
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS, ADRESU GABIJOS G. 8, 

VILNIUS 

 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS 



PLANO DERINIMO LAPAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Derinanti institucija Data Atsakingo asmens pareigos, 

vardas, pavardė, parašas 

    

    

    

    

    



PLANO KOPIJŲ (PLANO IŠRAŠŲ) SKIRSTYMO LAPAS 

 

 

Suderinto plano kopijos (plano išrašai), kuriuos pateiktos visomis suinteresuotoms institucijomis. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Kam pateiktos plano kopijos (plano 

išrašai), pateikimo būdus 

Data Atsakingo asmens 

pareigos, vardas, 

pavardė, parašas 

Plano kopijos 

    

    

    

    



PLANO KOREGAVIMO (TIKSLINIMO) LAPAS 

 

 

Planas tikslinamas ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus, jeigu iki tol nebuvo atliktas objekto 

reorganizavimas arba neatsirado kitų veiksnių, dėl kurių įtakos nukentėtų plano veiksmingumas. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Žyma Data Atsakingo asmens pareigos, vardas, 

pavardė, parašas 

    



VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS 2017-2019 

M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos (toliau - Objektas), adresu Gabijos g. 8, Vilnius, 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis: 

1.1. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. XI-635 (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2000, Nr. 

61-1805, 2003; Nr. 73-3351, 2004; Nr. 28-272; Nr. 163-5941, 2006, Nr. 72-2691, 2009, Nr. 159-7207) 16 

straipsnio 3 dalies 4 punktu; 

1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-08-24 nutarimo Nr. 988 patvirtintais „Ekstremaliųjų 

įvykių kriterijais“ (Žin., 2011, Nr. 107-50-59); 

1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-10-20 nutarimu Nr. 1502 „Dėl gyventojų evakavimo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 125-6424); 

1.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-06-07 nutarimu Nr. 718 „Dėl civilinės saugos mokymo 

aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 68-3443); 

1.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-09-08 nutarimu Nr. 1295 „Dėl civilinės saugos pratybų 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 107-5537); 

1.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-04 nutarimu Nr. 512 „Dėl privalomų darbų atlikimo 

ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, 

Nr. 54-2652); 

1.7. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2010-07-30 įsakymu Nr. IV-114 (Lietuvos 

Respublikos Vidaus reikalų ministro 2010-07-30 įsakymo Nr. IV-517 redakcija) (Žin., 2007, Nr. 40-1515; 

2010, Nr. 94-4963) patvirtintu „Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją 

situaciją tvarkos aprašu“; 

1.8. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010-04-19 įsakymu 

Nr. 1-134 patvirtintais „Kriterijais ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti 

ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai 

turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą“ (Žin., 2010, Nr. 46-2236); 

1.9. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011-02-23 įsakymu 

Nr. 1-70 patvirtintomis „Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinėmis rekomendacijomis“ 

(Žin., 2011, Nr. 24-1200); 



1.10. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011-06-02 įsakymu 

Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų 

patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 70-3360). 

2. Plano tikslas: padėti objekto vadovui organizuoti ir koordinuoti įvykių likvidavimą ir jų padarinių 

šalinimą. 

3. Trumpas objekto apibūdinimas: 

Objekto pavadinimas – Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazija. 

Objekto adresas – Gabijos g. 8, LT-06106, Vilnius. 

Objekto kontaktai – tel. 85 247-35-16; el. p.: rastine@puskino.vilnius.lm.lt. Atsakingų objekto 

darbuotojų kontaktai pateikiami 9 priede. 

Objekto pavaldumas – Vilniaus miesto savivaldybė. 

Objekto vadovas – direktorė Jelena Žurovska. 

Objekto darbuotojas atsakingas už civilinę saugą – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima 

Prokopovičienė. 

Objekto veiklos sritis – švietimas. 

Objekto pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas. 

Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazija – Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti 

bendrąjį priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Ugdymo kalba – rusų. Ugdymo forma 

– dieninė. 

Objekto struktūra – Gimnazija yra 10 metų, II pakopų: pirmoji pakopa – ketverių metų pagrindinė 

Gimnazija; II pakopa – šešerių metų pagrindinė Gimnazija. 

Objekto pastatai – veikla vykdoma trijų aukštų mūriniame pastate (1-3 aukštas mokomieji 

kabinetai, cokolinis aukštas – dirbtuvės, valgykla, sporto salė). 

Administracijos darbuotojų darbo laikas: dirbama penkias darbo dienas per savaitę nuo 8.00 iki 

17.00 val.). 

Administracijos darbuotojų pietų pertraukos laikas – nuo 12.30 val. iki 13.00 val. 

Darbuotojų skaičius – 109 žmonės. 

Didžiausias žmonių skaičius, galintis būti objekte vienu metu (dienos metu) ~ 900 žmonių. 

Didžiausias žmonių skaičius, galintis būti objekte nakties metu – 1 žmogus. 

Objekto apsauga: fizinę objekto apsaugą užtikrina trys, pasikeisdami dirbantys sargai, t.y. Romuald 

Jankunec (tel. 863432021), Stasys Balkus (tel. 861028701); Ryšard Jankunec (tel. 867462419). 

Sargų darbo laikas: I-V – nuo 20.00 val. iki 8.00 val. (pagal atskirą grafiką), VI-VII ir švenčių 

mailto:rastine@puskino.vilnius.lm.lt


dienomis – nuo 8.00 val. iki 20.00 val. (pagal atskirą grafiką). 



Fizinę objekto apsaugą taip pat užtikrina apsaugos darbuotojas: Danguolė Jakštienė (tel. 

861656918). Apsaugos darbuotoja darbo laikas – nuo 8.00 val. iki 14.00 val. 

Budinčios darbuotojos – Liudmila Berezinskaja (tel. 867467513), Tatjana Zelenina 

(tel.867993771). Darbo laikas: slenkantis grafikas nuo 8.00 val. iki 16.00 val., nuo 12.00 val. iki 20.00 val. 

Kaimyniniai pavojingi objektai : nėra. 

Kolektyvinės apsaugos priemonės: objekte kolektyvinių apsaugos statinių nėra. Objekte esančių 

žmonių kolektyvinei laikinai apsaugai numatoma panaudoti aktų ir sporto salių patalpas. 

Asmeninės apsaugos priemonės: nėra. 

Pavojingos cheminės medžiagos objekte: nėra. 

Elektros energiją objektui tiekia AB ESO. Alternatyvios energijos šaltinių nėra. 

Geriamą vandenį objektui tiekia ir nuveda lietaus bei buitines nuotekas UAB „Vilniaus 

vandenys“. 

Patalpų šildymui šiluminę energiją tiekia UAB „Vilniaus energija“ 

Ventiliacija – natūrali. 

Ryšiai: pranešimas apie incidentą bus vykdomas TEO LT ar mobiliais telefonais, kompiuteriniu 

internetiniu ryšio tinklu, žodžiu. 

Priešgaisrinė sauga: savalaikiam, pavojingą gaisro faktorių aptikimui bei žmonių informavimui apie 

gaisrą, taip pat veiksmingam pavojingų gaisro faktorių šalinimui pastate numatytos šios gaisrinės saugos 

priemonės: 

Milteliniai MG-6 (6 l talpa) gesintuvai – 30 vnt. 

Vandens – putų mišiniai (4 kg) – 15 vnt. gesintuvai išdėstyti kiekviename aukšte pagal evakavimo 

planus. 

II. PLANE VARTOJAMOS SĄVOKOS 

 

 

4. Plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 1998, 

Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose: 

Avarija – netikėtas įvykis, sukėlęs sprogimą, gaisrą, statinių visišką ar dalinį sugriovimą, 

technologinio proceso nuostolingą sutrikimą, sunkų grupinį nelaimingą atsitikimą, pavojingų medžiagų 

išsiveržimą į aplinką, kai padaroma žala žmonėms ar aplinkai įvykio vietoje ar už jo ribų. 

Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės institucijų, vietos savivaldos vykdomųjų institucijų, visų 

ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai ir veiksmus jai 

susidarius, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, 



turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose 

dalyvaujant piliečiams. 



Civilinės saugos pratybos – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų 

mokymas ir civilinės saugos sistemos parengties patikrinimas, kai tariamomis ekstremaliosiomis sąlygomis 

tikrinami veiksmai ir procedūros, numatytos ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose, tobulinami 

valdymo įgūdžiai, mokomasi praktiškai organizuoti gyventojų ir turto apsaugą nuo ekstremaliųjų situacijų 

poveikio ir atlikti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, likviduoti įvykius ar ekstremaliąsias 

situacijas ir šalinti jų padarinius. 

Ekstremali situacija – padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio 

pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, 

turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius. 

Ekstremalus įvykis – nustatytus kriterijus pasiekęs ar viršijęs gamtinio, techninio, ekologinio ar 

socialinio pobūdžio įvykis, keliantis pavojų žmonėms, jų fiziologinėms ar socialinėms gyvenimo sąlygoms, 

turtui, ūkiui ir aplinkai. 

Ekstremalaus įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje praktikoje 

naudojami fizikiniai, cheminiai ar geografiniai įvykio mastą ir padarinius apibūdinantys dydžiai, kuriuos 

pasiekęs ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliu. Ekstremalaus įvykio kriterijus nustato Vyriausybė ar jos 

įgaliota institucija. 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo centras (toliau – operacijų centras) – iš valstybės ir (ar) 

savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, ūkio subjektų darbuotojų 

sudaromas organas, vykdantis ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinantis ekstremaliųjų situacijų 

komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuojantis ir koordinuojantis įvykių, ekstremaliųjų įvykių 

ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą. 

Ekstremaliųjų situacijų prevenciją – kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms 

situacijoms priemonių visuma, kad būtų išvengta ekstremaliųjų situacijų arba mažėtų jų galimybė, o 

susidarius ekstremaliajai situacijai būtų kuo mažiau pakenkta gyventojams, valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklai, turtui ir aplinkai. 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – dokumentas, kuriuo reglamentuojamas materialinių ir 

žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms. 

Gelbėjimo darbai – veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu 

siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti jiems pirmąją medicininę pagalbą ir (ar) 

nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti aplinką. 

Gyventojas – fizinis asmuo, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Gyventojų evakavimas – organizuotas gyventojų iškeldinimas iš teritorijų, kuriose pavojinga 

gyventi, suteikiant jiems stacionarines arba laikinas gyvenamąsias patalpas. 



Įvykis – ekstremaliojo įvykio kriterijų neatitinkantis, nepasiekęs gamtinis, techninis, ekologinis ar 

socialinis įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) 

aplinkai. 

Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar karo metu 

galima pritaikyti gyventojas apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ir sveikatai pavojingų veiksnių. 

Neatidėliotini darbai – veiksmai, užtikrinantys gelbėjimo, paieškos darbų vykdymą, turto 

išsaugojimą, sanitarinį švarinimą ir būtiniausių gyvenimo sąlygų atkūrimą įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar 

ekstremaliųjų situacijų metu. 

Materialiniai ištekliai – nekilnojamasis turtas, technika, įrenginiai, ištekliai, kurie naudojami 

kasdieniniame gyvenime ir nėra skirti ekstremalių įvykių padariniams šalinti, bet buvo panaudoti 

ekstremalaus įvykio metu įstatymų nustatyta tvarka. 

Perspėjimo sistema – visuma organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti 

garsinio perspėjimo civilinės saugos signalo davimą ir (ar) informacijos apie gręsiančią ar susidariusią 

situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdas 

perdavimą gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio 

subjektams. 

 

II. GRESIANTYS ĮVYKIAI 

 

 

5. Pavojai nustatomi vadovaujanti moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų ir 

ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūros, įvykių modeliavimu. 

6. Rengiant Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos 

analizę (1 priedas), vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 

direktoriaus 2011-06-02 įsakymu Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės 

atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin.,2011, Nr. 70-3360), Lietuvos Respublikos vyriausybės 2011- 

08-24 nutarimu Nr. 988 patvirtintais „Ekstremaliųjų įvykių kriterijais“ (Žin., 2011, Nr. 107-5059) 

reikalavimais. 

7. Atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, galimų pavojų, kurių valdymas 

toliau aprašomas objekto Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, sąrašas (pirmiausia nurodomi galintys 

sukelti didžiausius padarinius ir labiausiai tikėtina, po jų – galintys sukelti didžiausius padarinius, paskui – 

labiausiai tikėtini ir visi kiti galimi pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka): 

7.1. Pavojai galintys sukelti didžiausius padarinius ir labiausiai tikėtini: 

• Gaisras objekte; 

• Pavojingos užkrečiamos ligos; 



• Maisto tarša. 

7.2. Pavojai galintys sukelti didžiausius padarinius: 

• Uraganas; 

• Teroristiniai išpuoliai. 

7.3. Visi kiti pavojai bendra rizikos mažėjimo tvarka: 

• Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai; 

• Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį; 

• Labai smarkus lietus; 

• Labai smarkus snygis; 

• Labai smarki pūga; 

• Labai smarkus sudėtinis apšalas; 

• Labai smarkus speigas; 

• Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai; 

• Vandens tiekimo sutrikimai; 

• Pastatų griuvimai; 

• Transporto avarijos (automobilių); 

• Radiacinė avarija; 

• Žemės drebėjimas. 

 

III. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ 

ORGANIZAVIMAS 

 

 

8. Gręsiant ar susidarius įvykiui perspėjimo ir informavimo funkcijų vykdymą organizuoja 

darbuotojas, kuris Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos direktorės Jelenos Žurovskos įsakymu yra 

paskirtas už ryšius ir informavimą (informacijos apie susidariusią ekstremaliąją situaciją priėmimą ir 

perdavimą), t.y. raštinės vedėja Irena Voroneckaja (8 priedas). Jeigu informacija gauta iš kitų institucijų 

per objekto direktorę Jeleną Žurovską, tada darbuotojas, atsakingas už ryšius ir informavimą, t.y. raštinės 

vedėja Irena Voroneckaja, gavusi nurodymą dėl skubių veiksmų, nedelsdama apie tai perspėja 



darbuotojus, visomis turimomis ryšio priemonėmis: mobiliais ir TEO LT telefonais, kompiuterinio ryšio 

tinklu bei žodžiu. 

9. Tuo atveju jeigu apie ekstremaliąją situaciją pirmieji sužino objekto darbuotojai, jie privalo 

visomis turimomis ryšio priemonėmis pranešti apie įvykį Bendrajam pagalbos centrui (toliau – BPC) 

telefonu 112. Taip pat apie tai nedelsiant pranešti objekto direktorei Jelenai Žurovskai ir darbuotojui 

atsakingam už ryšius ir informavimą, t.y. raštinės vedėjai Irenai Voroneckajai. 



10. Objekto direktorė Jelena Žurovska duoda nurodymus nedelsiant kviesti atsakingus darbuotojus 

už gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliosios situacijos atveju į pasitarimą, nurodo darbuotojus 

atsakingus už ryšius ir informavimą BPC ir Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyrių. 

11. Kaip vyksta informacijos perdavimo procesas, susidarius ekstremaliajam įvykiui, schemiškai 

pavaizduota 6 priede pateiktoje „Perspėjimo apie įvykį schemoje“. 

 

IV. KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ TVARKA 

 

 

12. Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos direktorės įsakymu objekte yra paskirtas darbuotojas, 

atsakingas už ryšius ir informavimą, t.y. raštinės vedėja Irena Voroneckaja (įsakymai pateikti 8 priede). 

Keitimosi informacija apie įvykį tvarka pateikta 7 priede. 

13. Darbuotojas atsakingas už ryšius ir informavimą, t.y. raštinės vedėja Irena Voroneckają, 

keičiasi turima informacija su BPC ir Vilniaus miesto savivaldybės Saugaus miesto departamento 

Civilinės Saugos skyriumi. 

14. Toliau plečiantis ekstremaliajai situacijai, darbuotojas, atsakingas už ryšius ir informavimą, 

priima informacija, rekomendacijas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto 

departamento, Civilinės saugos skyriaus, operatyvių tarnybų ir praneša apie tai objekto direktorei, kurios 

sprendimai perduodami tuo metu objekte esantiems žmonėms. 

15. Tuo atveju, jeigu apie ekstremaliąją situaciją pirmieji sužino objekto darbuotojai, jie privalo 

visomis turimomis ryšio priemonėmis pranešti apie įvykį BPC telefonu 112. Taip pat apie tai nedelsiant 

pranešti objekto direktorei Jelenai Žurovskai ir darbuotojui atsakingam už ryšius ir informavimą, t.y. 

raštinės vedėjai Irenai Voroneckajai. 

16. Objekto direktorė Jelena Žurovska duoda nurodymus nedelsiant kviesti atsakingus darbuotojus 

už gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliosios situacijos atveju į pasitarimą, nurodo darbuotojus 

atsakingus už ryšius ir informavimą BPC ir Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyrių. 

17. Objektas savo veikloje naudojasi fiksuoto ryšio TEO LT linija, mobiliuoju ryšiu, kompiuteriais, 

turinčiais interneto ryšį. Per kompiuterius galima siųsti ir priimti elektroninius laiškus e.p.: 

rastine@puskino.vilnius.lm.lt 

18. Duomenys apie ekstremaliąją situaciją siunčiami Vilniaus APGV elektroniniu paštu ar faksu 

užpildžius pranešimų formas: 

• Forma ES-1 teikiamas pirminis pranešimas apie susidariusią ekstremaliąją situaciją. Šis 

pranešimas perduodamas kiek galima greičiau nuo ekstremaliosios situacijos susidarymo pradžios, bet ne 

vėliau kaip per 2 valandas nuo gelbėjimo darbų pradžios; 

mailto:rastine@puskino.vilnius.lm.lt
mailto:rastine@puskino.vilnius.lm.lt


• Forma ES-2 teikiamas pranešimas apie atliekamus gelbėjimo darbus, susidariusią 

ekstremaliąją situaciją. Šis pranešimas teikiamas kas 4 valandas nuo pirminio pranešimo apie susidariusią 

ekstremaliąją situaciją pateikimo; 

• Forma ES-3 teikiamas pranešimas apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą. Šis pranešimas 

teikiamas pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius. 

19. Šis pranešimas ES-1, ES-2 ir ES-3 pavyzdžiai pateikti 10 priede 

20. Jeigu informacija apie susidariusią ekstremaliąją situaciją išsamiai pateikta formoje ES-1, o 

ekstremaliosios situacijos vietoje padėtis nesikeičia, forma ES-2 nepildoma. 

21. Užpildytos ES formos gali būti perduodamos faksu, elektroniniu paštu, taip pat šias formas 

galima perduoti ir telefonu viską lėtai ir suprantamai padiktavus taip, kad klausantysis spėtų viską užrašyti. 

 

V. OBJEKTO DARBUOTOJŲ APSAUGA GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI 

 

 

V.I. Objekto darbuotojų evakavimo organizavimas 

 

 

22. Gresiant ar susidarius ekstremaliajam įvykiui, sprendimą evakuotis priima objekto vadovas, o jam 

nesant – jį pavaduojantis asmuo. Evakavimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010-10-20 nutarimu Nr. 1502 „Dėl gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 125-6424) ir Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos direktorės įsakymu 

„Dėl evakavimo tvarkos patvirtinimo“ (8 priedas). 

23. Darbuotojai atsakingi už viešąją tvarką ir žmonių evakavimą, t.y. direktoriaus pavaduotojai 

ūkio reikalams Rima Prokopovičienei yra pavesta planuoti žmonių evakavimą, vadovauti evakuacijai 

ekstremaliųjų situacijų atveju. 

24. Pagrindinė evakuacijos užduotis – nukreipti žmones į objekto direktorės nurodytus evakuotų 

žmonių surinkimo punktus (5 priedas). Sprendimą evakuotis priima objekto direktorė. Taip pat ji teikia 

papildomas arba sukonkretintas užduotis žmonių evakuacijos klausimais. 

 

V.I.I. Objekto vadovo sprendimas dėl darbuotojų evakavimo, nurodant būtinas priemones ir 

materialinius išteklius 

25. Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos direktorės įsakymu (8 priedas) nustatyta darbuotojų, 

mokinių ir objekto lankytojų evakuacijos iš objekto pastato ir teritorijos, gresiant ar susidarius 

ekstremaliajai situacijai, tvarka. Siekiant operatyviai ir efektyviai vykdyti evakuaciją, Vilniaus Aleksandro 

Puškino Gimnazijos direktorės įsakymu darbuotoja, atsakinga už viešąją tvarką ir žmonių evakavimą, t.y. 



direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams Rima Prokopovičienė paskirta atsakinga už darbuotojų, 



mokinių ir objekto lankytojų evakuaciją, gresiant ar susidarius ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai 

situacijai. Be to, visi darbuotojai privalo susipažinti su evakavimo planais ir žinoti evakavimo maršrutus, 

vykdant evakuaciją ekstremaliųjų situacijų atvejais naudotis Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytomis priemonėmis. 

 

V.I.II. Objekto darbuotojų evakavimo kryptys ir teritorijos 

 

 

26. Žmonių evakuacija iš pasato numatoma pagal evakavimo planus, esančius pirmajame, antrajame 

ir trečiajame objekto aukšte (5 priedas). 

27. Žmonių evakuacija iš pastato numatoma dviem etapais: 

27.1. judėjimas iš klasių, kabinetų, kitų patalpų į koridorius ir koridoriais į laiptinę; 

27.2. judėjimas laiptine iki išėjimo į lauką. 

28. darbuotojai yra specialiai apmokyti objekte rengiamų incidento lokalizavimo funkcijų ir stalo 

pratybų metu. Jie privalo patikrinti, ar visi žmonės evakuoti iš objekto pastato ir teritorijos, užtikrinti 

efektyvią žmonių evakuaciją bei, esant reikalui, turi būti pasiruošę imtis avarijų likvidavimo veiksmų. 

Darbuotojai privalo mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiesiems (tuo atveju, jei nekyla 

pavojus pačiam padedančiajam ir nėra atvykusių greitosios medicinos pagalbos kvalifikuotų specialistų). 

29. Gavęs Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos direktorės nurodymą darbuotoja, atsakinga už 

viešąją tvarką ir žmonių evakavimą, t.y. direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams Rima 

Prokopovičienė organizuoja žmonių evakuaciją iš objekto pastato ir teritorijos į objekto direktorės 

nurodytą vietą (5 priedas). Budintys mokytojai reguliuoja srautus, kad mokiniai nesudarytų spūsties 

laiptinėse ir tarpduriuose, išvestus mokinius išrikiuoja nustatytoje vietoje, kartu su klasių seniūnais 

patikrina išvestų mokinių skaičių. Nustatę, kad ne visi buvę klasėje mokiniai susirinko į nurodytą vietą, 

praneša objekto direktorei. Po evakuacijos, jeigu tai nekelia pavojaus, patalpas patikrina ir įsitikina, ar nėra 

likusių žmonių: objekto pastato I aukšto kabinetus – objekto budintis darbuotojas; visų kitų kabinetų ir 

patalpų – tuos kabinetus ir patalpas valantys ir prižiūrintys darbuotojai, apsaugos darbuotojas; valgyklos 

patalpas – vyr. virėja. Apie tai, kad patalpos patikrintos ir jose nėra/yra žmonių, tikrinę patalpas darbuotojai 

praneša objekto direktorei. Išsami objekto darbuotojų ir mokinių evakavimo tvarka pateikta plano 12 

priede. 

30. Žmonių evakavimas vykdomas statmenai vėjo krypčiai. 



V.II. Objekto darbuotojų apsaugos nuo jų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, atsiradusių 

dėl gresiančio ar susidariusio įvykio, aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis organizavimo 

tvarka 

 

 

31. Ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos atvejais žmonėms apsaugoti yra naudojamos 

asmeninės apsaugos priemonės. Šių priemonių paskirtis – apsaugoti žmones nuo radioaktyvių ar cheminių 

medžiagų, kad jos nepatektų į kvėpavimo takus ir ant odos. 

32. Objekte asmeninių apsaugos priemonių nėra. 

33. Objekto darbuotojams ir tuo metu esantiems jų mokiniams bei objekto lankytojams ekstremaliųjų 

situacijų atvejais bus teikiamos rekomendacijos, kaip apsisaugoti ir pasigaminti savadarbes asmenines 

apsaugos priemones (vatos marlės raiščius). Raištis daromas taip: 1 m ilgio ir 0,5 pločio marlės ar kito 

turimo audinio viduryje, 30x20 cm plote, paklojamas 2 cm storio vatos sluoksnis. Marlės kraštai per visą 

ilgį iš abiejų pusių užlenkiami ant vatos, o marlės galai (apie 30-35 cm) įkerpami per vidurį, kad iš 

kiekvieno galo pasidarytų po du raiščius. Apatiniai raiščio galai surišami ant viršugalvio, viršutiniai – ant 

pakaušio. Jei nėra vatos ir marlės, tinka ir keliais sluoksniais sulankstytas rankšluostis, skarelė ar 

medžiagos skiautė. Panaudotos apsaugos priemonės yra vienkartinės ir toliau naudoti netinka. 

 

V.III. Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės 

 

 

34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-12 nutarimo Nr. 529 (Žin., 2010, Nr. 

56-2756) „Dėl Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

reikalavimais, Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos patalpas ekstremaliųjų situacijų ar karo metu 

galima pritaikyti gyventojų kolektyviniai apsaugai nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. 

Objekte esančių žmonių kolektyvinei apsaugai numatoma panaudoti aktų salės ir sporto salės patalpas, 

užsandarinant langus, duris, ventiliacijos angas ir kitas ertmes. Šios angos gali būti užtaisomos bet 

kokiomis turimomis medžiagomis: maišais su žemėmis, plytomis ir t.t. 

35. Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos pastatas yra pažymėtas šiuo specialiuoju kolektyvinės 

apsaugos statinio ženklu (5 priedas). 

 



V.IV. Pirmosios medicinos pagalbos teikimo darbuotojams ir mokiniams nukentėjusiems 

įvykių metu, organizavimas 

 

 

36. Objekto darbuotojams keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo režime būtų pasirengę 

suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems žmonėms. Visi objekto pedagoginiai darbuotojai yra 

išklausę privalomojo pirmosios pagalbos mokymo kursą. 

37. Įvykus ekstremaliajam įvykiui objekte yra paskirtas darbuotojas, atsakingas už pirmosios 

medicinos pagalbos teikimą, t.y. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit. Įsakymai 

pateikti 8 priede, kontaktai – 9 priede. 

38. Pirmoji pagalba teikiama iki GMP atvykimo. Pirmosios pagalbos suteikimui Vilniaus Aleksandro 

Puškino Gimnazijos kiekviename kabinete yra po vieną pirmosios pagalbos rinkinį, už kurio papildymą yra 

atsakinga visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit. Kitos medicininės pagalbos 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit teikti neturi teisės. 

 

VI. GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ ĮVYKIŲ LIKVIDAVIMO IR JŲ PADARINIŲ 

ŠALINIMO, GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

 

VI.I. Asmens, atsakino už informacijos priėmimą ir perdavimą, veiksmai, gavus informaciją 

apie gresiantį ar įvykusį įvykį 

 

 

39. Už perspėjimo ir informavimo funkcijų vykdymą ekstremaliųjų situacijų atvejais atsakomybė 

tenka darbuotojui, atsakingam už ryšius ir informavimą, t.y. raštinės vedėjai Irenai Voroneckajai, kuri 

yra paskirta atsakinga už informacijos apie susidariusią ekstremaliąją situaciją priėmimą ir perdavimą. 

40. gavusi informaciją apie gresiantį ar įvykusį įvykį, darbuotoja, atsakinga už ryšis ir informavimą, 

t.y. raštinės vedėja Irena Voroneckaja visomis turimomis ryšio priemonėmis apie tai praneša: 

40.1. BPC telefonu 112; 

40.2. Vilniaus miesto savivaldybės Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriui; 

40.3. objekto direktorei Jelenai Žurovskai; 

40.4. darbuotojui, atsakingam už viešosios tvarkos palaikymą bei žmonių evakavimą, už priešgaisrinę 

saugą, už civilinę saugą, t.y. direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams Rimai Prokopovičienei; 

40.5. darbuotojui, atsakingam už pirmąją medicinos pagalbą, t.y. visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistei Nataljai Aksamit; 



40.6. apsaugos darbuotoju; 



40.7. objekto pastatuose ir teritorijoje esantiems žmonėms ir objekto direktoriaus nurodymu 

sukviečia atsakingus darbuotojus į pasitarimą. 

41. Darbuotoja, atsakinga už ryšius ir informavimą, t.y. raštinės vedėja Irena Voroneckaja, taip pat 

priima informaciją, rekomendacijas iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto 

departamento Civilinės saugos skyriaus, operatyvių tarnybų ir praneša apie tai objekto direktorei, kurios 

sprendimai perduodami tuo metu objekte esantiems žmonėms. 

 

VI.II. Didelio arba labai didelio pavojaus likvidavimas ir padarinių šalinimo organizavimas ir 

koordinavimas 

 

 

42. Atlikus Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos 

analizę (1 priedas), nustatyti penki galimi pavojai, kurių rizikos lygis yra didelis arba labai didelis. 

43. Atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, galimų pavojų, kurių valdymas 

toliau aprašomas objekto Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, sąrašas: 

 

Galimi pavojai 

Bendros rizikos 

Vertinimo 

balai 

Galimo pavojaus 

tikimybės lygis 

Gaisras objekte 45 Labai didelis 

Pavojingos užkrečiamos ligos 36 Labai didelis 

Maisto tarša 32 Labai didelis 

Uraganas 28 Didelis 

Teroristiniai išpuoliai 24 Didelis 

 

44. Šių galimų išvardintų pavojų mažinimui parengtas objekto Ekstremaliųjų situacijų prevencijos 

priemonių planas (1 priedas). 

 

VI.II.I. Objekto veiksmai gaisro atveju 

 

 

45. Siekiant išvengti gaisrų objekte, gaisrų prevencijai objekte skiriamas pagrindinis dėmesys – 

aprūpinta pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis: milteliniais gesintuvais, vandens putų mišiniais. 

46. Kilus gaisrui patalpose ar teritorijoje: 

46.1. nedelsiant pranešti BPC (tel. 112); 

46.2. vadovautis „Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planu“; 



46.3. gesinti gaisro židinį turimomis gaisro gesinimo priemonėmis pagal objekto gaisrinės saugos 

instrukciją; 

46.4. vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui iki atvyks ugniagesiai – gelbėtojai; 

46.5. organizuoti ir vadovauti materialinių vertybių gelbėjimui; 

46.6. prireikus išjungti agregatus, elektros tiekimą, vėdinimo ir kitas sistemas (jei nesuveikia 

automatika); 

46.7. imtis priemonių apsaugoti gesinančius gaisrą žmones nuo galinčių griūti konstrukcijų, elektros 

srovės poveikio, apsinuodijimų ir nudegimų. 

47. Darbuotojų, atsakingų už gelbėjimo darbų organizavimą veiksmai: 

47.1. apie įvykį pranešti BPC tel. 112 (atsakingas darbuotojas už ryšius ir informavimą, t.y. raštinės 

vedėja Irena Voroneckaja); 

47.2. nedelsiant sukviesti atsakingų darbuotojų už gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliosios 

situacijos atveju pasitarimą (atsakingas darbuotojas už ryšius ir informavimą, t.y. raštinės vedėja Irena 

Voroneckaja); 

47.3. skubiai iš objekto teritorijos evakuoti žmones (atsakingas darbuotojas už viešosios tvarkos 

palaikymą bei žmonių evakavimą, t.y. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė); 

47.4. pradėti priminius gaisro gesinimo darbus (darbuotojas atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. 

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė ir pirmąją medicinos pagalbą, t.y. 

sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit); 

47.5. sužeistiems suteikti pirmąją medicinos pagalbą ir esant būtinybei iškviesti medikus (darbuotojas 

atsakingas už priešgaisrinę saugą t.y. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė ir 

pirmąją medicinos pagalbą, t.y. sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit). 

 

VI.II.II. Objekto veiksmai pavojingų ar ypač užkrečiamų ligų bei kitų ekstremaliųjų sveikatai 

situacijų atveju 

 

 

 

48. Ekstremalioji sveikatai situacija, kai nesulaikomai plinta užkrečiama liga, vadinama epidemija. 

Lietuvos medikai užkrečiamąsias (infekcines) ligas skirsto į 5 grupes: 

48.1. Užkrečiamosios kraujo ir invazinės ligos (riketsiozės, dėmėtoji šiltinė, geltonoji karštinė, 

grįžtamoji šiltinė, maliarija ir kt.); 

48.2. Zooantroponozės (ligos, kurių užkrato šaltinis – įvairūs gyvūnai. Tai maras, juodligė, pasiutligė, 

leptospirozė, pseudotuberkuliozė, jersiniozė ir kt.); 

48.3. Odos ligos (stabligė, rožė, sepsis ir kt.); 



48.4. Kvėpavimo takų ligos (gripas, difterija, raupai. poliomielitas); 

48.5. Užkrečiamosios žarnyno ir parazitinės ligos (vidurių šiltinė, paratifas, salmoneliozė, 

botulizmas, cholera, šigeliozė, dizenterija, trichineliozė ir kt.). 

49. Objekto veiksmai masinių infekcinių susirgimų atveju. 

50. Masinius infekcinius susirgimus gali sukelti vandentiekio avarijos, sanitarinių reikalavimų 

nesilaikymas, infekciniai užkrėtimai ir kt. 

51. susirgę darbuotojai atleidžiami nuo darbo, izoliuojami nuo sveikų, jiems suteikiama medicinos 

pagalba. Tikrinama vandens kokybė, tualetai, vykdomi kiti sanitariniai – higieniniai ir prieš epideminiai 

reikalavimai. Patalpos išpurškiamos dezinfekuojančiu skysčiu. Laikomai higienos taisyklių, naikinamos 

musės, graužikai ir visur palaikoma švara. Kai tik nustatomas ligos sukėlėjas – atliekama skubi specifinė 

profilaktika: vartojami specialūs tam susirgimui preparatai. 

52. Uždraudžiama vartoti nevirintą vandenį, žalumynus, vaisius. Paruošiamos priemonės vandeniui 

užvirinti ir saugoti. Tai ypatingai pavojingi ekstremalūs įvykiai galintys turėti milžiniškų pasekmių 

objektui, nes jame dirba darbuotojai, kurie bendrauja su įvairiais žmonėmis, todėl efektyviai nesureagavus 

galima tikėtis didelio masto ekstremalaus įvykio išplitimo. 

53. Iškilus grėsmei įvykti ekstremaliajai 

54. Darbuotojų, atsakingų už gelbėjimo darbų organizavimą veiksmai: 

54.1. apie įvykį pranešti Vilniaus visuomenės sveikatos centrui (atsakingas darbuotojas už ryšius ir 

informavimą, t.y. raštinės vedėja Irena Voroneckaja); 

54.2. nedelsiant sukviesti atsakingų darbuotojų už gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliosios 

situacijos atveju pasitarimą (atsakingas darbuotojas už ryšius ir informavimą, t.y. raštinės vedėja Irena 

Voroneckaja); 

54.3. organizuoti likusių objekte žmonių medicininį patikrinimą (atsakingas darbuotojas už 

priešgaisrinę saugą, t.y. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė ir pirmąją 

pagalbą, t.y. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit); 

54.4. priklausomai nuo užkrečiamos ligos pobūdžio atlikti patalpų dezinfekciją (atsakingas 

darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė 

ir pirmąją pagalbą, t.y. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit); 

54.5. sužeistiesiems suteikti pirmąją medicinos pagalbą ir, esant būtinybei, iškviesti medikus 

(atsakingas darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima 

Prokopovičienė ir pirmąją pagalbą, t.y. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit). 

 

VI.II.III. Objekto veiksmai maisto taršos atveju 

55. Objekto veiklai gali turėti įtakos maisto tarša 



56. maisto tarša (maisto toksikoinfekcija) – tai apsinuodijimas maisto produktais, kurie pagal savo 

prigimtį nėra nuodingi, bet turi savyje didelį mikroorganizmų kiekį, kurie išskiria toksinus. Prie maisto 

toksikoinekcijos priskiriami apsinuodijimai sugedusysis pieno produktais, kuriuose yra didelis kiekis 

auksinio stafilokoko bei apsinuodijimas kitais produktais, tokiais kaip mėsa, žuvis arba kiaušiniai, užkrėsti 

salmonelioze. 

57. Siekiant išvengti maisto taršos objekte: 

57.1. objekto patalpose, kuriose tvarkomas maistas, įrankiai, įranga ir konstrukcijos turi būti švarios, 

prižiūrimos taip, kad neterštų maisto; 

57.2. laikytis maisto produktų saugojimo taisyklių; 

57.3. nenaudoti produktų su pasibaigusiu galiojimu; 

57.4. dirbant su nepakuotu, be šiluminio apdorojimo ar plovimo skirtu vartoti maistu, darbuotojai 

privalo kruopščiai plautis ir (ar) dezinfekuoti rankas; 

57.5. maistas, skirtas tiesioginiam vartojimui, neturi susilieti (per rankas, svarstykles, įrankius ir kitą 

inventorių) su šviežia mėsa, paukštiena, žuvimi, neplautais žaliais kiaušiniais ir kitais galimais taršos 

šaltiniais; 

57.6. draudžiama: 

• laikyti užšaldytą maistą aukštesnėje nei nustatyta temperatūroje ar pakartotinai užšaldyti atšildytą 

maistą; 

• kepant naudoti kepimui neskirtus riebalus ir riebalus, pakeitusius būdingą spalvą, kvapą, skonį; 

• tvarkyti maistą, įvykus vandentiekio ar kanalizacijos tinklų avarijai, nutrūkus karšto ar šalto 

vandens ar elektros tiekimui, sugedus šaldymo įrenginiams, taip pat atliekant remontą, dezinfekciją , 

deratizaciją; 

• draudžiama šviežią maistą sumaišyti su anksčiau paruoštais patiekalais ar jų likučiais; 

• kiaušinius prieš naudojant maisto gamybai privaloma nuplauti specialiais arba paviršinio 

aktyvumo medžiagų plovikliais. Maistą tvarkantis asmuo, lietęs neplautus kiaušinius, turi nusiplauti ar 

dezinfekuoti rankas. 

58. iškilus grėsmei įvykti ekstremaliajai sveikatai situacijai būtina vadovautis medikų teikiamomis 

rekomendacijomis. 

59. Darbuotojų atsakingų už gelbėjimo darbų organizavimą veiksmai: 

59.1. apie įvykį pranešti Visuomenės sveikatos centrui (atsakingas darbuotojas už ryšius ir 

informavimą, t.y. raštinės vedėja Irena Voroneckaja); 

59.2. nedelsiant sukviesti atsakingų darbuotojų už gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliosios 

situacijos atveju pasitarimą (atsakingas darbuotojas už ryšius ir informavimą, t.y. raštinės vedėja Irena 

Voroneckaja); 



59.3. apsinuodijusiems skubiai suteikti pirmąją medicinos pagalbą t.y. duoti gerti daug skysčių ir 

skatinti vėmimą ir, esant būtinybei, iškviesti medikus (atsakingas darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. 

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė ir pirmąją pagalbą, t.y. visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit). 

 

VI.II.IV. Objekto veiksmai pavojingo hidrometeorologinio reiškinio (uraganas) atveju 

 

 

60. Objekto veiklai įtakos gali turėti katastrofinis meteorologinis reiškinys – uraganas, kurio metu 

maksimalus vėjo greitis yra 33m/s ir didesnis. 

61. Pučiant uraganiniam vėjui lūžta medžiai, krinta jų šakos, griūna silpnos konstrukcijos statiniai, 

virsta nepritvirtinti įrenginiai. Be to, gali sutrikti ryšiai ir elektros energijos tiekimas. Sužinojus apie 

artėjantį uraganą, būtina perspėti žmones apie artėjantį pavojingą hidrometeorologinį reiškinį ir informuoti, 

kokie darbi turi būti nutraukti. Pučiant stipriam vėjui, negalima dirbti lauke su atvira ugnimi. Būtina 

sutvirtinti laikinus pastatus, statinius, mechanizmus, laikinas konstrukcijas, įrenginius. Reikia sandariai 

uždaryti pastato langus, duris, stoglangius ir kitas angas. Iš balkonų išnešti daiktus, kuriuos gali pakelti 

vėjas arba juos gerai pritvirtinti. Negalima stovėti po aukštais medžiais, prie elektros linijų, nestatyti 

automobilių po medžiais. 

62. Tokio reiškinio atvejais galimi šie padariniai: 

62.1. sutrikdomas transporto eismas, išraunami medžiai, dėl to sutrinka objekto darbuotojų atvykimas 

į darbą, o tuo pačiu žmonių aprūpinimas maistu ir būtiniausiomis reikmėmis; 

62.2. sugriaunami namai, nuplėšiami pastatų stogai, apverčiamos transporto priemonės, nulaužiami 

arba išraunami medžiai, išverčiamos elektros ir telefono atramos, nutraukiami elektros perdavimo linijų 

darbai; 

62.3. nutraukiamas elektros energijos, šilumos ir kitų energijos rūšių tiekimas; 

62.4.žmonių sužalojimų ar mirties atvejai. 

63. Apie šį artėjantį meteorologinį reiškinį iš anksto įspėja Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba per 

šalies civilinės saugos sistemos pajėgas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus 

reikalų ministerijos pranešimus apie hidrometeorologinius pavojų transliuoja visai šaliai per  Lietuvos 

radijo I programą ir per Lietuvos televizijos LRT programą, prieš tai įjungus sirenas bei taip perdavus 

civilinės saugos signalą „Dėmesio visiems“. 

64. Rengiantis uraganui, rekomenduojama: 

64.1. perspėti darbuotojus apie artėjantį hidrometeorologinį reiškinį ir informuoti, kokie darbai turi 

būti atlikti (atsakingas darbuotojas už ryšius ir informavimą, t.y. raštinės vedėja Irena Voroneckaja); 



64.2. sutvirtinti silpnus pasatus, statinius (atsakingas darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. 

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė ir pirmąją pagalbą, t.y. visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit); 

64.3. sandariai uždaryti pastatų langus, duris, stoglangius ir kitas angas (atsakingas darbuotojas už 

priešgaisrinę saugą, t.y. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė ir pirmąją 

pagalbą, t.y. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit); 

64.4. paruošti priedangą laikinai žmonių apsaugai (atsakingas darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. 

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė); 

64.5. patikrinti avarinius elektros energijos šaltinius, sukaupti didesnes vandens atsargas, apsirūpinti 

kuru, paruošti priemones gaisrui gesinti ir pasirengti gamybos proceso avariniam stabdymui (atsakingas 

darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė 

ir pirmąją pagalbą, t.y. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit); 

64.6. parengti techniką, įrangą gelbėjimo darbams atlikti (atsakingas darbuotojas už priešgaisrinę 

saugą, t.y. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė ir pirmąją pagalbą, t.y. 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit). 

65. Prasidėjus uraganui, rekomenduojama: 

65.1. būti uždarų patalpų viduje, toliau nuo langų. Langus geriausia uždengti sunkaus audinio 

apdangalais (atsakingas darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

Rima Prokopovičienė); 

65.2. išjungti elektrą ir vandenį (atsakingas darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė ir pirmąją pagalbą, t.y. visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė Natalja Aksamit); 

65.3. žiemą, sutrikus šildymo sistemai, šilumą patalpose išsaugoti uždengus langus ir duris 

apdangalais (atsakingas darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

Rima Prokopovičienė ir pirmąją pagalbą, t.y. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalja 

Aksamit); 

65.4. evakuoti žmones į saugias patalpas (atsakingas darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. 

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė). 

66. Uragano atveju būtina: 

66.1. perspėti darbuotojus ir mokinius apie artėjantį hidrometeorologinį reiškinį ir informuot, kokie 

darbai turi būti atlikti (atsakingas darbuotojas už ryšius ir informavimą, t.y. raštinės vedėja Irena 

Voroneckaja); 

66.2. organizuoti budėjimą objekte (atsakingas darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė); 



66.3. apžiūrėti ir, jei reikia, sutvirtinti silpnus pastatus, statinius (atsakingas darbuotojas už 

priešgaisrinę saugą, t.y. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė ir pirmąją 

pagalbą, t.y. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit); 

66.4. sandariai uždaryti pastatų langus, duris, stoglangius ir kitas angas (atsakingas darbuotojas už 

priešgaisrinę saugą, t.y. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė ir pirmąją 

pagalbą, t.y. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit); 

66.5. paruošti patalpas žmonių apsaugai (atsakingas darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. 

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė); 

66.6. patikrinti elektros energijos šaltinius, sukaupti didesnes vandens atsargas, apsirūpinti kuru, 

paruošti priemones gaisrui gesinti (atsakingas darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė ir pirmąją pagalbą, t.y. visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė Natalja Aksamit); 

66.7. parengti turimą techniką ir įrangą gelbėjimo darbams atlikti (atsakingas darbuotojas už 

priešgaisrinę saugą, t.y. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė ir pirmąją 

pagalbą, t.y. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit). 

67. Darbuotojų, atsakingų už gelbėjimo darbų organizavimą, veiksmai: 

67.1. nedelsiant sukviesti atsakingų darbuotojų už gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliosios 

situacijos atveju pasitarimą (atsakingas darbuotojas už ryšius ir informavimą, t.y. raštinės vedėja Irena 

Voroneckaja); 

67.2. skubiai uždaryti langus ir duris (atsakingas darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė ir pirmąją pagalbą, t.y. visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė Natalja Aksamit); 

67.3. išjungti elektros energijos tiekimą (atsakingas darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. 

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė ir pirmąją pagalbą, t.y. visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit); 

67.4. nesedėti arti langų (atsakingas darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė ir pirmąją pagalbą, t.y. visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė Natalja Aksamit); 

67.5. nelaikyti automobilių po medžiais ar šalia lengvų konstrukcijų statinių (atsakingas darbuotojas 

už priešgaisrinę saugą, t.y. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė ir pirmąją 

pagalbą, t.y. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit); 

67.6. sutvirtinti silpnai sutvirtintus statinius (atsakingas darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. 

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė ir pirmąją pagalbą, t.y. visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit); 



67.7. sužeistiesiems suteikti pirmąją pagalbą ir, esant būtinybei, iškviesti medikus (atsakingas 

darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė 

ir pirmąją pagalbą, t.y. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit). 

 

VI.II.V. Objekto veiksmai socialinės ir kitos kilmės (teroristiniai išpuoliai) įvykių ar 

ekstremaliųjų situacijų atvejais 

 

68. Atsižvelgiant į pavojaus mastą, taikomos tokios apsaugos priemonės: 

68.1. pranešti BPC tel. 112 apie gautą informaciją, kad nustatytų informacijos teisingumą, įvertintų 

įvykio grėsmę; 

68.2. esant reikalui, perspėti apie įvykį žmones; 

68.3. organizuoti žmonių evakavimą iš pavojingos teritorijos. 

69. Fizinę objekto apsaugą užtikriną trys pasikeisdami dirbantys sargai t.y. Romuald Jankunec (tel. 

863432021), Stasys Balkus (tel. 861028701); Ryšard Jankunec (tel. 867462419). 

70. Sargų darbo laikas: I-V – nuo 20.00 val. iki 8.00 val. (pagal atskirą grafiką), VI-VII ir švenčių 

dienomis – nuo 8.00 val. iki 20.00 val. (pagal atskirą grafiką). 

71. Fizinę objekto apsaugą taip pat užtikrina apsaugos darbuotojas: Danguolė Jakštienė (tel. 

861656918). Apsaugos darbuotoja darbo laikas – nuo 8.00 val. iki 14.00 val. 

72. Budinčios darbuotojos – Liudmila Berezinskaja (tel. 867467513), Tatjana Zelenina 

(tel.867993771). 

73. Darbo laikas: slenkantis grafikas nuo 8.00 val. iki 16.00 val., nuo 12.00 val. iki 20.00 val. 

74. Darbuotojų, atsakingų už gelbėjimo darbų organizavimą, veiksmai: 

74.1. apie įvykį pranešti BPC tel. 112 (atsakingas darbuotojas už ryšius ir informavimą, t.y. raštinės 

vedėja Irena Voroneckaja); 

74.2. nedelsiant sukviesti atsakingų darbuotojų už gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliosios 

situacijos atveju pasitarimą (atsakingas darbuotojas už ryšius ir informavimą, t.y. raštinės vedėja Irena 

Voroneckaja); 

74.3. skubiai iš objekto pastato ir teritorijos evakuoti žmones (atsakingas darbuotojas už priešgaisrinę 

saugą, t.y. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė); 

74.4. užtverti įėjimus į pastatą (atsakingas darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė ir pirmąją pagalbą, t.y. visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė Natalja Aksamit); 



74.5. sužeistiesiems suteikti pirmąją medicinos pagalbą i, esant būtinybei, iškviesti medikus 

(atsakingas darbuotojas už priešgaisrinę saugą, t.y. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima 

Prokopovičienė ir pirmąją pagalbą, t.y. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalja Aksamit). 

 

VI.III. Objekto vadovo ar jo įgalioto asmens veiksmai organizuojant ir koordinuojant 

gelbėjimo darbus įvykių metu ir jo priimtų sprendimų įgyvendinimas 

 

75. Įvykus įvykiui ar ekstremaliajai situacijai, pirmiausia perspėjamas ir informuojamas objekto 

vadovas Jelena Žurovska. Prireikus objekto vadovės Jelenos Žurovskos arba darbuotojo, atsakingo už 

ryšius ir informavimą, t.y. raštinės vedėjos Irenos Voroneckajos, nurodymu atsakingi darbuotojai už 

gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliosios situacijos atveju sukviečiami į direktorės kabinetą. 

Darbuotojų perspėjimas ir sušaukimas bus vykdomas pagal Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos 

direktorės įsakymu patvirtintą Perspėjimo apie įvykį schemą (6 priedas). 

 

VI.IV. Procedūros, skirtos materialinių išteklių telkimo gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems 

darbams atlikti, įvykiams likviduoti ir jų padariniams šalinti 

 

76. Įvykio ar ekstremaliosios situacijos atveju objekto vadovė Jelena Žurovska: 

76.1. gauna informaciją iš darbuotojos atsakingos už ryšius ir informavimą apie ekstremaliąją 

situaciją ir priima sprendimą dėl tolimesnių objekto veiksmų; 

76.2. pateikia nurodymus, privalomus vykdyti objekto darbuotojams; 

76.3. organizuoja objekto materialinių išteklių tikslinį panaudojimą (4 priedas); 

76.4. sušaukia, atsakingų darbuotojų už darbų organizavimą ekstremaliosios situacijos, atveju. 

77. Objekto vadovė Jelena Žurovska ekstremaliosios situacijos atveju tiesiogiai bendradarbiauja ir 

koordinuoja savo veiksmus su: 

77.1. Vilniaus miesto administracijos Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriumi; 

77.2. Vilniaus miesto avarinėmis tarnybomis. 

77.3. Reikalui esant su kitomis Vilniaus miesto, apskrities bei šalies civilinės saugos pajėgomis. 

78. Gelbėjimo darbams atlikti ir gaisrams gesinti neatidėliotinai kreipiamasi pagalbos į BPC te. 112. 

Objekte esančiais gesintuvais ir vandens putų mišiniais privalo naudotis pirmasis gaisro židinį pamatęs 

darbuotojas. 

79. Objekto darbuotojams keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo režime būtų pasirengę 

suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems žmonėms. Visi objekto pedagoginiai darbuotojai yra 

išklausę privalomojo pirmosios pagalbos mokymo kursą. 



80. Įvykus avarijai energetinėse ar komunalinėse sistemose, padariniai šalinami iškviečiant elektros 

tinklų, vandentiekio ir nuotekų avarinių tarnybų specialistus (3 priedas). 

81. Objekto vadovybei apie kilusią ekstremaliąją situaciją praneša pirmas ją pastebėjęs darbuotojas. 

Kontaktai su Vilniaus miesto specialiosiomis ir avarinėmis tarnybomis pateikti 3 priede. Šios tarnybos 

pasitelkiamos objekto vadovo nuožiūra tiek kasdieniame darbo režime, tiek ekstremalaus įvykio atveju. 

 

VI.V. Kiti veiksmai, kuriais siekiama palaikyti objekto veiklą po įvykusio įvykio 

 

 

82. Baigus avarijos likvidavimo darbus, įstaiga uždaroma (nutraukiama jos veikla). Atsižvelgiant į 

poveikio mastus, vykdomi avarijos pasekmių (įrenginių ir konstrukcijų atstatymo, sunaudotų avarijų 

likvidavimo priemonių papildymo ir pan.) likvidavimo darbai. 

83. Avarijos likvidavimo metu žmonėms, kurie vykdė gelbėjimo darbus, gali būti atliekamas 

sanitarinis švarinimas (taršos pašalinimas nuo kūno) objekte esančiose buitinėse patalpose. 

84. Sanitarinis švarinimas atliekamas asmeniškai ir savarankiškai kiekvieno asmens, dalyvavusio 

gelbėjimo darbuose, o avarijos metu nekentėjusiųjų žmonių sanitarinį švarinimą atlieka specialiųjų tarnybų 

darbuotojai, panaudojant objekto pateiktas higienos priemones. 

85. Priklausomai nuo įvykusios avarijos pobūdžio parenkamos reikalingos aplinkos atstatymo 

priemonės, kurių tinkamumą ir tikslingumą apsprendžia objekto direktorė, esant reikalui, konsultuodamasi 

su atitinkamos srities specialistais. 

86. Pasibaigus avarinei situacijai, objekto veiklos atnaujinimui būtina: 

86.1. pakeisti pažeistus įrenginius, vamzdynus, armatūrą ir suremontuoti pažeistas pastatų 

konstrukcijas; 

86.2. atstatyti pažeistus elektros, ryšių ir komunalinius tinklus; 

86.3. gauti valstybinės priežiūros institucijų leidimą atnaujinti objekto veiklą; 

86.4. informuoti valstybinės priežiūros institucijas apie veiklos atnaujinimą. 

 

 

VII. SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE NURODYTŲ 

UŽDUOČIŲ VYKDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

87. Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazija nėra pasirašiusi su Vilniaus miesto savivaldybe sutarčių 

dėl savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo ir (ar) turimų 

materialinių išteklių teikimo. 

 



 

 



PATVIRTINTA 

Vilniaus Aleksandro Puškino 

Gimnazijos direktoriaus 2017 m. balandžio 10 d. įsakymu 

Nr. V-145-1 

 

 

VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS EKSTREMALIŲJŲ 

SITUACIJŲ 2017–2019 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo laikotarpis (metai), 

įvykdymo terminas 

 

Atsakingi vykdytojai 

 

Pastabos 

2017 metai 2018 metai 2019 metai 

1. Stiprinti civilinės saugos parengtį Gimnazijoje: 

1.1. Parengti Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos 

metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 

planą (naują redakciją) 

Iki balandžio 

16 d. 

  Direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Rima Prokopovičienė 

 

1.2. Atnaujinti Vilniaus Aleksandro Puškino 

Gimnazijos Prevencijos priemonių planą 2017–

2019 m. 

I ketvirtis I ketvirtis I ketvirtis Direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Rima Prokopovičienė 

 

1.3. Išanalizuoti Vilniaus Aleksandro Puškino 

Gimnazijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų 

situacijų rizikos analizę 

Iki balandžio 

16 d. 

Iki balandžio 

16 d/ 

Iki balandžio 

16 d/ 

Direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Rima Prokopovičienė 

 

1.4. Kaupti ir analizuoti aktualią informaciją dėl 

ekstrimalių situacijų atsiradimo grėsmės. 

Nuolat 

organizuoti 

Nuolat 

organizuoti 

Nuolat 

organizuoti 

Direktorė Jelena Žurovska 

Direktorės pav. ūkio 

 



mokymus mokymus mokymus reikalams 

Rima Prokopovičienė 

1.5. Nustatyta tvarka teikti informaciją ir pranešimus 

Vilniaus savivaldybės administracijos Civilinės 

saugos tarnybai apie gręsiančią ar susidariusią 

ekstremalią situaciją Gimnazijoje 

Nedelsiant 

įvykus 

inicidentui 

Nedelsiant 

įvykus 

inicidentui 

Nedelsiant 

įvykus 

inicidentui 

Direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Rima Prokopovičienė 

 

1.6. Dalyvauti Vilniaus savivaldybės administracijos 

rengiamuose Civilinės saugos seminaruose, 

mokymuose 

Pagal 

kvietimą 

Pagal 

kvietimą 

Pagal 

kvietimą 

Direktorė Jelena Žurovska 

Direktorės pav. ūkio 

reikalams Rima 

Prokopovičienė 

 



2. Tobulinti Gimnazijos veiksmų koordinavimo įgūdžius, patikrinti saugos parengtį 

2.1. Organizuoti darbuotojų 2 val. mokymus pagal 

patvirtintą darbuotojų civilinės saugos mokymo 

programą 

IV ketvirtis IV-ketvirtis IV ketvirtis Direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Rima Prokopovičienė 

 

2.2. Organizuoti ir pravesti įstaigos lygio stalo pratybas 

pagal CS teisės aktuose nustatytus reikalavimus 

III ketvirtis III ketvirtis III ketvirtis Direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Rima Prokopovičienė 

 

2.3. Organizuoti ir pravesti funkcines pratybas, įvertinti 

jų vykdymą ,mokymus darbo vietoje. 

II ketvirtis II ketvirtis II ketvirtis Direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Rima Prokopovičienė 

 

2.4. Vykdyti su civiline sauga plane nenumatytas, ir 

nenurodytas užduotis, funkcijas kasdieninėje 

veikloje ir ekstremalių situacijų atvejais 

Pagal poreikį Pagal poreikį Pagal poreikį Direktorė Jelena Žurovska 

Direktorės pav. ūkio 

reikalams 

Rima Prokopovičienė 

 

3. Pasirengimas galimiems pavojams: 

3.1. Gaisrai ir sprogimai: 

3.1.1. Vykdyti gesintuvų patikrą. IV ketvirtis IV ketvirtis IV ketvirtis Direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Rima Prokopovičienė 

 

 Aprūpinti darbuotojus ir ugdytojus asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis(vienkartinėm kaukėm med. 

vaistinėlę) 

I ketvirtis I ketvirtis I ketvirtis Direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Rima Prokopovičienė 

 

3.1.2. Teikti informaciją darbuotojams, ugdytiniams apie 

gaisrų pavojus, jų padarinius, prevencijos 

priemones ir apsisaugojimo būdus. 

Vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

Vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

Vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

Direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Rima Prokopovičienė 

 



saugos 

mokymus 

saugos 

mokymus 

saugos 

mokymus 

3.1.3. Vesti mokymus ugdytiniams pagal Gimnazijos 

veiklos planą 

I ketvirtis I ketvirtis I ketvirtis Direktorė Jelena Žurovska  

3.1.4. Užtikrinti Gimnazijos teritorijos žaliųjų 

plotų priežiūrą ir savalaikį nušienavimą 

II-III ketvirtis II-III ketvirtis II-III ketvirtis Direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Rima Prokopovičienė 

 

3.2. Pavojingų ar ypač pavojingų žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkis ar epidemija: 

3.2.1. Teikti informaciją darbuotojams, ugdytinių tėvams 

apie priemones, kurių reikėtų imtis ligų, epidemijų 

metu, siekiant išvengti susirgimų 

Pagal poreikį 

ir vykdant 

darbuotojų 2 

Pagal poreikį 

ir vykdant 

darbuotojų 2 

Pagal poreikį 

ir vykdant 

darbuotojų 2 

Sveikatos priežiūros 

specialistė Natalja Aksamit 

 



  val. 

civilinės 

saugos 

mokymus 

val. 

civilinės 

saugos 

mokymus 

val. 

civilinės 

saugos 

mokymus 

  

3.2.2. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti pasirengimo gripo 

epidemijai priemones, nustatytas Gimnazijos 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane 

I ketvirtis I ketvirtis I ketvirtis Sveikatos priežiūros 

specialistė Natalja Aksamit 

 

3.2.3. Pandeminio gripo ar paskelbus savivaldybėje gripo 

epidemijos atveju teikti informaciją apie 

darbuotojų ir ugdytinių sergamumą 

Pagal gautą 

užklausimą 

Pagal gautą 

užklausimą 

Pagal gautą 

užklausimą 

Sveikatos priežiūros 

specialistė Natalja Aksamit 

 

3.3. Pavojingos medžiagos patekimas į aplinką: 

3.3.1. Atnaujinti evakavimo iš pastatų planus ir užtikrinti 

jų savalaikį atnaujinimą 

IV ketvirtis IV ketvirtis IV ketvirtis Direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Rima Prokopovičienė 

 

3.3.2. Teikti informaciją Gimnazijos darbuotojams, Vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymus 

Vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymus 

Vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymus 

Gimnazijos bendruomenė  

 ugdytiniams apie radiacinės avarijos keliamus  

 pavojus bei rekomendacijas dėl saugus elgesio  

 įvykus tokiai avarijai  

3.3.3. Teikti informaciją, rekomendacijas darbuotojams, 

ugdytiniams kaip elgtis įvykus avarijai ir būtinus 

veiksmus 

Vykdant 

darbuotojų 

2 val. 

civilinės 

saugos 

Vykdant 

darbuotojų 

2 val. 

civilinės 

saugos 

Vykdant 

darbuotojų 

2 val. 

civilinės 

saugos 

Gimnazijos bendruomenė  

  mokymus mokymus mokymus  



3.3.4. Patikslinti turimos įrangos bei materialinių išteklių, 

kurie gali būti panaudoti ekstremalių įvykių 

atvejais, apskaitą ir panaudojimą 

I ketvirtis I ketvirtis I ketvirtis. Direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Rima Prokopovičienė 

 

3.4. Stichinis ar katastrofinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus vėjas, uraganas): 

3.4.1. Tikslinti darbuotojų, ugdytinių perspėjimo 

organizavimą 

nuolat nuolat nuolat Direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Rima Prokopovičienė 

 

3.4.2. Teikti informaciją ir rekomendacijas 

darbuotojams, kaip elgtis prieš meteorologinį 

reiškinį ir jo metu 

Vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

Vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

Vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

Direktorės pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Rima Prokopovičienė 

 

  mokymus mokymus mokymus  

3.4.3. Užtikrinti Gimnazijos patirtų žalos ir 

nuostolių paskaičiavimą ir šios informacijos 

pateikimą savivaldybės administracijai 

Esant 

būtinumui 

Esant 

būtinumui 

Esant 

būtinumui 

Direktorė Jelena Žurovska , 

Direktorės pav. ūkio 

reikalams 

Rima Prokopovičienė 

 



3.5. Speigas (didelis šaltis), Smarkus snygis, smarki pūga: 

3.5.1. Teikti informaciją darbuotojams, ugdytiniams 

apie didelio šalčio, pūgų keliamus pavojus ir 

saugų elgesį šių reiškinių metu 

Vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

Vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

Vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

Gimnazijos bendruomenė  

  mokymus mokymus mokymus  

3.6. Teroristiniai nusikaltimai, įkaitų paėmimas, teroristiniai išpuoliai: 

3.6.1. Teikti informaciją darbuotojams apie elgesį gavus 

pranešimą apie gresiantį teroristinį nusikaltimą ir 

būtinus veiksmus 

Vykdant 

darbuotojų 

2 val. 

civilinės 

saugos 

Vykdant 

darbuotojų 2 

val. civilinės 

saugos 

mokymus 

Vykdant 

darbuotojų 

2 val. 

civilinės 

saugos 

Gimnazijos administracija  

  mokymus  mokymus  

 

Parengė  

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams ........................................... 

(parašas) 

Rima Prokopovičienė 

(vardas, pavardė) 



 

 

 

 

 

 

 

 

VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS GALIMŲ PAVOJŲ IR 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ 



 

1 priedas 

 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1.1. GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖS 

RENGIMO PRIEŽASTYS, TIKSLAS IR PASKIRTIS 

 

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė parengta siekiant detalizuoti ūkio subjekto, 

kaip atitinkančio Kriterijus ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti 

ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, atliekamų galimų pavojų nustatymo, 

ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimo, ekstremaliųjų situacijų rizikos lygio ir jos priimtinumo nustatymo 

tvarką. 

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės tikslas – nustatyti galimus pavojus, įvertinti 

ekstremaliųjų situacijų rizikos lygį ir numatyti rizikos valdymo priemones: ekstremaliųjų įvykių ir 

ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes. 

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atliekama šiais etapais: 

1. nustatomi galimi pavojai; 

2. atliekamas rizikos vertinimas; 

3. numatomas rizikos lygis ir jos priimtinumas. 

Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazija gali taikyti praktikoje naudojamus kiekybinius ir kokybinius 

rizikos vertinimo metodus ir kriterijus. 

Duomenys, gauti atlikus Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, naudojami rengiant 

objekto: 

1. ekstremaliųjų situacijų prevencijos planą; 

2. ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. 

 

 

1.2. RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMO METODAS 

 

 

Rengiant Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę vadovaujamasi Priešgaisrinės 



apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011-06-02 įsakymo Nr. 1-189 „Dėl galimų 

pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 70- 

3360) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-09 nutarimo Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių 



kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2009, Nr. 153-6928; 2011, Nr. 107-5059; 2011, Nr. 141- 

6642) reikalavimais. 

2. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS 

 

 

2.1. GALIMŲ PAVOJŲ SĄRAŠAS 

 

 

Galimų pavojų sąrašas nustatomas remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, 

specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūra, įvykių 

modeliavimu, taip pat V įvykių kriterijais patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-09 

nutarimo Nr. 241 (Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2009, Nr. 153-6928). 

Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų 

keliama grėsmė žmonėms, turtui ir (ar) aplinkai. 

Pirmiausia nustatomi visi galimi gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti (techniniai, ekologiniai ir 

socialiniai) pavojai, kurie gali kilti dėl: 

1. geografinės padėties; 

2. objekte atliekamų technologinių procesų ir gedimų; 

3. darbuotojų klaidų (žmogiškasis veiksnys); 

4. pastato (-ų) projektavimo, konstrukcijų ar įrenginių (fizinis veiksnys). 

Toliau nustatomi pavojai, kurie gali kilti už objekto ribų, bet turėti padarinių (poveikį) gyventojų 

gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, ūkio subjekto, kitos įstaigos veiklos tęstinumui ir sukelti savivaldybės 

lygio ekstremaliąją situaciją. 

Nustatyti galimi pavojai surašomi į 1 lentelę, nurodoma jų padarinių (poveikio) zona, galimas 

išplitimas, esant galimybei, pateikiamos jų kilimo priežastys (kodėl ir kaip jie gali kilti) ir pradedamos 

pildyti 8 lentelės 1 ir 2 skiltys. 

 

2.2. NUSTATYTŲ PAVOJŲ APIBŪDINIMAS 

 

 

1 lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

Nustatytas 

galimas pavojus 

Nustatyto galimo pavojaus 

padarinių (poveikio) zona ir 

Galimo pavojaus kilimo 

priežastys 



galimas pavojaus išplitimas 

Pavojai, kurie gali kilti Gimnazijoje 

1. Gaisras, sprogimas Gimnazijos pastatas, 

Gimnazijos teritorija. 

Gamtinės kilmės, gaisrinės 

saugos pažeidimai, 

diversijos, techninis 

įvykis. 

2. Pavojingos ar ypač Gimnazijos teritorija, darbuotojų, Gamtinės kilmės, 



 pavojingos žmonių 

užkrečiamos ligos 

protrūkis ar 

epidemija. 

mokinių gyvenamosios vietos. (epidemija, pandemija), 

bioterorizmas maisto tarša 

3. Grasinimas įvykdyti 

teroro aktą(sprogmuo, 

pavojinga medžiaga). 

Gimnazijos pastatas, 

Gimnazijos teritorija. 

Žmogaus veikla, politiniai, 

ekonominiai siekiai. 

4. Gimnazijos pastatų 

ar atskirų 

konstrukcijų dalinis 

sugriovimas 

Gimnazijos pastatas. Žmogaus veikla, 

Techninis įvykis, 

Statybos normų 

pažeidimas. 

5. Teroro aktas, 

pavojingas radinys 

Gimnazijos pastatas, Gimnazijos 

teritorija. 

Žmogaus veikla, politiniai, 

ekonominiai siekiai. 

6. Maisto tarša Gimnazijos pastatas. Žmogaus veikla 

7. Streikai Gimnazijos teritorija. Politiniai, ekonominiai 

siekiai 

Pavojai, kurie gali kilti už Gimnazijos ribų 

8. Pavojingi, stichiniai 

arba katastrofiniai 

meteorologiniai 

reiškiniai (labai 

smarkus vėjas snygis, 

speigas, pūga,kaitra 

sausra,audra) 

Gimnazijos pastatas, 

Gimnazijos teritorija. 

Gamtinės kilmės 

9. Teritorijos ir patalpų 

užteršimas 

pavojingomis 

cheminėmis 

medžiagomis 

Gimnazijos pastatas, 

Gimnazijos teritorija. 

Techninė avarija 

transportuojant pavojingą 

krovinį, teroristinis aktas. 

10. Teritorijos ir patalpų 

užteršimas 

radioaktyviomis 

medžiagomis 

Gimnazijos pastatas, 

Gimnazijos teritorija. 

Techninė avarija 

branduolinės energetikos 

objektuose, teroristinis 

aktas 

11. Elektros energijos 

tiekimo nutraukimas 

Gimnazijos pastatas, Gimnazijos 

teritorija. 

Techninio pobūdžio 

avarija elektros tinkluose 



12. Geriamojo vandens 

nutraukimas 

Gimnazijos pastatas. Techninio pobūdžio 

avarija komunaliniuose 

tinkluose 

13. Elektroninių ryšių 

tiekimo sutrikimas ir 

(ar) gedimai 

Gimnazijos pastatas. Įrangos gedimai 

 

3.RIZIKOS VERTINIMAS 

 

 

Šiame etape analizuojama nustatyti galimų pavojų tikimybė ir galimi padariniai (poveikiai). 



Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybė (T) vertinimas balais pagal rekomendacijose pateiktus 

galimo pavojaus tikimybės įvertinimo kriterijus (2 lentelė). Galimo pavojaus tikimybės vertinimas balais 

įrašomas į 8 lentelės 3 skiltį. 

 

3.1. GALIMŲ PAVOJŲ TIKIMYBĖS (T)ĮVERTINIMO KRITERIJAI 

 

 

2 lentelė 

 

Galimo pavojaus tikimybės (T) 

įvertinimas 

Galimo pavojaus tikimybės 

lygis 

Vertinimo 

balai 

Gali įvykti dažniau negu kartą per metus labai didelė tikimybė 5 

Gali įvykti kartą per 1-10 metų didelė tikimybė 4 

Gali įvykti kartą per 10-50metų vidutinė tikimybė 3 

Gali įvykti kartą per 50-100 metų maža tikimybė 2 

Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų labai maža tikimybė 1 

 

 

Nustačius galimo pavojaus tikimybę (T), analizuojami jo padariniai (poveikis) (P) 

Gimnazijai; 1.Vaikų, darbuotojų,gyventojų sveikatai (P1). 

2.Turtui ir aplinkai (P2). 

3.Veiklos tęstinumui (P3). 

Nustatomas galimas nukentėjusiųjų; žuvusiųjų, evakuotinų vaikų, darbuotojų, skaičius.Šie duomenys 

įrašomi į 3 lentelės 2 skiltį. 

1. Nustatomi padariniai (poveikis) turtui ir numatomi nuostoliai. 

2. Galima aplinkos tarša, galimi padariniai (poveikiai ) aplinkai ir numatomi nuostoliai. 

Įvertinami ir 6 lentelėje aprašomi galimi padariniai (poveikis ) Gimnazijos veiklos tęstinumui, 

numatoma galimų padarinių ( poveikis) trukmė. 

 

3.2. GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS)VAIKŲ, DARBUOTOJŲ GYVYBEI IR 

SVEIKATAI.(P1) 

 

 

3 lentelė 



 

Nustatytas galimas pavojus Galinčių nukentėti vaikų ir darbuotojų 

skaičius(žuvusiųjų ir(ar) sužeistųjų, ir evakuotinų 

vaikų ir darbuotojų ). 

Pavojai, kurie gali kilti Gimnazijoje 

Gaisras, sprogimas. Žuvo ne daugiau, kaip 5 vaikai, darbuotojai ir (ar) sužalota 

nuo 5 iki 10 vaikų, darbuotojų ir (ar) nuo 50 iki 100 vaikų, 

darbuotojų evakuota. 

Pavojingas ar ypač pavojingos žmonių Žuvo ne daugiau, kaip 5 vaikai, darbuotojai ir (ar) sužalota 



užkrečiamos 

epidemija. 

ligos protrūkis ar nuo 5 iki 10 vaikų, darbuotojų ir (ar) nuo 50 iki 100 vaikų, 

darbuotojų evakuota. 

Grasinimas įvykdyti teroro aktą 

(sprogmuo, pavojinga medžiaga). 

Iki 50 vaikų, darbuotojų evakuota. 

Gimnazijos pastato ar atskirų 

konstrukcijų dalinis sugriovimas. 

Sužaloti 1-5 vaikai, darbuotojai ir (ar) iki 50 vaikų, 

darbuotojų evakavimą. 

Teroro aktas, pavojingas radinys Sužaloti 1-5 vaikai, darbuotojai ir (ar) iki 50 vaikų, 

darbuotojų evakavimą. 

Streikai Žuvusiųjų, sužeistųjų 

evakuoti nereikia. 

nėra ir (ar) vaikų, darbuotojų 

Pavojai, kurie gali kilti už Gimnazijos ribų 

Pavojingi stichiniai arba katastrofiniai, 

meteorologiniai reiškiniai (labai 

smarkus vėjas, lietus, snygis, speigas, 

pūga, kaitra, sausra, audra). 

Sužaloti 1-5 vaikai, darbuotojai ir (ar) iki 50 vaikų, 

darbuotojų evakavimą. 

Teritorijos ir patalpų užteršimas 

pavojingomis cheminėmis 

medžiagomis 

Žuvo ne daugiau, kaip 5 vaikai, darbuotojai ir (ar) sužalota 

nuo 5 iki 10 vaikų, darbuotojų ir (ar) nuo 50 iki 100 vaikų, 

darbuotojų evakuota 

Teritorijos ir patalpų užteršimas 

radioaktyviomis medžiagomis 

Nuo 50 iki 100 vaikų, darbuotojų evakuota. 

Elektros energijos tiekimo 

nutraukimas 

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar)vaikų, darbuotojų 

evakuoti nereikia 

Geriamojo vandens tiekimo 

nutraukimas 

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar)vaikų, darbuotojų 

evakuoti nereikia 

Elektroninių ryšių tiekimo sutrikimas 

ir (ar) gedimai 

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar)vaikų, darbuotojų 

evakuoti nereikia 

 

 

 

3.3. GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) TURTUI.(P2) 

 

 

4 lentelė 

 



Nustatytas galimas 

pavojus 

Galimi 

padariniai(poveikis)turtui. 

Nustatomi nuostoliai. 

Pavojai kurie gali kilti Gimnazijoje. 

Gaisras, sprogimas. Sugadintos transporto 

priemonės, sugriautos pastato 

konstrukcijos, aplietos patalpos, 

sunaikintas, sugadintas 

inventorius. 

Gimnazijai - nuo 30 iki 40 

% turto vertės. 

Pavojingas ar ypač 

pavojingos žmonių 

užkrečiamos ligos protrūkis 

Sugadintas inventorius 

atliekant patalpų dezinfekciją. 

Gimnazijai – mažiau nei 5 

% turto vertės. 



ar epidemija.   

Grasinimas įvykdyti 

teroro aktą (sprogmuo, 

pavojinga medžiaga). 

Sugadintas inventorius 

vykdant pavojingos medžiagos 

paiešką. 

Gimnazijai - nuo 30 iki 

40% turto vertės. 

Gimnazijos pastato 

ar atskirų konstrukcijų 

dalinis 

sugriovimas. 

Sugriautos pastato 

konstrukcijos sunaikintas 

inventorius. 

Gimnazijai - nuo 5 iki 10 

% turto vertės. 

Teroro aktas, 

pavojingas radinys. 

Sugadintas pastatas, 

inventorius likviduojant teroro 

akto pasekmes 

Gimnazijai – mažiau nei 5 

% turto vertės. 

Streikai. Poveikis turtui nežymus. Gimnazijai – mažiau nei 5 % 

turto vertės. 

Pavojai, kurie gali kilti už Gimnazijos ribų. 

Pavojingi stichiniai 

arba katastrofiniai, 

meteorologiniai reiškiniai 

(labai smarkus vėjas, lietus, 

snygis, speigas, pūga, 

kaitra, sausra, audra). 

Sugriautos pastato 

konstrukcijos sunaikintos, 

sugadintas inventorius. 

Gimnazijai - nuo 5 iki 10 

% turto vertės. 

Teritorijos ir patalpų 

užteršimas pavojingomis 

cheminėmis medžiagomis. 

Sugadintas inventorius 

atliekant patalpų švarinimą. 

Gimnazijai - nuo 5 iki 10 

% turto vertės. 

Teritorijos ir patalpų 

užteršimas radioaktyviomis 

medžiagomis. 

Sugadintas inventorius 

atliekant patalpų deaktyvaciją. 

Gimnazijai - nuo 5 iki 10 

% turto vertės. 

Elektros energijos 

tiekimo nutraukimas. 

Sugadintas inventorius. Gimnazijai - nuo 5 iki 10 % 

turto vertės. 

Geriamojo vandens 

tiekimo nutraukimas. 

Reikšmingo poveikio turtui 

nėra. 

Gimnazijai - nuo 5 iki 10 % 

turto vertės. 

Elektroninių ryšių 

tiekimo sutrikimas ir (ar) 

gedimai. 

Reikšmingo poveikio turtui 

nėra. 

Gimnazijai - nuo 5 iki 10 

% turto vertės. 



 

 

 

 

3.4. GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS)APLINKAI(P2) 

 

 

5 lentelė 

 

Nustatytas galimas 

pavojus 

Galima 

oro tarša 

Galima 

paviršinio 

ir(ar)požemi 

nio vandens 

tarša 

Galima 

grunto 

tarša 

Galimi 

padariniai 

(poveikis) 

gamtinei 

aplinkai 

Numatomi 

nuostoliai 

Pavojai, kurie gali kilti Gimnazijoje. 

Gaisras, sprogimas. Ribota Ribota Ribota Riboti Gimnazijai nuo 5 

iki 10% turto 

vertės 

Pavojingas ar ypač 

pavojingos žmonių 

užkrečiamos ligos 

protrūkis ar epidemija. 

Nėra Nėra Nėra Nėra Gimnazijai 

mažiau nei 5% 

turto vertės 

Grasinimas įvykdyti 

teroro aktą (sprogmuo, 

pavojinga medžiaga). 

Nėra Nėra Nėra Nėra Gimnazijai 

mažiau nei 5% 

turto vertės 

Gimnazijos pastato ar 

atskirų konstrukcijų 

dalinis sugriovimas. 

Nėra Nėra Nėra Nėra Gimnazijai 

mažiau nei 5% 

turto vertės 

Teroro aktas, pavojingas 

radinys. 

Nėra Nėra Nėra Nėra Gimnazijai 

mažiau nei 5% 

turto vertės 

Streikai. Nėra Nėra Nėra Nėra Gimnazijai 

mažiau nei 5% 

turto vertės 

Pavojai, kurie gali kilti už Gimnazijos ribų. 



Pavojingi stichiniai arba 

katastrofiniai, 

meteorologiniai 

reiškiniai (labai smarkus 

vėjas, lietus, snygis, 

speigas, pūga, kaitra, 

sausra, audra). 

Nėra Nėra Nėra Medžių, augalų 

sužalojimas, 

sunaikinimas 

Gimnazijai 

mažiau nei 5% 

turto vertės 

Teritorijos ir patalpų 

užteršimas pavojingomis 

cheminėmis 

medžiagomis. 

Ribota Ribota Ribota Augalijos 

sunaikinimas, 

sužalojimas 

Gimnazijai 

nuo 5 iki10% 

turto vertės 

Teritorijos ir patalpų 

užteršimas 

radioaktyviomis 

medžiagomis. 

Ribota Nėra Didelė Radiacinio fono 

padidėjimas 

Gimnazijai 

nuo 10 iki 

30% turto 

vertės 

Elektros energijos Nėra Nežymus Nežymi Nežymi Gimnazijai 



tiekimo nutraukimas.     mažiau nei 5% 

turto vertės 

Geriamojo vandens 

tiekimo nutraukimas. 

Nėra Nėra Nėra Nėra Gimnazijai 

mažiau nei 5% 

turto vertės 

Elektroninių ryšių 

tiekimo sutrikimas ir (ar) 

gedimai. 

Nėra Nėra Nėra Nėra Gimnazijai 

mažiau nei 5% 

turto vertės 

 

3.5. GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) VEIKLOS TĘSTINUMUI (P3) 

 

 

6 lentelė 

 

Nustatytas galimas pavojus Galimi      

padariniai(poveikis)veiklos 

tęstinumui 

Galimų padarinių 

(poveikio) trukmė (val. arba 

paromis). 

1 2 3 

Pavojai, kurie gali kilti Gimnazijoje. 

Gaisras, sprogimas. Sutrikdomas pedagoginis, 

administracinis, ūkinės veiklos 

darbas. 

Kai veikla sutrikdoma daugiau, 

kaip 30 parų. 

Pavojingas ar ypač pavojingos 

žmonių užkrečiamos ligos 

protrūkis ar epidemija. 

Nutraukiamas administracinis, 

pedagoginis, ūkinės veiklos 

darbas. 

Kai veikla sutrikdoma nuo 

1 iki 3 parų. 

Grasinimas įvykdyti teroro aktą 

(sprogmuo, pavojinga 

medžiaga). 

Sutrikdomas pedagoginis, 

administracinis, ūkinės veiklos 

darbas. 

Kai veikla sutrikdoma nuo 

6 iki 24 val. 

Gimnazijos pastato ar atskirų 

konstrukcijų dalinis 

sugriovimas. 

Sutrikdomas pedagoginis, 

administracinis, ūkinės veiklos 

darbas. 

Kai veikla sutrikdoma nuo 

6 iki 24 val. 

Teroro aktas, pavojingas 

radinys. 

Sutrikdomas pedagoginis, 

administracinis, ūkinės veiklos 

darbas. 

Kai veikla sutrikdoma nuo 

6 iki 24 val. 



Streikai. Sutrikdomas pedagoginis, 

administracinis, ūkinės veiklos 

darbas. 

Kai veikla sutrikdoma iki 

6val 

Pavojai, kurie gali kilti už Gimnazijos ribų. 

Pavojingi stichiniai arba 

katastrofiniai, meteorologiniai 

reiškiniai (labai smarkus vėjas, 

lietus, snygis, speigas, pūga, 

kaitra, sausra, audra). 

Sutrikdomas pedagoginis, 

administracinis, ūkinės veiklos 

darbas. 

Kai veikla sutrikdoma nuo 

1 iki 3 parų. 

Teritorijos ir patalpų 

užteršimas pavojingomis 

cheminėmis medžiagomis. 

Sutrikdomas pedagoginis, 

administracinis, ūkinės veiklos 

darbas. 

Kai veikla sutrikdoma nuo 

6 iki 24 val. 

Teritorijos ir patalpų 

užteršimas radioaktyviomis 

medžiagomis. 

Sutrikdomas pedagoginis, 

administracinis, ūkinės veiklos 

darbas. 

Kai veikla sutrikdoma nuo 

1 iki 3 parų. 

Elektros energijos tiekimo Sutrikdomas pedagoginis, Kai veikla sutrikdoma iki 



nutraukimas. administracinis, ūkinės veiklos 

darbas. 

6 val. 

Geriamojo vandens tiekimo 

nutraukimas. 

Sutrikdomas pedagoginis, 

administracinis, ūkinės veiklos 

darbas. 

Kai veikla sutrikdoma iki 

6 val. 

Elektroninių ryšių tiekimo 

sutrikimas ir (ar) gedimai. 

Sutrikdomas pedagoginis, 

administracinis, ūkinės veiklos 

darbas. 

Kai veikla sutrikdoma iki 

6 val. 

 

Kiekvieno galimo pavojaus padariniai (poveikis)(P1, P2, P3 ) įvertinami balais pagal 7 lentelės 

patektus kriterijus. Balai surašomi į 8 lentelės 4, 5, 6 skiltis. 

Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai vertinami balais, atsižvelgiant į 4, 5 lentelėse 

numatomus nuostolius (1, 5 lentelėse nurodyti nuostoliai sumuojami). 

 

3.6. GALIMŲ PADARINIŲ (POVEIKIO )(P)ĮVERTINIMO KRITERIJAI. 

 

 

7 lentelė 

 

Galimų padarinių (poveikio) turtui ir 

aplinkai (P2) įvertinimas 

Galimų padarinių (poveikio) lygis Vertinimo 

balai 

Gimnazijai – mažiau , nei 5% turto vertės nereikšmingas 1 

Gimnazijai – nuo 5 iki 10 % turto vertės ribotas 2 

Gimnazijai – nuo 10 iki 30 % turto vertės didelis 3 

Gimnazijai – nuo 30 iki 40 % turto vertės labai didelis 4 

Gimnazijai – daugiau , kaip 40% turto vertės katastrofinis 5 

   

Galimų padarinių (poveikio) turtui ir 

aplinkai (P3) įvertinimas 

Galimų padarinių (poveikio) lygis Vertinimo 

balai 

Kai veikla sutrikdoma iki 6 val. nereikšmingas 1 

Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 val. ribotas 2 

Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų. didelis 3 

Kai veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų. labai didelis 4 

Kai veikla sutrikdoma daugiau kaip 30 parų katastrofinis 5 



 

 

 

 

3.7. GALIMŲ PAVOJŲ RIZIKOS ĮVERTINIMAS 

 

 

8 lentelė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galimas pavojus 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pavojai, kurie gali kilti Gimnazijoje. 

Gaisras, sprogimas. 4 3 4 5 12 

didelis 

16 

Labai 

didelis 

20 

Labai 

didelis 

48 

Labai 

didelis 

Pavojingas ar ypač 

pavojingos žmonių 

užkrečiamos ligos 

protrūkis ar epidemija. 

4 3 1 3 12 

didelis 

4 

priimtinas 

12 

didelis 

28 

didelis 

Grasinimas įvykdyti 

teroro aktą (sprogmuo, 

pavojinga medžiaga). 

3 2 1 2 6 

vidutinis 

3 

priimtinas 

6 

vidutinis 

15 

vidutinis 

Gimnazijos pastato ar 

atskirų konstrukcijų 

2 2 1 2 4 

vidutinis 

2 

priimtinas 

4 

vidutinis 

10 

vidutinis 



dalinis sugriovimas. 

Teroro aktas, 

pavojingas radinys. 

1 2 1 2 2 

priimtinas 

1 

priimtinas 

2 

priimtinas 

5 

priimtinas 

Streikai. 3 1 1 1 3 

priimtinas 

3 

priimtinas 

3 

priimtinas 

9 

priimtinas 

Pavojai, kurie gali kilti už Gimnazijos ribų. 

Pavojingi stichiniai 

arba katastrofiniai, 

meteorologiniai 

reiškiniai (labai 

4 2 2 3 8 

vidutinis 

8 

vidutinis 

12 

didelis 

28 

didelis 



smarkus vėjas, lietus, 

snygis, speigas, pūga, 

kaitra, sausra, audra). 

        

Teritorijos ir patalpų 

užteršimas 

pavojingomis 

cheminėmis 

medžiagomis. 

3 3 2 2 9 

vidutinis 

6 

vidutinis 

6 

vidutinis 

21 

vidutinis 

Teritorijos ir patalpų 

užteršimas 

radioaktyviomis 

medžiagomis. 

3 3 3 3 6 

vidutinis 

6 

vidutinis 

6 

vidutinis 

18 

vidutinis 

Elektros energijos 

tiekimo nutraukimas. 

4 1 1 1 4 

priimtinas 

4 

priimtinas 

4 

priimtinas 

12 

priimtinas 

Geriamojo vandens 

tiekimo nutraukimas. 

4 1 1 1 4 

priimtinas 

4 

priimtinas 

4 

priimtinas 

12 

priimtinas 

Elektroninių ryšių 

tiekimo sutrikimas ir 

(ar) gedimai. 

4 1 1 1 4 

priimtinas 

4 

priimtinas 

4 

priimtinas 

12 

priimtinas 

 

9 lentelė. Rizikos lygio (R) nustatymas 

 

Galimopavojaus 

tikimybė 

5 žalia – priimtina rizika 

4 
geltona – vidutinė 

rizika 

3 
oranžinė – didelė 

rizika 

2 
raudona – labai didelė 

rizika 

1 

1 2 3 4 5 

 

 

     

     

     

     

     

 



VII. RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS 

 

 

Nustatyti galimų pavojų rizikos lygis pagal formulę R=TxP (R – rizika, T – tikimybė, P – padariniai 

(poveikis). Gautos reikšmės įrašytos į 8 lentelės 7, 8, 9 skiltis : 

1. Galimo pavojaus rizikos mokinių, darbuotojų gyvybei ir sveikatai lygis (R1). 

2. Galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai (R2). 

3. Galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3). 

Naudojantis 9 lentele, pagal nustatytų galimų pavojų tikimybes (T) ir galimų padarinių (poveikio) 

(P) balus (8 lentelės 3, 4, 5, 6 skiltys) nustatytas kiekvieno galimo pavojaus rizikos (R1, R2, R3 ) 

;labai didelis, didelis, vidutinis arba priimtinas, kuris įrašytas į( 8 lentelės 7, 8, 9 skiltis). 



8lentelės 10skiltis įrašytas bendras rizikos lygis, kuris gautas sudėjus R1 R2,R3 reikšmes.Šie 

duomenys panaudoti sudarant Gimnazijos galimų pavojų sąrašą prioriteto tvarka pagal jų rizikos 

lygį.(10lentelė).Galimais pavojais prioriteto tvarka laikomi ; 

1. Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius(poveikį) ir yra didelės tikimybės. 

2. Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius(poveikį). 

3. Pavojai, kurie yra didelės tikimybės 

4. Visi kiti bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka. 

 

 

VIII. GALIMŲ PAVOJŲ SĄRAŠAS PRIORITETO TVARKA PAGAL JŲ RIZIKOS LYGĮ 

10 lentelė 

 

 

Galimas pavojus 

Galimo pavojaus 

tikimybės (T) 

įvertinimas balais 

 

Bendras rizikos lygis (R) 

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės 

Gaisras, sprogimas 4 48 

Pavojingi, stichiniai arba katastrofiniai 

meteorologiniai reiškiniai 

(labai smarkus vėjas, lietus, snygis, 

speigas, pūga, kaitra, sausra, audra) 

 

 

4 

 

 

28 

Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių 

užkrečiamos ligos protrūkis 

ar epidemija 

 

4 

 

28 

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį), bet yra mažesnės tikimybės 

Teritorijos ir patalpų užteršimas 

pavojingomis cheminėmis medžiagomis 

3 21 

Teritorijos ir patalpų užteršimas 

radioaktyviomis medžiagomis 

 

3 

 

18 

Pavojai, kurie yra didelės tikimybės, bet sukelia mažesnius padarinius 

Geriamojo vandens tiekimo 

nutraukimas 

4 12 

Elektros energijos tiekimo 

nutraukimas 

4 12 



Elektroninių ryšių teikimo 

sutrikimas ir (ar) gedimai 

4 12 

Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka 

Grasinimas įvykdyti   teroro aktą 

(sprogmuo, pavojinga medžiaga) 

3 15 

Darželio pastato ar atskirų 

konstrukcijų dalinis sugriovimas 

2 10 

Streikai 3 9 

Teroro aktas, pavojingas radinys 1 5 



 

 

 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

Pavojai, kuriems nustatytas labai didelis ar didelis rizikos lygis: 

1. Gaisras, sprogimas; 

2. Pavojingi stichiniai arba katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai (labai smarkus vėjas, lietus, 

snygis, speigas, pūga, kaitra, sausra, audra); 

3. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija. 

Šių galimų pavojų valdymas aprašytas Gimnazijos Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. 

 

 

Pavojams, kuriems nustatytas labai didelis, didelis ar vidutinis rizikos lygis: 

1. Gaisras, sprogimas; 

2. Pavojingi stichiniai arba katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai (labai smarkus vėjas, lietus, 

snygis, speigas, pūga, kaitra, sausra, audra); 

3. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija; 

4. Grasinimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga); 

5. Gimnazijos pastato ar atskirų konstrukcijų dalinis sugriovimas; 

6. Teritorijos ir patalpų užteršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis; 

7. Teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis medžiagomis; 

Šių galimų pavojų rizikos mažinimo priemonės numatytos Gimnazijos Ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių plane. 

Šios priemonės: 

– Mažina galimo pavojaus tikimybę ir (ar) galimus padarinius (poveikį). 

– Gerina Gimnazijos pasirengimą reaguoti ir likviduoti įvykius ir šalinti jų padarinius. 

– Didina Gimnazijos, mokinių, darbuotojų, saugumą gresiant ar įvykus įvykiams. 

Pavojai, kuriems nustatyta priimtiną riziką, galimų pavojų prevencijos priemonės ir jų valdymas 



nenumatytas, tačiau jie pakartotinai bus įvertinti rizikos analizės peržiūros metu. 

Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus arba 

atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, pertvarkius ar 

modernizavus įrenginius, technologinius procesus ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar 

ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems mokinių, darbuotojų, saugumą. 



2 priedas 

 

 

OBJEKTO VIETA VILNIAUS MIESTE 

 

 

 



 



 



 

3 priedas 

 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, AVARINIŲ 

GELBĖJIMO IR SPECIALIŲJŲ TARNYBŲ TELEFONŲ SĄRAŠAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Organizacijos pavadinimas Telefonas (budėtojas) 

1 Bendrasis pagalbos centras 112 

2 AB „ESO“ 

Klientų aptarnavimas 

Dujų avarinė tarnyba 

Dingus elektrai 

 

1802 

1804 

1852 

3 UAB „Vilniaus vandenys“ 1889 

4 AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 1840 

+ 370 5 236 1030 

5 Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Saugaus miesto 

departamento 

Civilinės saugos skyrius 

1664 

6 Nacionalinis visuomenės sveikatos 

centras 

(8 5) 212 40 98 

7 Vilniaus apskrities priešgaisrinė 

gelbėjimo valdyba (civilinės saugos 

skyrius) 

8 5 219 8811 

8 5 219 8802 

8 5 271 7524 



4 priedas 

 

 

Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos materialinių išteklių žinynas 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Kiekis Techniniai 

duomenys 

Valdytojas Kontaktiniai duomenys 

1. Milteliniai 

gesintuvai 

30 vnt. MG6 (6 l talpos) Vilniaus 

Aleksandro 

Puškino 

Gimnazija 

Tel. 85 247 35 16 

El. paštas 

rastine@puskino.vilnius.l 

m.lt 

2. Vandens 

putų 

mišiniai 

15 vnt. 4 kg Vilniaus 

Aleksandro 

Puškino 

Gimnazija 

Tel. 85 247 35 16 

El. paštas 

rastine@puskino.vilnius.l 

m.lt 

 

 

 

Direktorė Jelena Žurovska 

mailto:rastine@puskino.vilnius.l
mailto:rastine@puskino.vilnius.l
mailto:rastine@puskino.vilnius.l
mailto:rastine@puskino.vilnius.l


5 priedas 

 

 

VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS BEI OBJEKTO DARBUOTOJŲ 

EVAKAVIMO PLANAI 

 

I. GAISRO APTIKIMAS 

 

 

Signalą apie kilusį gaisrą duoda budintis asmuo,arba asmuo pastebėjęs gaisrą. 

Budėtoja Tatjana Zelenina arba Liudmila Berezinskaja(trumpi skambučiai 30-40sek.) 

 

1. Apie gaisrą informuoja skambutis trumpais signalais 30-40 sek. 

2. Asmuo, pastebėjęs kilusi gaisrą, telefonu arba žodžiu tiesiogiai praneša Vilniaus 

Aleksandro Puškino Gimnazijos budinčiajam ir iškviečia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

pajėgas. 

3. Budintys darbuotojai informuoja telefonu ar kitais būdais, aplinkiniai darbuotojai ir 

mokiniai informuojami žodžiu, šaukiant ‘‘GAISRAS‘‘. 

 

II. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ 

 

 

 

4. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, telefonu arba žodžiu tiesiogiai praneša Vilniaus 

Aleksandro Puškino Gimnazijos budinčiajam ir iškviečia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

pajėgas. 

5. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgos iškviečiamos bendruoju pagalbos telefonu; 

• 112(iš mobiliojo ryšio ir fiksuoto ryšio telefono). 

6.Skambinantis turi pranešti šią informaciją apie įvykį: 

• kur įvyko (tikslų adresą: Gabijos g.8,LT06106,Vilnius gaisro kilimo vieta); 

Už savalaikį ir tikslų pranešimą apie kilusį gaisrą atsakinga Vilniaus Aleksandro Puškino 

Gimnazijos: 

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS RIMA PROKOPOVIČIENĖ 



• kas įvyko(įvykio pobūdį); 

• kada įvyko(laikas); 

• grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai; 

• situacijos kaitą; 

• pranešusiojo duomenis(vardą, pavardę, telefono numerį, buvimo vietą) 



7. Gimnazijos budintis privalo nedelsdamas pranešti apie įvykį priešgaisrinėms 

pajėgoms(žr.5 ir 6 p.) 

8. Paaiškėjus,kad gaisras likviduotas savo pajėgomis nebegresia, Gimnazijos budintis turi 

telefonu apie tai pranešti priešgaisrinėms pajėgoms ir atšaukti iškvietimą. 

 

III. PERSONALO IR MOKSLEIVIŲ EVAKACIJA 

 

 

 

9. Už mokinių evakavimą iš klasių atsakingi tuo metu pamoką vedantys mokytojai. 

10. Darbuotojai ir mokiniai, išgirdę gaisrinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi 

nepanikuoti, bet nedelsdami išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu. 

11. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti pakabintuose evakuacijos planuose ir žymimi 

ženklais. 

12. Evakuacinių išėjimų vietos pažymėtos žalios spalvos ženklais ‘‘Išėjimas‘‘. 

13.Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti žalia linija, atsarginiai 

išėjimai -žalia punktyrine linija. 

14. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs- nematyti, nei ugnies, nei dūmų- 

išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą. 

15. Jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą – tuomet eiti pasilenkus po dūmais, veidą 

prisidengus drėgnu audiniu arba šliaužti. 

16. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti uždarytos – tuomet reikia įsitikinti ar tas kelias saugus – 

duris praverti lėtai, ir jeigu už jų nematyti dūmų, nei ugnies, eiti toliau. 

17. Jeigu duris pro kurias reikia eiti yra karštos – tuomet reikia eiti atsarginiu keliu. 

18. Jeigu iš patalpos išeiti negalima – dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina užsidaryti 

patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnu skuduru, kad apsisaugoti nuo dūmų. 

19. Sėkmingai išėję iš Gimnazijos pastato, darbuotojai ir mokiniai turi nedelsiant (per 5 min.) 

susirinkti sutartoje vietoje (Gimnazijos kieme) ir prisistatyti direktoriaus pavaduotojai Lilijai 

Už personalo evakuaciją atsakingi: 

Mokytojų-I aukštas-direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irina Lesovodskaja, 

II aukštas- direktoriaus pavaduotoja ugdymui Galina 

Kasperovič, II aukštas- direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija 

Jedinskaja, 

Ūkio dalies- direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė, 

Valgyklos - valgyklos vedėja. 



Jedinskajai. Ji turi informuoti Gimnazijos direktorę apie tai, ar visi darbuotojai ir mokiniai 

sėkmingai evakavosi. 



20. Vadovas turi nedelsdamas eiti į sutartą vietą ir registruoti sėkmingai iš patalpų išėjusius 

darbuotojus ir mokinius. 

21. Esant šaltam metų sezonui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, suregistravus 

sėkmingai išėjusius darbuotojus ir mokinius, visi per centrinį įėjimą sueina į saugias patalpas 

(jeigu jos yra saugios gaisro atžvilgiu ).Arba į greta esančius vaikų darželius Vilniaus L/D 

‘‘Vėjelis‘‘, Vilniaus ‘‘Aušros‘‘ pradinė Gimnazija. 

22. Grįžti į patalpas, kuriose pastebėtas gaisras DRAUDŽIAMA. 

IV.MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKUAVIMAS 

 

 

23. Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti materialinės vertybės, baigus darbuotojų 

evakuaciją, turi būti organizuojama materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną. 

24. Jeigu patalpa neuždūminta, leidus gaisro gesinimo vadovui, formuojant 10-15 žmonių 

grupę kurie išneša materialines vertybes rankomis. 

25. Gimnazijos materialinių vertybių, kurias gaisro atveju būtina apsaugoti ar evakuoti sąrašą 

nustato į Gimnazijos direktorius. 

 

V. GAISRO GESINIMAS 

 

 

 

26. Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti dirbti su 

Už materialinių vertybių evakuavimą atsakingi; 

 

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams – Rima Prokopovičienė, 

Raštinės vedėja – Irena Voroneckaja, 

Sekretorė – Beata Bartosikienė. 

 

Darbuotojai; 

Anatolij Jedinskij, 

Irina Lukaševič, 

Romuald Jankunec, 

Leonid Kotelovič, 

Ričard Jankunec, 

Valgyklos vedėja. 

Gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesina darbuotojai, apmokyti darbui 

pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis; 

Technologijų mokytojas –Leonid Kotelovič, 

Kūno kultūros mokytojas – Vladimir Volčiok, 

Santechnikas – Romuald Jankunec. 



pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalo imtis priemonių gaisrui užgesinti. 



27. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame 

elektros įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam 

įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu (elektros skydinės dislokacijos nurodytos evakavimo 

plane). 

28. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti 

miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti veikiančius 

elektros įrenginius. 

29. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 

metro atstumo. 

30. Ugnies gesintuvai naudojami tokiu būdu; 

• reikia nutraukti plombą, 

• ištraukti apsauginį kaištį, 

• gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį, 

• nuspausti rankenėlę. 

31. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti. 

32.Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, 

vėliau gesinamąją medžiaga padengti visą degantį paviršių. 

33.Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės. 

34.Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios 

medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampu. Reikia stengtis neištaškyti 

degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. Labai 

svarbu, kad gesinamąją medžiagą būtų padengtas visas degantis paviršius. Gesintuvas turi būti 

nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvas. 

35. Jeigu nepavyksta užgesinti per 8 - 9 sekundes(pirmu gesintuvu),reikia mesti gesintuvą ir 

evakuotis iš degančios patalpos į lauką. 

 

VI. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

 

 

Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo gesinimui ir personalo evakavimui vadovauja; 

Direktoriaus pavaduotoja Lilija Jedinskja. 

Jai nesant darbo vietoje: 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Prokopovičienė. 



36. Kilus gaisrui Gimnazijoje ir baigus mokinių ir personalo evakuaciją, Gimnazijos gaisro 

gesinimo vadovas (toliau ĮGGV),atvyksta į gaisro vietą, gaisro gesinimo organizavimui. 

37.ĮGGV įsitikinęs, kad ugniagesiai iškviesti, skiria asmenį gerai pažįstantį objektą ir žinantį 

priešgaisrinių  vandens  telkinių  vietas,  priešgaisrinės  apsaugos  pajėgomis  sutikti  ir  Valstybės 



priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovui (toliau – GGV) KONSULTUOTI. Šis 

asmuo laukia atvykstančių ugniagesių Gimnazijos teritorijos prieigose. 

38.Už gaisro gesinimą pradinėje stadijoje yra atsakingas vietos, kuriame kilo gaisras, 

vadovas.Kol neužgesintas gaisras, darbas turi būti sustabdytas. 

39.ĮGGV –atsakingas už Gimnazijos priešgaisrinę saugą asmuo privalo; 

• prireikus iškviesti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas, 

• sustabdyti darbus, kol neužgesintas gaisras, 

• iškviesti atsakingą už elektros ūkį darbuotoją, kad prireikus būtų galima išjungti aparatus, 

elektros tiekimą, vėdinimą. 

• prireikus, jungti dūmų šalinimo ir kitas priemones, neleidžiančias plisti ugniai 

• aušinti pastatų konstrukcijas ir technologinius įrenginius, kurie gali perkaisti , 

• patikrinti, ar veikia priešgaisrinio vandentiekio įtaisai (siurbliai), kuriais sudaromas 

darbinis vandens slėgis gaisriniuose hidrantuose, 

• neleisti darbuotojams atlikti jokių veiksmų uždūmintoje gaisro zonoje, kad išvengti 

apsinuodijimų degimo produktais. 

40. Atvykus ugniagesiams, ĮGGV privalo informuoti GGV apie gaisro aplinkybes, žmonių 

evakavimą. 

41. Gimnazijos darbuotojas, esantis gaisro gesinimo štabe, privalo GGV konsultuoti apie 

technologines specifines degančio objekto savybes, taip pat informuoti apie sprogimų, nuodingų 

medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą, informuoti apie galėjusius patalpose likti žmones. 

 

GGV ir kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo 

metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms. Gaisro gesinimo metu 

draudžiama trukdyti GGV ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų veiksmams. GGV nurodymus turi teisę atšaukti tik jis pats. 



 



 



 



 



 



 



6 priedas 

 

 

PERSPĖJIMO APIE ĮVYKĮ SCHEMA 

 

 

 

 

Objekto lankytojai 

Visi likusieji ugdymo bei techninio personalo darbuotojai 

Raštinės vedėja 
Irena Voroneckaja, 

darbuotoja atsakinga už ryšius ir informavimą 

mob. tel. 865048455 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 
Rima Prokopovičienė, 

Darbuotoja, atsakinga už viešosios tvarkos palaikymą ir žmonių 

evakavimą, už priešgaisrinę saugą 
Mob.tel. 869291920 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

Natalja Aksamit, 

Darbuotoja, atsakinga už pirmąją medicinos pagalbą 

Mob. tel. 861611094 

Raštinės vedėja 
Irena Voroneckaja, 

Darbuotoja, atsakinga už ryšius ir informavimą 

mob. tel. 865048455 

Direktorė Jelena Žurovska, 
objekto vadovė 

Tel. 8-5 2474035 

Mob. tel. 865434418 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams Rima Prokopovičienė, 

darbuotoja, atsakinga už civilinę 

saugą mob.tel. 869291920 



Direktorė 

8 65434418 

direktore@puskino.vilnius.lm.lt 

Raštinės vedėja 

85 247 35 16 

rastine@puskino.vilnius.lm.lt 

Pavaduotoja ūkio reikalams 

8 69291920 

7 priedas 

 

 

 

 

KEITIMOSI APIE ĮVYKĮ INFORMACIJA SCHEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Saugaus miesto 

departamento Civilinės saugos 

skyrius 

Mokytojai 

Pavaduotojos ugdymui 

860045783 
860935989 

860347993 
Bendrosios 

Pagalbos Centras 

112 

Aptarnaujantis 

personalas 

mailto:direktore@puskino.vilnius.lm.lt
mailto:rastine@puskino.vilnius.lm.lt


8 priedas 

 

 

 

 

ĮSAKYMAI CIVILINĖS SAUGOS KLAUSIMAIS (KOPIJOS) 



 

 

 

VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL EKSTREMALŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO BEI PRIEDŲ 

PATVIRTINIMO 

 

2017 m. balandžio 10 d. Nr. V-145-1 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. XI- 

635 (Žin., 2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 9 punktu ir priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 

„Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais: 

1. T v i r t i n u Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo 

planą bei jo priedus (pridedama). 

2. P a v e d u Rimai Prokopovičienei, direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams, 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano įgyvendinimo bei vykdymo priežiūrą. 

 

 

Direktorė Jelena Žurovska 



 

 

 

VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO 

 

 

2017 m. balandžio 10 d. Nr. V-145-2 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. XI- 

635 (Žin., 2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 9 punktu ir priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 

„Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais: 

S k i r i u: 

Rimą Prokopovičienę, direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams, atsakinga už civilinės 

saugos organizavimą, viešosios tvarkos palaikymą ir žmonių evakavimą; 

Ireną Voroneckają, raštinės vedėją, atsakinga už ryšius ir informavimą; 

Natalją Aksamit, visuomenės sveikatos priežiūros specialistę, atsakinga už pirmąją 

medicinos pagalbą. 

 

 

Direktorė Jelena Žurovska 



9 priedas 

 

 

ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS IR KONTAKTAI 

 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Pareigybė Už ką atsakingas Telefonas 

1. Jelena Žurovska Direktorė Gimnazijos vadovas 85 247 40 35 

865434418 

2. Rima Prokopovičienė Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Civilinė sauga; 

Viešosios tvarkos 

palaikymas ir 

žmonių evakavimas; 

Priešgaisrinę saugą 

869291920 

3. Irena Voroneckaja Raštinės vedėja Ryšius ir informaciją 85 247 35 16 

865048455 

4. Natalja Aksamit Sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Pirmoji medicinos 

pagalba 

861611094 



10 priedas 

 

 

FORMŲ ES-1, ES-2, ES-3 PAVYZDŽIAI 



Pirminio pranešimo apie susidariusią ekstremaliąją situaciją formos pavyzdys 

FORMA ES-1 

PIRMINIS PRANEŠIMAS 

Nr.   

(Ekstremaliosios situacijos pavadinimas (*pagal ES kriterijus)) 

1. Informacija apie pranešėją 

1.1. Asmens vardas, pavardė 

1.2. Pareigos 

1.3. Įstaiga 

1.4. Telefonas 

1.5. Faksas, el. paštas 

1.6. Pranešimo data ir laikas 

2. Informacija apie ekstremaliąją situaciją 

2.1. Įvykio data ir laikas 

2.2. Objekto (vietovės, teritorijos) pavadinimas, adresas 

2.3. Trumpas įvykio aprašymas: 

2.4. Sužeistųjų skaičius    

Žuvusiųjų skaičius    

2.5. Ekstremaliosios situacijos priežastys 

2.6. Prognozė 

3. Į ekstremaliosios situacijos vietą išvykusios (dalyvavusios) civilinės saugos sistemos 

pajėgos 

 

4. Informacija apie taikomas (taikytas) priemones 

4.1. Priemonės, kurių imtasi 

židiniui lokalizuoti ir likviduoti 

 

4.2. Apsaugos priemonės, kurių 

imtasi (gyventojų informavimas, 

individualios apsaugos priemonės, 

evakuacija, kt.) 

 

5. Reikalinga pagalba 

 

6. Kita turima informacija 



 

7. Pridedami dokumentai: 

 

8. Informaciją pateikęs asmuo (parašas, vardas, pavardė) 

 

 

* „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl ekstremalių 

įvykių kriterijų patvirtinimo" pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr.153-6928) 



Pranešimo apie atliekamus gelbėjimo darbus, susidariusią ekstremaliąją situaciją formos 

pavyzdys 

FORMA ES-2 

PRANEŠIMAS Nr.   

(Ekstremaliosios situacijos pavadinimas (*pagal ES kriterijus)) 

1. Informacija apie pranešėją 

1.1. Asmens vardas, pavardė 

1.2. Pareigos 

1.3. Įstaiga 

1.4. Telefonas 

1.5. Faksas, el. paštas 

1.6. Pranešimo data ir laikas 

2. Informacija apie ekstremaliąją situaciją 

2.1. Ekstremaliosios situacijos pavadinimas 

2.2. Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, jo tel. Nr. 

2.3. Gelbėjimo darbų vadovas, jo tel. Nr. 

2.4. Išsamus ekstremaliosios situacijos apibūdinimas, keitimasis informacija 

2.5. Atliekami gelbėjimo darbai 

2.6. Padaryta žala ir patirti nuostoliai 

3. Gyventojų/darbuotojų apsaugos organizavimas 

 

4. Reikalinga pagalba 

 

5. Siūlymai, pastabos 

 

6. Kita turima informacija 

 

7. Šio pranešimo priedai (aktualūs duomenys apie ekstremaliąją situaciją, lapų skaičius) 

 

8. Informaciją pateikęs asmuo (parašas, vardas, pavardė) 

 



* „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl ekstremalių 

įvykių kriterijų patvirtinimo" pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr.153-6928) 



Pranešimo apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą formos pavyzdys 

FORMA ES-3 

PRANEŠIMAS Nr.   

(Ekstremaliosios situacijos pavadinimas (*pagal ES kriterijus)) 

1. Informacija apie pranešėją 

1.1. Asmens vardas, pavardė 

1.2. Pareigos 

1.3. Įstaiga 

1.4. Telefonas 

1.5. Faksas, el. paštas 

1.6. Pranešimo data ir laikas 

2. Informacija apie ekstremaliąją situaciją 

2.1. Ekstremaliosios situacijos pavadinimas 

2.2. Ekstremaliosios situacijos padarinių šalinimo darbų pabaiga (trumpas aprašymas) 

2.3. Žuvusieji 

2.4. Sužeistieji 

2.5. Padaryta žala ir patirti nuostoliai 

3. Dalyvavusios civilinės saugos sistemos pajėgos 

CS sistemos pajėgos Žmonės Technika 

   

   

   

   

   

   

   

4. Šio pranešimo priedai (aktualūs duomenys apie ekstremaliąją situaciją, lapų skaičius) 

 

5. Informaciją pateikęs asmuo (parašas, vardas, pavardė) 

 

* „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl ekstremalių 



įvykių kriterijų patvirtinimo" pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr.153-6928) 



11 priedas 

 

 

CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAI IR JŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

Gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio 

subjektams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją nustatomi šie civilinės saugos 

signalai (toliau – CS signalai): 

 

Įspėjamasis garsinis signalas: 

 

 

Eil. Nr. CS signalo 

pavadinimas 

CS signalo reikšmė 

 

 

 

1. 

 

 

 

,,Dėmesio visiems“ 

Įspėjamasis pulsuojančio 3 min. trukmės kaukimo garsinis signalas 

skelbiamas gyventojams apie artėjančios ar susidariusios 

ekstremaliosios situacijos grėsmę perspėti perspėjimo sistemos 

patikrinimo ar pratybų metu. Išgirdę jį gyventojai privalo įjungti 

radiją ar televizorių ir išklausyti informaciją bei rekomendacijas. 

Griežtai vykdyti rekomendacijas. 

 

Įspėjamieji balsu skelbiami signalai: 

 

Eil. Nr. 
CS signalo 

pavadinimas 

CS signalo reikšmė 

 

 

 

1. 

 

 

,,Cheminis pavojus“ 

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie realų ar gresiantį cheminės 

taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje. Šis signalas skelbiamas ne 

vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo 

pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų 

įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, 

elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius 

transliuotojus 



 

 

2. 

 

 

,,Radiacinis pavojus“ 

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie realų ar gresiantį 

radioaktyviosios taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje. Šis signalas 

skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo 

perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, 

kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, 

elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius 

transliuotojus. 

 

 

 

3. 

 

 

 

,,Katastrofinis 

užtvindymas“ 

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie katastrofinio užtvindymo 

grėsmę dėl galimos avarijos Kauno hidroelektrinėje. Šis signalas 

skelbiamas Kauno m., Kauno r., Moletų, Jurbarko, Šilutės r. 

gyventojams, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, 

ūkio subjektams, kuriems gresia tiesioginis užtvindymas, ne vėliau kaip 

3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per 

įvardintų savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų 

garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, 

nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. 



 

 

4. 

 

 

,,Potvynio pavojus“ 

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie potvynio grėsmę dėl 

polaidžio ar intensyvių liūčių pakilus upėse vandens lygiui iki 

pavojingos ribos. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo 

įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų 

garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, 

nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. 

 

 

5.. 

 

 

,,Uragano pavojus“ 

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie artėjantį 

hidrometeorologinį reiškinį, galintį sukelti ekstremaliąją situaciją. Šis 

signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio 

signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo 

sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius 

transliuotojus. 

 

 

6. 

 

 

,,Oro pavojus“ 

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie tiesioginę priešo 

užpuolimo grėsmę. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. 

nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų 

garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, 

nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. 

 

 

7. 

 

 

,,Perspėjimo sistemos 

patikrinimas“ 

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie vykdomą perspėjimo 

sistemos patikrinimą. Šis signalas skelbiamas taip pat ir kai įvyksta 

nesankcionuotas sirenų įjungimas. Jis skelbiamas ne vėliau kaip 3 

min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per 

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio 

subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines 

sirenas, regioninius ir vietinius transliuotojus. 

 

Įspėjamasis garsinis ir įspėjamieji balsu skelbiami signalai (išskyrus signalą,,Oro pavojus“), 

atsižvelgiant į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos mastą, pobūdį ir grėsmės galimą 

poveikį, perduodami: 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento) direktoriaus nustatytų ūkio subjektų, įregistruotų 

Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre (toliau – Sąrašo subjektai), vadovų sprendimu, įvykus 

avarijai, kai į aplinką patenka didelis kiekis pavojingų medžiagų, ar susidarius kitai ekstremaliajai 

situacijai Sąrašo subjekte; savivaldybių administracijų direktorių sprendimu, gresiant ar susidarius 



savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai; 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus sprendimu, gresiant ar susidarius  

valstybės lygio ekstremaliajai situacijai; kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio 

subjektų ar jiems priklausančių objektų vadovų sprendimu, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai 

šiuose objektuose. 

Įspėjamasis garsinis signalas pratybų metu skelbiamas tik suderinus su savivaldybės administracijos 

direktoriumi ir iš anksto per visuomenės informavimo priemones pranešus gyventojams. 

Įspėjamasis balsu skelbiamas signalas ,,Oro pavojus“ perduodamas Lietuvos Respublikos krašto 



apsaugos ministerijos sprendimu, iškilus tiesioginei priešo užpuolimo grėsmei. 

Perspėjimo sistemoje, kurioje naudojamos elektroninės sirenos, įspėjamieji balsu perduodami CS 

signalai privalo būti iš anksto įrašyti į elektroninių sirenų valdiklius, o gyventojams privalo būti perduodami 

kartu su įspėjamuoju garsiniu signalu tokia tvarka: 45 sek. – įspėjamasis garsinis signalas, 15 sek. – 

įspėjamasis balsu skelbiamas signalas. Tai kartojama 3 kartus. Bendra trukmė ne ilgesnė nei 3 min. 

Įspėjamųjų balsu skelbiamų signalų ir rekomendacijų, perduodamų per valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines 

sirenas, regioninius ir vietinius transliuotojus, bendra trukmė turėtų būti ne ilgesnė nei 1,5 min. Kitų 

pranešimų ir rekomendacijų trukmė neribojama. 

Gyventojai, gyvenantys šalia Sąrašo subjektų, ir darbuotojai, dirbantys juose, privalo būti iš anksto 

informuoti apie jiems gresiančius pavojus, įvykus avarijai šiuose Sąrašo subjektuose, ir, išgirdę įspėjamąjį 

garsinį signalą, elgtis pagal išankstines Sąrašo subjektų pateiktas rekomendacijas. Tiksli informacija apie 

susidariusią ekstremaliąją situaciją, gyventojams ir darbuotojams iškilusią grėsmę ir rekomendacijos 

pateikiamos per elektronines sirenas, garsines avarines signalizavimo sistemas ir, atsižvelgiant į avarijos 

mastą, pobūdį ir grėsmės galimą poveikį, per nacionalinius ir (ar) regioninius bei vietinius transliuotojus. 



12 priedas 

VINIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ IR 

MOKINIŲ EVAKAVIMO TVARKA 

 

1. Susidarius ekstremaliai situacijai Gimnazijoje skelbiamas signalas: 3 ilgi skambučiai (apie 10 sek.) 

2. Gimnazijos direktorius arba darbuotojai, pirmieji pastebėję ekstremaliąją situaciją, apie 

susidariusią padėtį praneša BPC tel. 112. Iškviečiant specialiąsias tarnybas, nurodamas Gimnazijos 

adresas, kokia yra situacija ir kas pranešė. 

3. Signalą duoda Gimnazijos budinti ar kitas Gimnazijos darbuotojas, Gimnazijos vadovų ar kitų 

atsakingų darbuotojų nurodymu. 

4. Nuskambėjus pavojaus signalui, nutraukiami visi užsiėmimai ir darbuotojai bei tuo laiku 

nedirbantys su mokiniais mokytojai, iki atvyks specialiosios tarnybos, imasi aktyvių veiksmų likviduojant 

pavojaus židinį arba jį izoliuojant. 

5. Evakuacija vykdoma pagal pridėtą evakuacijos schemą. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, 

pradedama iš patalpų, esančių arčiausiai pavojaus židinio. 

6. Darbuotojai, dirbantys su svarbiais dokumentais, juos pasiima ir be panikos išeina iš patalpų. 

Išeidami iš patalpų išjungia elektrą ir elektros prietaisus, vandenį, uždaro langus. Patalpos paliekamos 

nerakintos. 

7. Mokytojai ramiai praneša mokiniams apie evakuaciją, patys pasiima ir liepia mokiniams pasiimti 

svarbiausius dokumentus, savo asmeninius daiktus (žiemą esant galimybei, aprangą). 

8. Mokytojai įsitikina, ar visi mokiniai išėjo iš klasės ir tvarkingai, be panikos išeina į Gimnazijos 

kiemą arba stadioną tokia tvarka (pagal numatytą tvarką evakuacija galima tada, jeigu ekstremalios 

situacijos metu išėjimai yra laisvi, juose nėra kliūčių, keliančių pavojų žmonėms): 

8.1. Iš pirmo aukšto: 

Iš 1-8, 20 kabinetų – pro pagrindinį išėjimą į Gimnazijos kiemą;  

Iš 12 – 21 kabinetų – pro rytinį išėjimą į Gimnazijos kiemą; 

Iš 22 – 40 kabinetų – pro pietinį išėjimą į Gimnazijos stadioną;  

Iš 41 – 45 kabinetų – pro atsarginį išėjimą į Gimnazijos stadioną; 

Iš technologijų dirbtuvių (medžio, mergaičių technologijų ) – pro evakuacinį išėjimą į Gimnazijos 

stadioną; 

Iš sporto salės – pro išėjimą į Gimnazijos stadioną; 

Iš aktų salės – pro atsarginį išėjimą į Gimnazijos kiemą; 

8.2. Iš antro aukšto: 

Iš 62 –68, 86 – 88 kabinetų– į centrinę laiptinę, į pirmą aukštą ir pro atsarginį išėjimą į Gimnazijos 



kiemą; 

Iš 69 – 75 kabinetų – į  šoninę laiptinę, į pirmą aukštą ir pro atsarginį išėjimą į Gimnazijos kiemą; 

Iš 77 - 85 kabinetų – į šoninę laiptinę, į pirmą aukštą ir pro atsarginį išėjimą į Gimnazijos 

stadioną; 

8.3. Iš antro aukšto: 

Iš 97 - 99, 106 – 109 kabinetų– į centrinę laiptinę, į pirmą aukštą ir pro atsarginį išėjimą į Gimnazijos 

kiemą; 

Iš 100 – 104 kabinetų – į šoninę laiptinę, į pirmą aukštą ir pro atsarginį išėjimą į Gimnazijos kiemą; 

Iš  110  -  112  kabinetų – į šoninę laiptinę, į pirmą aukštą ir pro atsarginį išėjimą į Gimnazijos 

stadioną; 

9. Raktai nuo atsarginių išėjimų yra pas direktorės pavaduotoją ūkio reikalams. 

10. Po evakuacijos, jeigu tai nekelia pavojaus, patalpas patikrina ir įsitikina, ar nėra likusių žmonių: 

10.1. Gimnazijos pirmo aukšto kabinetus ir patalpas - Gimnazijos budintis; 

10.2. Visus  kitus  kabinetus  ir  patalpas - tuos kabinetus ir patalpas valantys ir prižiūrintys 

darbuotojai, apsaugos darbuotojai; 

10.3. Valgyklos patalpas valgyklos vedėja. 

11. Apie tai, kad patalpos patikrintos ir jose nėra /yra žmonių, tikrine patalpas darbuotojai praneša 

Gimnazijos direktoriui. 

12. Mokytojai, išvedę mokinius į saugią vietą, patikrina buvusių klasėje mokinių skaičių. Nustatę, 

kad ne visi buvę klasėje mokiniai susirinko į nurodytą vietą, praneša Gimnazijos direktoriui. 

13. Gimnazijos direktorius, gavęs mokytojų pranešimus, kad ne visi mokiniai susirinko į nurodytą 

vietą, organizuoja mokinių paiešką, informuoja specialiąsias tarnybas. 

14. Į Gimnazijos patalpas galima grįžti tik nuskambėjus skambučiui arba gavus Gimnazijos vadovo, 

ar specialiųjų tarnybų leidimą. Į patalpas turi sugrįžti visi mokiniai, darbuotojai. 



13 priedas 

EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ KRITERIJŲ SĄRAŠAS 

 

 

 

Padarinys 

 

Įvykio apibūdinimas 

Kriterijai 

matavimo 

vienetas 

įvertinimas

, dydis, 

kritinė 

riba 

I. ĮVYKIS, DĖL KURIO NUKENTĖJO ŽMOGUS 

1. Žūtis (mirtis) 1.1. ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga1 žmonių skaičius ≥ 1 

1.2. radiacinė avarija2 žmonių skaičius ≥ 1 

1.3. pavojingosios medžiagos3 patekimas į 

aplinką 

žmonių skaičius ≥ 1 

1.4. gaisras žmonių skaičius ≥ 5 

1.5. teroro aktas žmonių skaičius ≥ 1 

1.6. kitas gamtinis4, techninis5, ekologinis6 ar 

socialinis7 

įvykis 

 

žmonių skaičius 

 

≥ 3 

2. Sutrikdyta sveikata 2.1. pavojingos ar ypač pavojingos žmonių 

užkrečiamosios ligos protrūkis8 ar epidemija8 

faktas yra 

2.2. susirgimas ypač pavojinga žmonių 

užkrečiamąja liga 

 

žmonių skaičius 

 

≥ 1 

2.3. radiacinė avarija žmonių skaičius ≥ 1 

2.4. pavojingosios medžiagos patekimas į 

aplinką 

žmonių skaičius ≥ 3 

2.5. gaisras žmonių skaičius ≥ 10 

2.6. teroro aktas žmonių skaičius ≥ 1 

2.7. kitas gamtinis, techninis, 

ekologinis ar socialinis 

įvykis 

 

žmonių skaičius 

 

≥ 6 

II. ĮVYKIS, DĖL KURIO SUTRIKDYTOS GYVENTOJŲ SOCIALINĖS SĄLYGOS 



3. Neplanuotas transporto 

eismo nutraukimas 

3.1. kelių transporto priemonių eismo 

nutraukimas 

magistraliniuose keliuose9 

nutraukimo 

trukmė, val. 

≥ 4 

 3.2. kelių transporto priemonių eismo 

nutraukimas krašto 

keliuose9 

nutraukimo 

trukmė, val. 

 

≥ 8 

3.3. kelių transporto priemonių eismo 

nutraukimas 

rajoniniuose keliuose9 

nutraukimo 

trukmė, val. 

≥ 48 

3.4. geležinkelių transporto eismo 

nutraukimas viešosios 

geležinkelių infrastruktūros valstybinės 

reikšmės 

magistralinių geležinkelių linijose10 

 

nutraukimo 

trukmė, val. 

 

≥ 6 

3.5. oro transporto eismo nutraukimas nutraukimo 

trukmė, val. 

≥ 72 

3.6. vandens transporto eismo nutraukimas nutraukimo 

trukmė, val. 

≥ 72 

4. Neplanuotas 

energetikos, 

 

komunalinių, 

ryšių paslaugų, 

Lietuvos 

4.1. elektros energijos tiekimo vartotojui11, 

kuriam 

nustatyta pirma (I) patikimumo 

kategorija ir būtinas 

nenutrūkstamas aprūpinimas elektros 

energija, Nutraukimas 

nutraukimo 

 

trukmė, val. 

≥ 24 



 

nacionalinio radijo ar 

televizijos transliavimo 

nutraukimas gyventojams 

ar 

vartotojams 

4.2. elektros energijos tiekimo 

nutraukimas daugiau kaip 

20 000 gyventojų arba 1/4 savivaldybės 

teritorijos 

gyventojų 

 

nutraukimo 

trukmė, val. 

 

≥ 24 

4.3. šilumos tiekimo nutraukimas šildymo 

sezono metu 

nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma 

vartotojams12 

nutraukimo 

trukmė, val. 

 

≥ 24 

4.4. šilumos tiekimo nutraukimas šildymo 

sezono metu 

daugiau kaip 3 000 gyventojų arba 

1/4 savivaldybės 

teritorijos gyventojų 

 

nutraukimo 

trukmė, val. 

 

≥ 24 

4.5. gamtinių dujų tiekimo nutraukimas 

vartotojui, kuriam 

dujos tiekiamos nenutrūkstamai 13 

nutraukimo 

trukmė, val. 

 

≥ 24 

4.6. gamtinių dujų tiekimo nutraukimas 

daugiau kaip 20 

000 gyventojų arba 1/4 savivaldybės 

teritorijos gyventojų 

nutraukimo 

trukmė, val. 

 

≥ 24 

4.7. geriamojo vandens tiekimo nutraukimas 

stacionarinei 

asmens sveikatos priežiūros įstaigai, ūkio 

subjektui ar 

įstaigai, teikiančiai formaliojo mokymo 

paslaugas 

nutraukimo 

trukmė, val. 

≥ 24 

4.8. geriamojo vandens tiekimo 

nutraukimas daugiau kaip 

5 000 gyventojų 

nutraukimo 

trukmė, val. 

 

≥ 24 

4.9. nuotekų šalinimo nutraukimas daugiau 

kaip 20 000 

gyventojų 

nutraukimo 

trukmė, val. 

 

≥ 24 

4.10. pagalbos skambučių14 priėmimo sutrikimo trukmė, ≥ 1 



sutrikimas, kai 

dėl 

to negalima iškviesti pagalbos tarnybos14 

val. 

4.11. interneto ryšio nutraukimas daugiau kaip 

100 000 

vartotojų 

nutraukimo 

trukmė, val. 

 

≥ 6 

4.12. ryšio nutraukimas viešajame 

fiksuotojo telefono 

ryšio tinkle15 daugiau kaip 10 000 vartotojų 

nutraukimo 

trukmė, val. 

≥ 5 

4.13. ryšio nutraukimas viešajame 

judriojo telefono ryšio 

tinkle15 daugiau kaip 200 000 vartotojų 

nutraukimo 

trukmė, val. 

≥ 4 

4.14. Lietuvos nacionalinio radijo ar 

televizijos transliavimo nutraukimas 

daugiau kaip 

100 000 gyventojų 

nutraukimo 

trukmė, val. 

≥ 3 

 

5. Gyvenamojo ar kitos 

 

paskirties pastato, statinio 

 

arba jo 

konstrukcijos 

visiškas ar dalinis 

sugriovimas 

5.1. gyvenamojo ar kitos paskirties pastato, 

statinio arba 

jo konstrukcijos visiškas ar dalinis 

sugriovimas, kai 

neatidėliotinai reikia suteikti gyvenamąją 

vietą žmonėms 

 

žmonių skaičius 

 

≥ 10 



 

 

 

6. Reikia pasitelkti 

civilinės saugos sistemos 

pajėgas ir 

 

jas koordinuoti 

6.1. masinis užsieniečių antplūdis į 

Lietuvos teritoriją 

kertant Lietuvos Respublikos valstybės 

sieną nenustatytose vietose, nenustatytu 

laiku ar nenustatyta 

tvarka 

 

žmonių skaičius 

 

≥ 15 

III. ĮVYKIS, DĖL KURIO PADARYTAS POVEIKIS APLINKAI 

7. Miškams 
7.1. įvykis dėl geologinio, 

meteorologinio ar hidrologinio 

reiškinio 

bendras pažeistas 

medienos tūris, m3 

≥ 0,5 

mln. 

 7.2. spyglius ar lapus graužiančių miško 

kenkėjų masinio 

dauginimosi židinys 

bendras pažeistas 

plotas, ha 

 

≥ 1 

000 

7.3. medžių liemenų kenkėjų masinio 

dauginimosi 

židinys 

bendras pažeistas 

medienos tūris, m3 

≥ 0,03 

mln. 

7.4. medžių ligos židinys bendras pažeistas 

plotas, ha 

≥ 1 

7.5. pavojingosios medžiagos patekimas bendras užterštas 

plotas, ha 

≥ 1 

7.6. radioaktyviosios medžiagos patekimas į 

aplinką 

 

faktas 

 

yra 

7.7. gaisras, kurio plitimas kelia pavojų 

miškams 

(parkams, miško masyvams) 

bendras pažeistas 

plotas, ha 

≥ 100 

7.8. kenksmingųjų organizmų16 židinys bendras pažeistas 

plotas, ha 

≥ 1 

 

8. Vandens telkiniams 

8.1. pavojingosios medžiagos patekimas ir 

dėl to padaryta 

nuolatinė ar ilgalaikė žala upei ar kanalui, 

upės deltai, 

jūros pakrantei ar atvirai jūrai, ežerui ar 

 

pavojingosios 

 

medžiagos 

kiekis, t 

 

≥ 1 



tvenkiniui, požeminiam vandens šaltiniui ar 

požeminiam 

vandeningam sluoksniui 

8.2. radioaktyviosios medžiagos patekimas į 

vandens 

telkinį 

 

faktas 

 

yra 

 

9. Žemės paviršiui ir (ar) 

gilesniems jos 

sluoksniams 

9.1. radioaktyviosios medžiagos patekimas ant 

žemės 

paviršiaus ir (ar) į gilesnius jos sluoksnius 

 

faktas 

 

yra 

9.2. užkrečiamosios, labai pavojingos žemės 

ūkio ligos 

židinys dirvožemyje 

bendras pažeistas 

plotas, ha 

 

≥ 1 

9.3. pavojingosios medžiagos patekimas, 

kai pavojingųjų 

medžiagų koncentracija viršija didžiausią 

leistiną lygį 

daugiau nei vieną kartą 

 

pavojingosios 

medžiagos 

kiekis, t 

 

≥ 5 

9.4. geologinis, meteorologinis ar hidrologinis 

reiškinys 

 

bendras pažeistas 

 

≥ 1 



 

  plotas, ha  

9.5. durpynų ar durpingų pievų 

degimas, smilkimas 

 

faktas 

 

yra 

 

10. Aplinkos orui 

10.1. radioaktyviosios medžiagos patekimas į 

aplinką 

 

faktas 

 

yra 

10.2. sieros dioksido, azoto dioksido ar 

ozono koncentracija aplinkos ore lygi 

pavojaus slenksčiui17 arba 

jį viršija 

faktas yra 

10.3. anglies monoksido ar kietųjų dalelių 

KD10 koncentracija (KD10 – vidutinė 

paros koncentracija) 

aplinkos ore lygi ribinei vertei17 arba ją viršija 

kartai ≥ 20 

11. Žemės ūkio ar kitiems 

laukiniams augalams 

11.1. vabzdžių antplūdis bendras pažeistas 

plotas, ha 

≥ 100 

 11.2. užkrečiamosios žemės ūkio ligos 

židinys pasėliuose, 

augaluose 

 

bendras pažeistas 

plotas, ha 

 

≥ 1 

11.3. kenksmingųjų organizmų 

židinys gyvenvietėse, 

miesto teritorijose ir kitose ne miško 

augavietėse 

bendras pažeistas 

plotas, ha 

 

≥ 1 

11.4. pavojingosios medžiagos patekimas bendras pažeistas 

plotas, ha 

≥ 10 

11.5. meteorologinis ar hidrologinis 

reiškinys, sukėlęs 

žemės ūkio augalų žūtį 

bendras pažeistas 

plotas, ha 

 

≥ 10 

12. Gyvūnams 12.1. gyvūnų ligos protrūkis18 faktas yra 

12.2. neįprastas ūkinių gyvūnų (išskyrus 

žuvis ir paukščius) gaišimas, kai ūkyje 

laikoma daugiau negu 10 

ūkinių gyvūnų ir gaišta daugiau nei 30 

faktas yra 



procentų naminių 

gyvūnų 

12.3. neįprastas naminių paukščių gaišimas 

ūkiuose, kai 

ūkyje per savaitę nugaišta daugiau nei 3 

procentai 

naminių paukščių 

 

faktas 

 

yra 

12.4. neįprastas žuvų gaišimas 1 ha plote žuvų skaičius, 

vnt. 

≥ 500 

12.5. vertingų žuvų, įrašytų į Lietuvos 

Raudonąją knygą, 

gaišimas 

 

žuvų skaičius, 

vnt. 

 

≥ 10 

 

13. Saugomoms 

teritorijoms 

(draustiniams, 

regioniniams ir 

nacionaliniams 

parkams, 

rezervatams) 

13.1. techninis, ekologinis ar socialinis 

įvykis, dėl kurio 

pažeista saugoma teritorija 

 

plotas

, ha 

 

≥ 0,5 

13.2. gaisras 1/3 saugomos teritorijos ploto faktas yra 

IV. KITAS, PIRMIAU NEPAMINĖTAS, ĮVYKIS 

14. Kyla pavojus žmogaus 14.1. įvykis, keliantis pavojų užsienio 

valstybių 

faktas yra 



 

 

gyvybei, sveikatai, turtui 

ir (ar) aplinkai 

diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms 

įstaigoms 

Lietuvos Respublikoje 

  

14.2. nustatytas nelegalus ar 

paliktasis jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltinis19 ar radionuklidais 

užterštas 

objektas 

faktas yra 

14.3. gamtinis, techninis, ekologinis ar 

socialinis 

įvykis 

 

žmonių skaičius 

 

≥ 100 

14.4. grasinimas įvykdyti teroro aktą faktas yra 

14.5. sprogmuo, pavojingoji medžiaga faktas yra 

 

15. Kyla pavojus 

kultūros vertybei 

15.1. gamtinio, techninio, ekologinio ar 

socialinio 

įvykio 

poveikis kultūros vertybei, kai iškyla jos 

praradimo 

grėsmė 

 

faktas 

 

yra 

16. Kyla pavojus 

pavojingajam ar 

valstybinės 

reikšmės objektui 

16.1. gamtinis, techninis, ekologinis ar 

socialinis 

įvykis 

pavojingajame ar valstybinės reikšmės 

objekte20 

faktas yra 

 

1 Ypač pavojingos žmonių užkrečiamosios ligos nustatytos Pavojingų ir ypač 

pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar 

ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų 

nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, 

sąraše, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 

(Žin., 2002, Nr. 62-2527). 

2 Sąvoka ,,radiacinė avarija“ apibrėžta Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 

,,Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintoje sveikatos apsaugos ministro 2001 m. 



gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. 11-388). 

3 Sąvoka ,,pavojingoji medžiaga“ apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme 

(Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207). 

4 Gamtinis įvykis – geologinis reiškinys (žemės drebėjimas, karstinis reiškinys, nuošliauža, 

sufozinis reiškinys), stichinis meteorologinis reiškinys, katastrofinis meteorologinis reiškinys, 

stichinis hidrologinis reiškinys, katastrofinis hidrologinis reiškinys, vabzdžių antplūdis. 

5 Techninis įvykis – įvairių techninių priemonių ar technologinių procesų sutrikimai. 

6 Ekologinis įvykis – aplinkos oro, vandens, dirvožemio, grunto užteršimas cheminėmis, 

biologinėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitoks aplinkai padarytas poveikis. 

7 Socialinis įvykis – įvykis, susijęs su nusikalstama veika, nevaldoma žmonių minia, 

nesankcionuoti veiksmai, įvykis pasienio ruože. 

8 Sąvokos ,,protrūkis“ ir ,,epidemija“ apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių 

užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112- 

4069). 

9 Sąvokos ,,magistralinis kelias“, ,,krašto kelias“ ir ,,rajoninis kelias“ apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos kelių įstatyme (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492). 

10 Valstybinės reikšmės magistralinių geležinkelių linijų sąrašas patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 1244 (Žin., 2004, Nr. 148-5355). 

11 Sąvoka ,,vartotojas“ apibrėžta Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse, 

patvirtintose energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 (Žin., 2010, Nr. 20-957). 

12 
12 Sąvoka ,,nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai“ apibrėžta Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259). 

13 Sąvoka ,,nenutrūkstamas dujų tiekimas“ apibrėžta Gamtinių dujų tiekimo saugumo 

užtikrinimo priemonių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 

d. nutarimu Nr. 163 (Žin., 2008, Nr. 27-966). 

14 Sąvokos ,,pagalbos skambutis“ ir ,,pagalbos tarnybos“ apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

bendrojo pagalbos centro įstatyme (Žin., 2004, Nr. 90-3306). 

15 Sąvokos ,,viešasis fiksuotojo telefono ryšio tinklas“ ir ,,viešasis judriojo telefono ryšio 

tinklas“ apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (Žin., 2004, Nr. 69-2382). 

16 Sąvoka ,,kenksmingieji organizmai“ apibrėžta Lietuvos Respublikos fitosanitarijos 

įstatyme (Žin., 1999, Nr. 113-3285; 2010, Nr. 12-559). 



17 Ribinės užterštumo vertės ir pavojaus slenksčiai nustatyti Aplinkos oro užterštumo sieros 

dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis 

ir ozonu normose, patvirtintose aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 

11 d. įsakymu Nr. 591/640 (Žin., 2001, Nr. 106-3827; 2010, Nr. 82-4364). 

18 Sąvoka ,,gyvūnų ligos protrūkis“ apibrėžta Pranešimų apie gyvūnų ligas teikimo Europos 

Bendrijų Komisijai taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 

2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. B1-366 (Žin., 2009, Nr. 100-4204), priede. 

19 Sąvoka ,,paliktasis šaltinis“ apibrėžta Nelegalių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir 

radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 280 (Žin., 2005, Nr. 36-1170). 

20 Sąvokos ,,pavojingasis objektas“ ir ,,valstybinės reikšmės objektas“ apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos civilinės saugos įstatyme. 
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