant mechanizmų gedimus; 

2.7. dėvėti naftos produktais ir kitais teršalais suteptus darbo rūbus; 

2.8. vežti lengvai užsidegančias, sprogstančias medžiagas; 

2.9. laikyti transporto priemones be degalų bakų dangtelių; 

2.10. atlikti ugnies darbus remontuojant transporto priemones, kai jų bakuose yra degalų, 

karteriuose tepalų, balionuose dujų. 

3. Transporto priemonės turi būti aprūpintos: 

3.1. lengvieji automobiliai ir automobiliai, kuriuose ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 

1 sėdima vieta vairuotojui – turėti gesintuvą su ne mažiau kaip 1 kg (l) gesinimo medžiagos; 

3.2. autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui, 

bet ne daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui – privaloma turėti 

gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 2 kg (l) gesinimo medžiagos; 

3.3. autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui – 

privaloma turėti du gesintuvus, turinčius po  4 kg (l) gesinimo medžiagos; 

4. Transporto priemonėse gesintuvai turi būti patikimai pritvirtinti lengvai pasiekiamose vietose. 

5. Kilus gaisrui automobilyje, nedelsiant sustoti, nutraukti kuro tiekimą ir atjungti akumuliatorių. Jei 

yra keleivių – jie privalo išlipti.  

6. Ugnį gesinti gesintuvu, smėliu, žeme, uždengiant turimu uždangalu, nedegiu audeklu. Jei reikia, 

kviesti gaisrinės saugos ir gelbėjimo tarnybos darbuotojus bendruoju pagalbos telefonu 112.  
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