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1. PLANO TAISYMO LAPAS
Plano taisymas – plane esančios informacijos pakeitimas. Plano taisymą atlieka
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, atsakingas už
civilinę saugą. Pataisytą informaciją išsiuntinėja plano turėtojams. Visos pataisos turi būti
registruotos pateiktoje lentelėje.
Eil.
Nr.

Kas pataisyta

Data

Atsakingo asmens pareigos,
vardas, pavardė, parašas
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2. PLANO KOPIJŲ (PLANO IŠRAŠŲ) SKYRIMO LAPAS
Eil.
Nr.

Kam pateiktos plano kopijos
(plano išrašai), pateikimo būdas

Data

PLANO KOPIJOS:
1

Atsakingo asmens pareigos, vardas,
pavardė, parašas

6

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Plano tikslas
1. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau – Planas) nustato materialiųjų ir
žmogiškųjų išteklių sutelkimą ir valdymą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai Vilniaus Jono
Basanavičiaus gimnazijoje. Planas – dokumentas, kuriuo vadovaujasi gimnazijos direktorius ir
gimnazijos darbuotojai, kuriems plane gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms yra
numatytos funkcijos.
2. Plano tikslas – padėti gimnazijos vadovui organizuoti ir koordinuoti darbuotojų ir
lankytojų veiksmus įvykio metu, įvykio likvidavimą ir jo padarinių šalinimą ir įgyvendinti kitas dėl
įvykio būtinas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme.
1.2. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos apibūdinimas
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija,
Gimnazijos kodas: 302522904,
Adresas: Konarskio g. 34, Vilnius, LT – 03127,
Kontaktai: tel.: (85) 2330452, el. paštas: rastine@basanaviciaus.vilnius.lm.lt
Gimnazijos vadovas Fausta Gulbinienė, tel.: +370 6848 4141,
Veikla – EVRK – 85;
Veiklos pobūdis: pagrindinis ir vidurinis ugdymas,
Darbuotojų skaičius: 75,
Mokinių skaičius: 522,
Gimnazijos darbo laikas: 7.00 – 18.00 val.; poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis;
Gimnazijos apsaugos organizavimas – dienos metu budi budėtojas – sargas, nakties metu ir
gimnazijos nedarbo metu – budėtojai – sargai, tel. : +370 68479829, yra vaizdo stebėjimo
kameros.
Pavojingos medžiagos – gimnazijoje nelaikomos ir nenaudojamos, buitinėms reikmėms
naudojamos cheminės valymo ir dezinfekavimo priemonės.
Individualios ir kolektyvinės apsaugos priemonės – Kolektyvinei mokinių, darbuotojų ir
gyventojų apsaugai bus naudojamos sporto ir aktų salių patalpos, kabinetai ir klasės.
Gaisro gesinimo čiaupai – GC – 15, gesintuvai – 23 (miltiniai), 5 (angliarūgštiniai), 2 (vandens
putų), gesintuvų išdėstymo vietos pažymėtos kiekvienoje patalpoje esančiuose evakuacijos
planuose.
Elektros energiją tiekia – UAB „ECO“;
Geriamą vandenį tiekia – UAB „Vilniaus vandenys“;
Kanalizacijos sistema prijungta prie – UAB „Vilniaus vandenys“ centralizuotų buitinių nuotekų
tinklų.
Patalpų šildymas ir karšto vandens tiekimas – AB „Vilniaus šilumos tinklai“;
Pastato priežiūra – UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“;
Patalpų vėdinimas – cokoliniame aukšte, II a. patalpose įrengtos vėdinimo sistemos ir
ventiliacinės angos;
Ryšiai pranešimai apie incidentą bus vykdomi – AB, Telia Lietuva ir mobiliaisiais telefonais.
Komunikacijos atjungimo vietos – pažymėtos evakuacijos plane.
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1.3. Plane vartojamos sąvokos ir santrumpos
3. Plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme
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 ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų,
ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar
susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.
Didelė pramoninė avarija – dėl nekontroliuojamos padėties eksploatuojant pavojingąjį
objektą įvykstantis nenumatytas staigus įvykis (sprogimas, gaisras arba didelio kiekio pavojingųjų
medžiagų išsiveržimas į aplinką), kuris sukelia tiesioginį ar uždelstą didelį pavojų gyventojams ir (ar)
aplinkai pavojingajame objekte ar už jo ribų ir kuris yra susijęs su viena ar keliomis pavojingosiomis
medžiagomis. (Elektrinės g. 2, Vilnius).
Dezinfekcija – patogeninių mikroorganizmų pašalinimas iš aplinkos nuo daiktų,
konstrukcijų, įrengimų, transporto priemonių, kitų paviršių ir jų sunaikinimas naudojant specialius
metodus bei priemones.
Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų
didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar
padaryti kitą žalą.
Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis,
techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų
socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.
Ekstremaliojo įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje
praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar kiti įvykio mastą,
padarinius ar faktą apibūdinantys dydžiai arba aplinkybės (kritinės ribos), kuriuos atitinkantis,
pasiekęs ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliuoju.
Ekstremaliosios situacijos židinys – vieta, kurioje įvyko įvykis ar ekstremalusis įvykis, ir
teritorija, apimanti didžiausio pavojaus sritį apie tų įvykių vietą, kurioje gresia įvykio ar ekstremaliojo
įvykio veiksnių pavojai ten esančių gyventojų sveikatai ir (ar) gyvybei, turtui ir (ar) aplinkai.
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – dokumentas, kuriuo reglamentuojamas
materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms
situacijoms.
ESVG – Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė.
Gelbėjimo darbai – veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų
metu siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti jiems pirmąją medicinos pagalbą
ir (ar) nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti aplinką.
Gelbėjimo darbų vadovas – civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojas ar
darbuotojas, iki operacijų vadovo paskyrimo ekstremaliosios situacijos židinyje vadovaujantis
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams, taip pat įvykio, ekstremaliojo įvykio likvidavimo
ir jų padarinių šalinimo darbams.
Gyventojų evakavimas – dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos
organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas,
laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas.
Įstaigos darbuotojai – visi gimnazijoje dirbantys asmenys (direktorius, pavaduotojai,
pedagogai, socialinis pedagogas, IT – specialistai, raštinės vadovas, sekretoriai, valytojai, budėtojai
– sargai, kiemsargiai, rūbininkai, psichologai, pastato prižiūrėtojai, bibliotekininkas ir kt.) (2 priedas).
Įvykis – ekstremaliojo įvykio kriterijų neatitinkantis, jų nepasiekęs gamtinis, techninis,
ekologinis ar socialinis įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms
sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.
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Kita įstaiga – socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto, sveikatos priežiūros srityse
veikiantis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas – tenkinti tam tikrus viešuosius interesus, išskyrus
valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas.
Kiti darbuotojai – tie įstaigos darbuotojai, kurie neužsiima pedagogine veikla.
Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar karo
metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų
veiksnių.
Koordinavimas – tai sprendimų ir veiksmų suderinamumas.
Laikino perkėlimo vieta – su kita įstaiga ar organizacija iš anksto suderinta vieta ar patalpos,
į kurias gali būti laikinai perkeliami gimnazijos mokiniai ir juos prižiūrintys mokytojai, darbuotojai,
iki kol bus galima grįžti į savo įstaigos patalpas.
Materialieji ištekliai – nekilnojamasis turtas, transporto priemonės, statybinės medžiagos ir
kiti ištekliai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti gresiančioms ar susidariusioms
ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų
ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti.
Pavojingasis objektas – visa veiklos vykdytojo kontroliuojama teritorija, kurios bent
viename įrenginyje, įskaitant įprastą ir susijusią infrastruktūrą, kuriame vykdoma įprastinė ir susijusi
veikla, yra pavojingųjų medžiagų (Elektrinės g. 2, Vilnius).
Perspėjimo sistema – visuma organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis perspėjami
gyventojai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos ir ūkio subjektai apie
gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir išplatinama valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų turima arba joms skirta informacija, kuri leistų imtis priemonių, siekiant išvengti galimos žalos
arba ją sušvelninti.
Prevencija – kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremalioms situacijoms priemonių visuma,
kad iš anksto pasirengus būtų išvengta ekstremaliosios situacijos arba mažėtų galimybė jai kilti, o
susidarius ekstremaliajai situacijai būtų mažiau pakenkta žmonėms, turtui bei aplinkai.
Radioaktyvioji tarša – bet kurios medžiagos paviršiaus ir aplinkos bei žmogaus užterštumas
radioaktyviomis medžiagomis. Žmogaus radioaktyvusis užterštumas – užterštumas ir vidinis
užteršimas.
Streikas - masinis darbuotojų atsisakymas atlikti darbą, kol nebus patenkinti keliami
reikalavimą
Santrumpos:
Rizikos analizė – galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė;
BPC – Bendrasis pagalbos centras;
PK – Policijos komisariatas;
ESK – Ekstremaliųjų situacijų komisija;
PGT – Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas;
CS – Civilinė sauga;
VSC – Visuomenės sveikatos centras;
GPIS – Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema;
PPT – pastatų priežiūros tarnyba.
ESVG – Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė.

2. GRESIANČIOS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
4. Ekstremaliosios situacijos įstaigoje gali kilti dėl ekstremaliųjų įvykių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių
kriterijų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimo Nr. 988
redakcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimo Nr. 241 redakcija.
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5. Bet kokia nevaldoma ekstremalioji situacija gali ne tik padaryti didelių materialinių
nuostolių gimnazijai, bet ir turėti skaudžių pasekmių su jos veikla susijusiems žmonėms. Todėl būtina
žinoti, kokie pavojai egzistuoja, kas atsitiktų, jei susiklostytų ta ar kita situacija, kaip elgtis, kad
galima būtų nuo jos maksimaliai apsisaugoti.
6. Vadovaujantis rekomendacijomis ir jose pateiktomis ekstremaliųjų situacijų bei
įvykių apibrėžimų nuostatomis bei ekstremaliųjų įvykių vertinimo kriterijais šiame skyriuje
nagrinėjami pavojai, kurie gali būti ekstremaliųjų situacijų ir įvykių priežastimis ir kelti grėsmę
gimnazijoje mokiniams ir darbuotojams, gimnazijos funkcionalumui bei turtui.
7. Ekstremalieji įvykiai, kurie galėtų sukelti ekstremaliąsias situacijas ir daryti įtaką
gimnazijos darbui, kelti pavojų mokiniams bei darbuotojams, išdėstyti prioriteto tvarka pagal jų
rizikos lygį ir tikimybę:
Eil.
Galimi pavojai
Rizikos lygis balais
Nr.
Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės
32
1
Pavojingos užkrečiamosios ligos
Labai didelis
Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį)
28
1
Maisto tarša
Didelis
28
2
Pastato griuvimas
Didelis
24
3
Gaisras
Didelis
Pavojai, kurie yra didelės tikimybės
12
1
Smarkus lietus
Priimtinas
12
2
Pūga, smarkus snygis, speigas
Priimtinas
Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį (šalia
12
3
esančioje judrioje gatvėje)
Priimtinas
Komunikacijų sistemų
12
4
(elektroninių ryšių) teikimo sutrikimas ir gedimai
Priimtinas
Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka
21
1
Branduolinė avarija Astravo atominėje elektrinėje
Vidutinis
18
2
Uraganas
Vidutinis
15
3
Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir gedimai
Vidutinis
12
4
Pavojingas radinys
Vidutinis
12
5
Žemės drebėjimas
Vidutinis
10
6
Kaitra
Vidutinis
10
7
Teroristiniai išpuoliai
Vidutinis
10
8
Cheminių medžiagų paskleidimas
Vidutinis
10
9
Radioaktyviųjų medžiagų paskleidimas
Vidutinis

10
10
Vidutinis
10
11
Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija
Vidutinis
9
12
Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai
Priimtinas
9
13
Vandens tiekimo sutrikimas
Priimtinas
6
14
Streikas
Vidutinis
•
Gamtinio pobūdžio – geologinis ir hidrometeorologinis (stichiniai, katastrofiniai
meteorologiniai ir stichiniai, katastrofiniai hidrologiniai reiškiniai) reiškinys, įvykis, susijęs su
žmonių ligomis;
•
Techninio pobūdžio – transporto įvykiai, vežant pavojingą krovinį; įvykiai pramonėje
ir energetikos sistemoje; komunalinių sistemų avarija ir ryšių paslaugų teikimo vartotojams
sutrikimas;
•
Ekologinio pobūdžio – aplinkos oro ir vandens užterštumas; dirvožemio, grunto
užterštumas arba kitoks jam padarytas poveikis; tarša branduolinėmis ir (ar) radioaktyviosiomis
medžiagomis ir naftos produktais;
•
Socialinio pobūdžio – masinės riaušės ir neramumai, teroro aktai, įkaitų paėmimai;
•
Kiti ekstremalieji įvykiai – žmonių sveikatos sutrikimai, panika, traumos, mirties atvejai
dėl užsikrėtimo, apsinuodijimo ar fizinio poveikio, gaisro keliamas pavojus, užsidegimo ar degimo
grėsmė, pavojingas radinys.
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Pavojingas objektas Elektrinės g. 2

3. PERSPĖJIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ ORGANIZAVIMAS
IR VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS
8. Perspėjimo ir informavimo tikslas – laiku perspėti darbuotojus ir mokinius apie
ekstremaliąją situaciją, pobūdį, ar ekstremalųjį įvykį, informuoti apie galimus padarinius bei perduoti
jiems nurodymus ir savisaugos rekomendacijas visam ekstremaliosios situacijos laikui.
9. Ekstremaliųjų situacijų atveju perspėjimo ir informavimo funkcijų vykdymą
organizuoja gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams ir direktoriaus
pavaduotojai ugdymui. Šis darbas prasideda iš karto, sužinojus apie susidariusią ar gresiančią
ekstremaliąją situaciją visomis numatytomis informavimo priemonėmis judriojo ir fiksuoto ryšio, el.
paštu, žodžiu.
10. Pirmas įvykį pastebėjęs darbuotojas informuoja apie tai gimnazijos direktorių arba
direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams.
11. Direktorius gavęs signalą skubiai sukviečia gimnazijos ESVG grupę (2 priedas) į
direktoriaus kabinetą, supažindina su esama ir prognozuojama situacija, jos pavojingumo laipsniu
darbuotojams, turtui ir aplinkai, duoda nurodymus informacijai paskleisti gimnazijoje, patikslina
veiksmų eiliškumą, duoda papildomas užduotis kitiems darbuotojams pagal priskirtas funkcijas.
Perspėjimas vykdomas pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo perspėjimo apie įvykį schemą (3
priedas).
12. Perspėjimui panaudojama vietinė perspėjimo sistemos pagalba, garsiniai signalai,
veikiančios ryšių priemonės. Augant grėsmei ir ar plečiantis nelaimės mastams gimnazijos vadovas
informuoja Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo skyrių ir Civilinės saugos skyrių.
13. Už civilinę saugą atsakingas žmogus žodžiu naudoja garsiakalbį (megafoną),
pereidamas per kiekvieną gimnazijos aukštą ir perspėja darbuotojus ir mokinius apie vykdomą
evakuaciją.
14. Budėtojas – sargas trimis ilgais skambučiais perspėja gimnazijoje esančius
darbuotojus, mokinius ir lankytojus.
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15. Mokytojai, kurie buvo perspėti apie pavojų, iš karto perspėja mokinius, aiškiai
įvardija kur yra pavojaus vieta, kokių atsargumo priemonių reikėtų imtis.
16. Kilus grėsmei mokinių sveikatai ar gyvybei, mokytojai apie tai praneša savo
mokinių tėvams.
17. Įvykio metu direktoriaus arba jam nesant direktoriaus pavaduotojo ugdymui
nurodymai yra privalomi visiems gimnazijos darbuotojams ir lankytojams.
4. INFORMACIJOS APIE ĮVYKĮ GAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA
18. Keitimosi informacija apie įvykį vykdoma pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. IV-114 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. IV - 1021 redakcija) tvarkos aprašą (toliau – aprašas).
Gimnazijos vadovo įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už civilinę saugą, Bendrajam pagalbos
centrui teikia informaciją šiais atvejais: kai prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti Vyriausybės
patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai; kai gresia ekstremalioji situacija; kai pasiekti ar viršyti
Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai, kai susidarė ekstremalioji situacija.
19. ESVG grupės koordinatorius, gautą informaciją apie įvykusį, ar gresiantį įvykį
telefonu perduoda Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui tel.: (8 5) 271 7511,
+370 6100 2359, bendrajam pagalbos centrui tel. Nr. 112, gimnazijos direktorius informuoja
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės saugos skyrių tel. Nr.: (8 5) 2112458, +370
6121 5092, ir Bendrojo ugdymo skyrių tel.: (8 5) 211 2000.
20. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Civilinės saugos valdybos Situacijų koordinavimo skyrius informaciją priima ir teikia visą parą tel.
Nr.: (85) 271 7511, +370 6100 2359, el. paštu: ems@vpgt.lt., sks@vpgt.lt.
21. Gimnazijos atsakingų asmenų sąrašas ir kontaktiniai duomenys pateikiami plano
10 priede.
5. MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ APSAUGOS ORGANIZAVIMAS
GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI
5.1. Mokinių, darbuotojų ir lankytojų evakavimo organizavimas
22. Pagrindinė evakuacijos užduotis – nukreipti žmones į saugias gimnazijos teritorijos
vietas arba į žmonių susirinkimo vietą. Už gimnazijos mokinių, darbuotojų, ir lankytojų evakavimą
atsakingas už civilinę saugą darbuotojas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams ir kiti
darbuotojai.
23. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su teritorijos (pastato) planu (7 priedas) ir
evakuacijos planais (8 priedas). Jie privalo žinoti evakavimo maršrutus, vykdant evakuaciją
ekstremaliais atvejais privalo mokėti naudotis gimnazijos Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane
numatytomis materialiųjų išteklių priemonėmis – gesintuvais (9 priedas).
24. Tolimesnis žmonių evakavimas vykdomas pagal gimnazijos žmonių evakavimo į
numatytą žmonių susirinkimo vietą (6 priedas).
25. Gimnazijos mokinių ir darbuotojų evakuacija iš pastato numatoma pagal gimnazijos
evakuacijos planus (8 priedas).
26. Visi gimnazijos darbuotojai, organizuojant kasmetinį instruktavimą pagal Gaisrinės
saugos instrukcijas, supažindinami su darbuotojų evakavimo tvarka bei evakavimo planais.
27. Atsakingi darbuotojai privalo užtikrinti efektyvią evakuaciją iš pastato, patikrinti,
ar visi žmonės evakuoti. Taip pat, esant būtinybei, privalo suteikti pirmąją pagalbą asmenims,
kuriems jos prireikia arba iškviesti greitosios pagalbos specialistus.
28. Jei yra žinoma ar numatoma, kad gelbėjimo darbai, įvykio, ekstremaliojo įvykio ar
ekstremaliosios situacijos šalinimo ar padarinių likvidavimo darbai užtruks ilgiau nei 1 val., ir dėl to
nebus galima grįžti į gimnazijos patalpas, už civilinę saugą atsakingas asmuo nurodo laikinai perkelti
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mokinius iš susirinkimo vietos į iš anksto numatytą laikino perkėlimo vietą VšĮ „Vilniaus Valdorfo
mokyklą“ (adresas: Geležinio Vilko g. 23, Vilnius) (3,5 priedai).
29. Už civilinę saugą atsakingas asmuo sužinojęs apie pavojų informuoja gimnazijos
direktorių, gavęs direktoriaus nurodymą perspėja mokinius ir darbuotojus ir pradeda evakuaciją:
29.1. pereina per kiekvieną gimnazijos aukštą ir per garsiakalbį (megafoną) perspėja ten
esančius mokinius, darbuotojus ir lankytojus apie vykdomą evakuaciją;
29.2. nurodo budėtojui-sargui paskambinti trimis ilgais skambučio signalais ir atidaryti
išėjimus;
29.3. paima evakuotų žmonių registracijos lapą ir išeina į lauke esančią susirinkimo
vietą registruoti evakuotų mokinių ir darbuotojų (Priedas Nr. 13);
29.4. susirinkimo vietoje registruoja evakuotuosius. Po registracijos evakuotų žmonių
skaičių praneša direktoriui.
30. Gavęs direktoriaus nurodymą vykdyti mokinių perkėlimą iš susirinkimo vietos į iš
anksto numatytas kitas patalpas, susisiekia su šalia esančios įstaigos, laikinai priimančios mokinius,
VšĮ „Vilniaus Valdorfo mokyklos“ vadovu (adresas: Geležinio Vilko g. 23, Vilnius), (priedas Nr. 4):
30.1. pasako skaičių mokinių, kuriuos reikės laikinai priimti;
30.2. nurodo mokytojams savo prižiūrimos klasės mokinius vesti į laikiną perkėlimo
vietą;
30.3. leidus gelbėjimo darbų vadovui pradeda organizuoti materialinio turto išnešimą
iš gimnazijos patalpų į kitas, saugias patalpas;
31. Mokiniai ir mokytojai įvykio metu vedantys pamokas, gavę nurodymą vykdyti
evakuaciją ir išgirdę tris ilgus skambučius ar žodinį pranešimą, perduodamą per garsiakalbį
(megafoną):
31.1. nedelsiant nutraukia pamokas ir pasako mokiniams pasiruošti išeiti į lauką,
palikus savo daiktus ir klausyti nurodymų;
31.2. apžiūrėję savo klasės patalpas ir įsitikinę, kad mokinių netrūksta, išveda juos iš
gimnazijos patalpų į lauke esančią susirinkimo vietą (Priedas Nr. 6) ir ten juos dar kartą suskaičiuoja.
Evakuotų asmenų skaičių ir jų būklę praneša už civilinę saugą atsakingam darbuotojui, atliekančiam
evakuotų asmenų registraciją;
31.3. už civilinę saugą atsakingam darbuotojui nurodžius, veda mokinius iš susirinkimo
vietos į iš anksto numatytas kitas patalpas;
31.4. praneša apie evakuaciją mokinių tėvams, apie būtinybę pasiimti vaikus iš
mokyklos.
32. Mokytojai yra atsakingi už mokinių evakuaciją tame aukšte, kuriame veda pamokas:
33. Kitų darbuotojų, gavusių nurodymą vykdyti evakuaciją ir išgirdusių tris ilgus
skambučius ar iš anksto įrašytą garsinį signalą perduodamą per garsiakalbį (megafoną), ar žodinį
pranešimą veiksmai:
33.1. budėtojas – sargas atidaro evakavimui skirtas duris. Gavęs už civilinę saugą
atsakingo asmens nurodymą, skambina tris ilgus skambučius ir atėjęs į susirinkimo vietą apie save
praneša už civilinę saugą atsakingam asmeniui, atliekančiam evakuotų asmenų registraciją.
33.2. virtuvėje ar valgykloje dirbantys asmenys išjungia visus elektros prietaisus,
atjungia dujinius prietaisus, uždaro langus ir išeina į susirinkimo vietą. Atėję į susirinkimo vietą apie
save praneša atsakingam darbuotojui už civilinę saugą, atliekančiam evakuotų asmenų registraciją.
33.3. pamokų metu, kai valgykloje gali būti lankytojų ir (ar) mokinių, virtuvės vadovas
pakartotinai praneša apie vykdomą evakuaciją ir įsitikinęs, kad valgykloje nėra likusių lankytojų,
išeina į susirinkimo vietą ir apie save praneša darbuotojui, atsakingam už civilinę saugą, atliekančiam
evakuotų asmenų registraciją.
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34. Šaltuoju metų laiku:
34.1. vyresniųjų klasių mokiniai, kurių viršutiniai drabužiai yra palikti gimnazijos
rūbinėje, laikinai evakuojami į kitą šalia esančią įstaigą, su kuria yra sudaryta bendradarbiavimo
sutartis. Mokiniai ten būna iki kol praeina pavojus ir gelbėjimo darbų vadovo sprendimu jie gali grįžti
į gimnaziją arba iki kol atgauna savo viršutinius drabužius ir gauna gimnazijos direktoriaus leidimą
eiti namo.
34.2. pirmiausiai evakuojami arčiausiai pavojaus židinio esantys asmenys. Evakuacijai
pasirenkamas arčiausiai esantis išėjimas. Evakuacija privalo būti vykdoma pagal evakuacijos
schemose nurodytas kryptis. Evakuotieji susirenka lauke esančioje susirinkimo vietoje (Priedas Nr.
6).
5.2. Pirmosios pagalbos organizavimas
35. Įvykio metu pirmąją pagalbą teikia mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, kurie
yra išklausę pirmosios pagalbos teikimo kursus.
36. Pirmosios pagalbos rinkiniai yra gimnazijos medicinos kabinete, socialinio
pedagogo kabinete ir fizinio ugdymo, pastatų priežiūros, gamtos mokslų laboratorijos, technologijų
kabinetuose.
37. Asmuo, nukentėjusiajam suteikęs pirmąją pagalbą, praneša apie tai atvykusiems
greitosios medicinos pagalbos darbuotojams.
38. Esant reikalui neatidėliotinai kreipiamasi pagalbos telefonu Nr. 112.
5.3. Kolektyvinės apsaugos statinio panaudojimo galimybės
39. Kolektyvinės apsaugos statiniai – tai statiniai arba patalpos, kurias ekstremaliųjų
situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai
pavojingų veiksnių. Juose gali prisiglausti žmonės, kurie neturi galimybių patys evakuotis arba iš kitų
teritorijų evakuoti žmonės. Kolektyvinėms apsaugos priemonėms priskiriamos įvairių tipų slėptuvės,
darbuotojų apsaugai pritaikytos patalpos, rūsiai, kitos požeminės erdvės (garažai ir kt.). Vienam
žmogui skiriama 1,5 kv. m patalpos ploto. Mokiniai ir darbuotojai, gavę pranešimą apie iškilusią
grėsmę ir apie būtinumą pasitraukti į saugias vietas, neturintys saugios vietos ar galimybės evakuotis
nurodyta kryptimi, turi eiti į artimiausius kolektyvinės apsaugos statinius. Sugaištas laikas iki
artimiausio kolektyvinės apsaugos statinio einant pėsčiomis mieste neturėtų viršyti 5 – 7 minučių.
40. Su VšĮ „Valdorfo mokykla“, esančia adresu: Geležinio Vilko g. 23, Vilnius,
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl laikino patalpų suteikimo gimnazijoje įvykus ekstremaliajai
situacijai.

Kolektyvinės apsaugos statiniai žymimi šiuo specialiuoju ženklu
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41. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija yra įtraukta į sąrašą Vilniaus miesto
administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 30 – 2464 (2020-01-28 Nr. 30 –223/20
nauja redakcija) „Dėl minimalaus kolektyvinės apsaugos patalpose ir statiniuose apsaugomų Vilniaus
miesto gyventojų skaičiaus nustatymo“.
42. Kadangi gimnazijoje vienu metu dirba arba nuolat būna daugiau kaip 200 asmenų,
vadovaujantis Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 529, 9.2. punktu, gimnazija yra numatyta kaip
kolektyvinės apsaugos statinys gimnazijos darbuotojų bei gyventojų apsaugai.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Kolektyvinės apsaugos
statinio (patalpų) vieta
Sporto salė
Aktų salė
Kabinetai
Klasės

Kolektyvinės apsaugos
statinio (patalpų) plotas m 2
425
233
432
987

Talpinamų asmenų
skaičius
283
155
288
658

5.4. Užduotys numatytos gimnazijai Vilniaus miesto Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
valdymo plane
43. Patalpose daiktų, mokymo priemonių ir kt. įrengimų leidžiama palikti užimant ne
daugiau kaip 20 proc. patalpų tūrio. Kolektyvinės apsaugos statinyje ar patalpose vienam
gyventojui skiriama apie 3,5 m2 gyvenamosios patalpos grindų ploto. Gulimai vietai numatoma
ne mažiau kaip 1,82 m2 grindų ploto.
44. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane gimnazijai ekstremaliųjų
situacijų metu yra numatyta atlikti tokias užduotis:
44.1. kad nebūtų užkrauti įėjimo (išėjimo) keliai į patalpas;
44.2. kad patalpos būtų sausos, šaltuoju metu temperatūra ne žemesnė kaip 150C.
44.3. kad pastate esančių tualetų sanitariniai mazgai būtų paruošti naudoti pagal paskirtį;
44.4. kad patalpos būtų tinkamai apšviestos;
44.5. kad patalpos būtų aprūpintos pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (Priedas
Nr. 9);
44.6. padėti registruoti evakuotus gyventojus gyventojų surinkimo punkte ir priėmimo
punkte;
44.7. atlikti privalomuosius darbus;
44.8. prisidėti prie švietimo tęstinumo užtikrinimo tų mokinių, kurių mokyklos dėl
ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos sustabdė savo veiklą.
5.5. Veiksmai gavus savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimą dėl
užduočių vykdymo
45. Direktorius, iš savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens gavęs
nurodymą teikti turimus materialiuosius išteklius arba įgyvendinti kitas Savivaldybės ESVP
numatytas užduotis ekstremaliųjų situacijų atvejais:
45.1. pasitikslina, kiek ir kokių materialiųjų išteklių reikia ir kokios užduotys turi būti
atliktos;
45.2. pasitikslina kur reikia pristatyti materialinius išteklius ir kurioje vietoje reikia
atlikti paskirtas užduotis;
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45.3. duoda nurodymą už civilinę saugą atsakingam asmeniui sutikrinti šiuo metu
turimus materialiuosius išteklius arba pateikti informaciją apie galimybę atlikti pavestas užduotis ir
organizuoja šių materialiųjų išteklių pristatymą į nurodytą vietą arba paskirtų užduočių atlikimą;
46. Už civilinę saugą atsakingas asmuo gavęs direktoriaus nurodymą teikti
materialiuosius išteklius arba atlikti pavestas užduotis:
46.1. pristato gimnazijos turimus materialiuosius išteklius į direktoriaus nurodytą vietą;
46.2. organizuoja paskirtų užduočių įgyvendinimą.
5.6. Kolektyvinės apsaugos statinio pritaikymo gyventojų apsaugai organizavimas
47. Kolektyvinės apsaugos statinio, kuris Vilniaus miesto administracijos direktoriaus
2016 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 30 – 2464 (2020-01-28 Nr. 30 – 223/20 nauja redakcija) „Dėl
minimalaus kolektyvinės apsaugos patalpose ir statiniuose apsaugomų Vilniaus miesto gyventojų
skaičiaus nustatymo“ yra įtrauktas į Vilniaus miesto savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių
(pastatų) sąrašą, valdytojas yra įsipareigojęs užtikrinti laikiną arba ilgalaikį gyventojų apgyvendinimą
gavus savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymą.
48. Laikino gyventojų apgyvendinimo įstaigos kolektyvinės apsaugos statinyje trukmė
– 3 dienos.
49. Ilgalaikio apgyvendinimo įstaigos kolektyvinės apsaugos statinyje trukmė – ilgiau
nei 3 dienos.
50. Patalpos kolektyvinei gyventojų apsaugai turi būti paruoštos per kuo įmanoma
trumpiausią laiką, tačiau ne ilgiau nei per 2 val.
51. Budėtojas – sargas, telefonu iš savivaldybės Saugaus miesto departamento Civilinės
saugos skyriaus gavęs nurodymą paruošti patalpas gyventojų laikinam apgyvendinimui:
51.1. išsiaiškina, kokį skaičių žmonių planuojama laikinai apgyvendinti gimnazijos
patalpose;
51.2. išsiaiškina per kiek laiko reikia paruošti patalpas;
51.3. apie gautą nurodymą paruošti patalpas laikinam gyventojų apgyvendinimui
informuoja gimnazijos direktorių.
51.4. atrakina patalpas, pasitinka atvykstančius asmenis, juos registruoja.
52. Rūbininkas į laikinas apgyvendinimo patalpas nuneša čiužinius ir apklotus.
53. Budėtojas – sargas pažymi rodyklėmis kelią iki laikino apgyvendinimo patalpų,
pažymi sanitarinį mazgą ir maisto gaminimo patalpos vietą, palydi atvykusius į laikino
apgyvendinimo patalpas.
6. VEIKLOS TĘSTINUMO UŽTIKRINIMAS
54. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos direktorius, siekdamas užtikrinti mokinių
ir darbuotojų saugumą, toliau vykdant pagrindinę ugdymo funkciją po gresiančios ar susidariusios
ekstremaliosios situacijos, priima sprendimą dėl veiksmų, reikalingų tolimesnei gimnazijos veiklai
tęsti:
54.1. įvertinus, jog dalyje gimnazijos patalpų nėra galimybės vykdyti pamokų dėl
susidariusios situacijos, ugdymas vykdomas kitose gimnazijos patalpose, kuriose nėra pavojaus
mokinių sveikatai ar gyvybei;
54.2. įvertinus, jog dalyje gimnazijos patalpų nėra galimybės vykdyti pamokų dėl
susidariusios situacijos, o perkėlus mokinius į kitas gimnazijos patalpas, kuriose nėra pavojaus jų
sveikatai ar gyvybei, nebus galimybės visų sutalpinti, pamokos yra organizuojamos pamainomis,
suderinus su savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriumi;
54.3. įvertinus, jog gimnazijos patalpose dėl ekstremaliosios situacijos nėra galimybės
vykdyti pamokų ir suderinus su Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus
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administracija, gimnazija tarpusavio pagalbos susitarimo pagrindu ugdymo veiklą perkelia į VšĮ
Vilniaus Valdorfo mokyklos patalpas iki kol bus dalinai arba visiškai atkurta gimnazijos veikla.
55. Gimnazijos veikla toliau yra tęsiama:
55.1. kai įvykis, dėl kurio buvo sustabdyta veikla yra likviduotas ir nebėra pavojaus
joje esančių asmenų sveikatai bei gyvybei;
55.2. kai yra galimybė veiklą tęsti dalyje gimnazijos patalpų ir tai nekelia pavojaus
jose esančių asmenų sveikatai bei gyvybei.
55.3. Kai yra galimybė veiklą vykdyti kitoms įstaigoms priklausančiose patalpose.
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VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS EKSTREMALIŲJŲ
SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PRIEDAI
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Priedas Nr. 1
VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS GALIMŲ PAVOJŲ IR
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ
1. Bendrosios nuostatos
1. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų
rizikos analizės (toliau – rizikos analizė) tikslas – nustatyti galimus pavojus, įvertinti ekstremaliųjų
situacijų rizikos (toliau – rizika) lygį ir numatyti rizikos valdymo priemones: sumažinti galimų pavojų
kilimo tikimybę, galimus padarinius ir pagerinti didelės rizikos ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų
situacijų valdymo galimybes.
2. Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai apskaičiuojami vadovaujantis šiais
šaltiniais:
1) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1 – 189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų
rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“.
2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimas Nr. 988 ,, Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl ekstremalių įvykių
kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“.
3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. D1 –
870 „Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“
(2020-06-10 suvestinė redakcija).
4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 471 „Dėl
aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (2016-12-01 Nr.
Nr. D1 – 838).
3. Rizikos analizė atlikta šiais etapais:
3.1. nustatyti galimi pavojai;
3.2. atliktas rizikos vertinimas;
3.3. nustatytas rizikos lygis ir jos priimtinumas (priimtinas ar nepriimtinas).
4. Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, naudojami:
4.1. rengiant Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių planą (priedas Nr. 15);
4.2. rengiant Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo
planą;
5. Rizikos analizėje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos
įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
2. Galimų pavojų nustatymas
6. Galimi pavojai nustatomi remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis,
specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūra,
įvykių modeliavimu, taip pat Ekstremalių įvykių kriterijais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006
m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu
Nr. 988, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1870.
7. Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų
situacijų keliama grėsmė mokinių ir darbuotojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir aplinkai.
8. Nustatomi visi galimi gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti (techniniai, ekologiniai ir
socialiniai) pavojai, kurie gali kilti gimnazijoje:
8.1. dėl geografinės padėties;
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8.2. dėl atliekamų technologinių procesų ar gedimų;
8.3. dėl darbuotojo klaidos (žmogiškasis veiksnys);
8.4. dėl pastato (-ų) projektavimo, konstrukcijų ar įrenginių (fizinis veiksnys).
9. Toliau nustatomi pavojai, kurie gali kilti už gimnazijos ribų, bet turėti padarinių
(poveikį) darbuotojų ir lankytojų gyvybei bei sveikatai, turtui, aplinkai, kitos gimnazijos veiklos
tęstinumui ir sukelti savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją. Rizikos vertinimas atliktas.
10. Nustatyti galimi pavojai surašomi į 1 lentelę, nurodoma jų padarinių (poveikio) zona,
galimas išplitimas, esant galimybei pateikiamo jų kilimo priežastys (kodėl ir kaip jie gali kilti) ir
pradedamos pildyti 8 lentelės 1 ir 2 skiltys.
1 lentelė. Nustatytų galimų pavojų apibūdinimas
Nustatyto galimo pavojaus padarinių
(poveikio) zona ir galimas pavojaus
Eil.
Nustatytas
išplitimas
Nr.
galimas pavojus
(nurodyti konkrečias kitos įstaigos
teritorijos vietas)
1
2
3
1. Galimi gamtiniai pavojai:
1.1. Žemės drebėjimas Visa gimnazijos teritorija (-os);
Smarkus lietus
Apsemti priėjimo prie įstaigos takeliai,
1.2.
keliai
Pūga, lijundra,
Dalis gimnazijos teritorijos, ribotas
1.4. smarkus snygis,
privažiavimas iki gimnazijos
speigas
1.5. Uraganas
Visa gimnazijos teritorija

1.6.

Ypač pavojingos
užkrečiamosios
ligos

Galima pavojaus zona – gimnazija
(kada
atvejis
užfiksuojamas
gimnazijos
patalpose,
galimas
plitimas
gimnazijos
teritorijoje,
pavojaus
užfiksavimas
aplink
gimnazijos
teritoriją
arba
savivaldybėje)

Dalis gimnazijos
Kaitra
2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:
Transportuojant pavojingas chemines
Įvykiai
medžiagas, kurios išsilieja šalia objekto
transportuojant
esančioje gatvėje, ir pavojingi garai
2.1.
pavojingą krovinį žmogaus sveikatai pasiekia objekto
(šalia objekto)
teritoriją, galimi mokinių ir darbuotojų,
lankytojų sveikatos sutrikimai.
Stipriai ar dalinai sugriautas gimnazijos
Pastatų griuvimai
2.2.
pastatas dėl sprogimo ar kitų priežasčių.
Sustabdoma objekto veikla.
Elektros energijos Nutrauktas elektros tiekimas, nutrauktas
tiekimo
patalpų apšvietimas. Laikinai sutrikusi
2.3. sutrikimai ir (ar)
gimnazijos veikla.
gedimai
1.7

Galimo pavojaus kilimo
priežastys
4
Gamtinės kilmės
Gamtinės kilmės
Gamtinės kilmės
Gamtinės kilmės
Paskelbtas savivaldybės
teritorijoje pavojus dėl
užkrečiamosios ligos
plitimo.
Užfiksuotas gimnazijos
mokinių ar darbuotojų
susirgimas.
Šalia gimnazijos
esančiuose objektuose
užfiksuoti susirgimai
pavojinga užkrečiamąja
liga.
Gamtinės kilmės

Techninio pobūdžio,
žmogiškasis faktorius
Techninio pobūdžio,
žmogiškasis faktorius,
teroristinis išpuolis
Techninio pobūdžio,
žmogiškasis faktorius
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Eil.
Nr.

Nustatytas
galimas pavojus

1

2
Šilumos energijos
tiekimo
sutrikimai ir
gedimai

2.4.

2.5.

2.6

2.7.

2.8.

Vandens tiekimo
sutrikimas
Komunikacijų
sistemų
(elektroninių
ryšių) teikimo
sutrikimas ir
gedimai
Pavojingas
radinys

Gaisras

Teroristiniai
išpuoliai
Cheminių
2.10. medžiagų
paskleidimas
Radioaktyviųjų
2.11. medžiagų
paskleidimas
Maisto tarša
2.12.
2.9.

Branduolinė
avarija
Baltarusijos
2.13.
Astravo
atominėje
elektrinėje
Pavojingas
2.14.
objektas
Anglies
monoksido ar
kietųjų dalelių
2.15.
KD
koncentracija
2.16. Streikas

Nustatyto galimo pavojaus padarinių
(poveikio) zona ir galimas pavojaus
išplitimas
(nurodyti konkrečias kitos įstaigos
teritorijos vietas)
3
Šaltuoju metu nutraukus gimnazijai
energijos tiekimą, sutrinka gimnazijos
veikla.

Galimo pavojaus kilimo
priežastys
4
Techninio pobūdžio,
žmogiškasis faktorius

Nutraukus geriamojo vandens tiekimą
gimnazijai,
sutrūksta
vandentiekio
tiekimo vamzdžiai, laikinai sutrinka
gimnazijos veikla.

Techninio pobūdžio,
žmogiškasis faktorius

Visoje gimnazijoje sutrinka veikla.

Techninio pobūdžio,
žmogiškasis faktorius,
teroristinis išpuolis

Dalis gimnazijos teritorijos.

Nuo karo likę sprogmenys,
tyčinė žmogaus veikla,
politiniai ekonominiai
siekiai

Dalyje gimnazijos sustabdoma veikla,
galimas
mokinių
ir
darbuotojų
apsinuodijimas gimnazijoje ir gretimoje
teritorijoje.
Dalyje arba visoje gimnazijos
teritorijoje.

Techninio pobūdžio,
žmogiškasis faktorius
Tyčinė žmogaus veikla

Dalis gimnazijos.

Žmogiškasis faktorius,
teroristinis išpuolis

Dalis gimnazijos.

Žmogiškasis faktorius,
teroristinis išpuolis

Mokinių ir darbuotojų susirgimas,
sutrikusi gimnazijos veikla.

Žmogiškasis faktorius

Visa gimnazija.

Žmogiškasis faktorius,
techninio pobūdžio

Visa gimnazija.

Visa gimnazija.

Dalis gimnazijos.

Žmogiškasis faktorius,
techninio pobūdžio
Tyčinė/netyčinė
žmonių veikla.
Pramonės ar kitos
veiklos likę pėdsakai,
Netinkamos oro sąlygos
Žmogiškasis faktorius
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3. Rizikos vertinimas
11. Šiame etape analizuojama nustatytų galimų pavojų tikimybė ir galimi padariniai
(poveikis).
12. Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybė (T) vertinama balais pagal
Rekomendacijose pateiktus galimo pavojaus tikimybės įvertinimo kriterijus (2 lentelė). Galimo
pavojaus tikimybės vertinimas balais įrašomas į 8 lentelės 3 skiltį.
2 lentelė. Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimo kriterijai
Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas
Gali įvykti dažniau nei kartą per metus
Gali įvykti kartą per 1–10 metų
Gali įvykti kartą per 10–50 metų
Gali įvykti kartą per 50–100 metų
Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų

Galimo pavojaus tikimybės
lygis
Labai didelė tikimybė
Didelė tikimybė
Vidutinė tikimybė
Maža tikimybė
Labai maža tikimybė

Vertinimo
balai
5
4
3
2
1

13. Nustačius galimo pavojaus tikimybę (T), analizuojami jo padariniai (poveikis) (P)
įstaigai:
13.1. darbuotojų ir (ar) lankytojų gyvybei ir sveikatai (P1);
13.2. turtui ir aplinkai (P2);
13.3. veiklos tęstinumui (P3).
14. Nustatomas galimas nukentėjusiųjų: žuvusiųjų, sužeistųjų, evakuotinų darbuotojų ir
(ar) lankytojų skaičius. Šie duomenys įrašomi į 3 lentelės 2 skiltį.
15. Nustatomi ir 4 bei 5 lentelėse aprašomi:
15.1. galimi padariniai (poveikis) turtui ir numatomi nuostoliai;
15.2. galima aplinkos tarša, galimi padariniai (poveikis) aplinkai ir numatomi
nuostoliai.
16. Įvertinami ir 6 lentelėje aprašomi galimi padariniai (poveikis) įstaigos veiklos
tęstinumui, numatoma galimų padarinių (poveikio) trukmė.
3 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) darbuotojų ir (ar) lankytojų gyvybei ir sveikatai
Eil.
Nr.

Nustatytas galimas
pavojus

1
2
1. Galimi gamtiniai pavojai:
1.1.

Žemės drebėjimas

1.2.

Smarkus lietus

1.3.

Pūga, lijundra, smarkus
snygis, speigas

1.4.

Uraganas

1.5.

Ypač pavojingos
užkrečiamosios ligos

1.6

Kaitra

Galinčių nukentėti darbuotojų ir (ar)
lankytojų skaičius (žuvusiųjų ir (ar)
sužeistųjų, ir (ar) evakuotinų darbuotojų ir
(ar) lankytojų)
3

Vertinimo
balai

Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar lankytojų) ir (ar)
iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota
Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų ir
(ar) lankytojų evakuoti nereikia
Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų ir
(ar) lankytojų evakuoti nereikia
Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar lankytojų) ir (ar)
iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota
Žuvo ne daugiau 20 darbuotojų ir (ar) lankytojų
ir (ar) sužalota nuo 10 iki 50 darbuotojų ir (ar)
lankytojų, ir (ar) nuo 100 iki 200 darbuotojų ir
(ar) lankytojų evakuota
Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar lankytojų) ir (ar)
iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota

2
Ribotas
1
Nereikšmingas
1
Nereikšmingas
2
Ribotas

2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:

4

4
Labai didelis
2
Ribotas
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Eil.
Nr.

Nustatytas galimas
pavojus

1
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2

Įvykiai transportuojant
pavojingą krovinį (šalia
esančioje judrioje
gatvėje)
Pastatų griuvimai
Elektros energijos
tiekimo sutrikimai ir (ar)
gedimai
Šilumos energijos tiekimo
sutrikimai ir gedimai
Vandens tiekimo
sutrikimas

2.6.

Komunikacijų sistemų
(elektroninių ryšių)
teikimo sutrikimas ir
gedimai

2.7.

Pavojingas radinys

2.8.

2.9.

Gaisras

Teroristiniai išpuoliai

Cheminių medžiagų
paskleidimas
Radioaktyviųjų medžiagų
2.11.
paskleidimas
2.10.

2.12. Maisto tarša

Branduolinė avarija
2.13. Baltarusijos Astravo

atominėje elektrinėje
Pavojingas objektas
2.14.
Elektrinės g. 2
Anglies monoksido ar
2.15. kietųjų dalelių KD
koncentracija
Streikas
2.16.

Galinčių nukentėti darbuotojų ir (ar)
lankytojų skaičius (žuvusiųjų ir (ar)
sužeistųjų, ir (ar) evakuotinų darbuotojų ir
(ar) lankytojų)
3

Vertinimo
balai

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų ir
(ar) lankytojų evakuoti nereikia

1
Nereikšmingas

Žuvo ne daugiau 20 darbuotojų ir (ar) lankytojų
ir (ar) sužalota nuo 10 iki 50 darbuotojų ir (ar)
lankytojų, ir (ar) nuo 100 iki 200 darbuotojų ir
(ar) lankytojų evakuota

4
Labai didelis

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų ir
(ar) lankytojų evakuoti nereikia

1
Nereikšmingas

Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar lankytojų) ir (ar)
iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota

2
Ribotas

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų ir
(ar) lankytojų evakuoti nereikia

1
Nereikšmingas

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų ir
(ar) lankytojų evakuoti nereikia

1
Nereikšmingas

Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar lankytojų) ir (ar)
iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota
Žuvo ne daugiau 5 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir
(ar) sužalota nuo 5 iki 10 darbuotojų ir (ar)
lankytojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 darbuotojų ir (ar)
lankytojų evakuota
Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar lankytojų) ir (ar)
iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota
Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar lankytojų) ir (ar)
iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota
Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar lankytojų) ir (ar)
iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota
Žuvo ne daugiau 5 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir
(ar) sužalota nuo 5 iki 10 darbuotojų ir (ar)
lankytojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 darbuotojų ir (ar)
lankytojų evakuota

2
Ribotas

Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar lankytojų) ir (ar)
iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota

4

3
Didelis
2
Ribotas
2
Ribotas
2
Ribotas
3
Didelis
2
Ribotas

Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar lankytojų) ir (ar)
iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota

2
Ribotas

Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar lankytojų) ir
(ar) iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų
evakuota
Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų
ir (ar) lankytojų evakuoti nereikia

2
Ribotas
1
Nereikšmingas
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4 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui
Eil.
Nr.

Nustatytas galimas
pavojus

Galimi padariniai (poveikis)
turtui

Numatomi
nuostoliai

Balai

3

3

4

Nuo 5 iki 10
proc. turto
vertės
Mažiau nei 5
proc. turto
vertės
Mažiau nei 5
proc. turto
vertės
Nuo 5 iki 10
proc. turto
vertės
Mažiau nei 5
proc. turto
vertės
Mažiau nei 5
proc. turto
vertės

2
Ribotas

1
2
1. Galimi gamtiniai pavojai:
1.1.

Žemės drebėjimas

Pastato ir komunikacijų
apgadinimas ar sunaikinimas

1.2.

Smarkus lietus

Komunikacijų pažeidimas ar
sunaikinimas

1.3.

Pūga, lijundra, smarkus
snygis, speigas

Komunikacijų pažeidimas

1.4.

Uraganas

Komunikacijų apgadinimas

1.5.

Ypač pavojingos
užkrečiamosios ligos

1.6.

–

Kaitra

Pastato apgadinimas

2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:
Įvykiai transportuojant
pavojingą krovinį (šalia
2.1.
esančioje
judrioje
gatvėje)
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Pastatų griuvimai
Elektros energijos
tiekimo sutrikimai ir (ar)
gedimai
Šilumos energijos
tiekimo sutrikimai ir
gedimai
Vandens tiekimo
sutrikimas

Pastato ir kito turto
apgadinimas

Pastato ir kito turto
apgadinimas ir sunaikinimas

Galimi įrangos pažeidimai

Komunikacijų
apgadinimas, pelėsis
-

2.6.

Komunikacijų sistemų
(elektroninių ryšių)
teikimo sutrikimas ir
gedimai

Galimi komunikacijų gedimai

2.7.

Pavojingas radinys

Pastato ir kito turto
apgadinimas ir sunaikinimas

2.8.
2.9.

Gaisras

Teroristiniai išpuoliai

Pastato ir kito turto
apgadinimas ir sunaikinimas
Pastato ir kito turto
apgadinimas

Mažiau nei 5
proc. turto
vertės
Nuo 30 iki 40
proc. turto
vertės
Mažiau nei 5
proc. turto
vertės
Mažiau nei 5
proc. turto
vertės
Mažiau nei 5
proc. turto
vertės
Mažiau nei 5
proc. turto
vertės
Mažiau nei 5
proc. turto
vertės
Nuo 10 iki 30
proc. turto
vertės
Mažiau nei 5
proc. turto
vertės

1
Nereikšmingas
1
Nereikšmingas
2
Ribotas
1
Nereikšmingas
1
Nereikšmingas

1
Nereikšmingas

4
Labai didelis
1
Nereikšmingas

1
Nereikšmingas
1
Nereikšmingas

1
Nereikšmingas
1
Nereikšmingas
3
Didelis
1
Nereikšmingas
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Eil.
Nr.

Nustatytas galimas
pavojus

Galimi padariniai (poveikis)
turtui

2.10.

Cheminių medžiagų
paskleidimas

–

2.11.

Radioaktyviųjų medžiagų
paskleidimas

–

2.12. Maisto tarša

–

Branduolinė avarija
2.13. Baltarusijos Astravo
atominėje elektrinėje

–

2.14.

Pavojingas objektas
Elektrinės g. 2

–

Numatomi
nuostoliai

Balai

Nuo 5 iki 10
proc. turto
vertės
Nuo 5 iki 10
proc. turto
vertės
Mažiau nei 5
proc. turto
vertės
Nuo 5 iki 10
proc. turto
vertės
Mažiau nei 5
proc. turto
vertės

2
Ribotas
2
Ribotas
1
Nereikšmingas
2
Ribotas
1
Nereikšmingas

Anglies monoksido ar
kietųjų dalelių KD
2.15.
koncentracija

–

Mažiau nei 5
proc. turto
vertės

1
Nereikšmingas

2.16

–

Mažiau nei 5
proc. turto
vertės

1
Nereikšmingas

Streikas

5 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinka
Eil.
Nr.

Nustatytas
galimas
pavojus

Galima
oro
tarša

1
2
3
1. Galimi gamtiniai pavojai:

Galima
Galima Galimi padariniai
paviršinio grunto
(poveikis)
ir (ar)
tarša
gamtinei aplinkai
požeminio
vandens
tarša
4
5
6

1.1.

Žemės
drebėjimas

Ne

Ne

Ne

Medžių išvartos,
duobių
atsiradimas,
galimas dalinis
pastato
apgadinimas

1.2.

Smarkus lietus

Gali
būti

Gali būti

Gali
būti

Smegduobės

1.3.

Pūga, lijundra,
smarkus
snygis, speigas

Gali
būti

Gali būti

Gali
būti

Smegduobės

1.4.

Uraganas

Ne

Ne

Ne

Medžių išvartos

1.5.

Ypač
pavojingos

Yra

Atsižvelgiant į tai,
kokio pobūdžio
yra užkrečiamoji
liga, jos plitimas

Yra

Yra

Numatomi
nuostoliai

Vertinimo
balas

7

8

Nuo 5 iki
10 proc.
turto vertės
Mažiau nei
5 proc. turto
vertės
Mažiau nei
5 proc. turto
vertės
Nuo 5 iki
10 proc.
turto vertės
Mažiau nei
5 proc. turto
vertės

2
Ribotas

1
Nereikšmingas
1
Nereikšmingas
2
Ribotas

1
Nereikšmingas

25
Eil.
Nr.

Nustatytas
galimas
pavojus

Galima
oro
tarša

1

2

3

užkrečiamosios
ligos

Galima
Galima Galimi padariniai
paviršinio grunto
(poveikis)
ir (ar)
tarša
gamtinei aplinkai
požeminio
vandens
tarša
4
5
6
galimas oru,
vandeniu ir gruntu

Yra

Ne

Vertinimo
balas

7

8

Ne

Augalų vytimas

Mažiau nei
5 proc. turto
vertės

1
Nereikšmingas

Taip

Pavojingų
cheminių
medžiagų
išsiliejimas

Mažiau nei
5 proc. turto
vertės

1
Nereikšmingas

1.6.

Kaitra

Numatomi
nuostoliai

2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Įvykiai
transportuojant
pavojingą
krovinį (šalia
esančioje
judrioje
gatvėje)
Pastatų
griuvimas
Elektros
energijos
tiekimo
sutrikimai ir
(ar) gedimai
Šilumos
energijos
tiekimo
sutrikimai ir
gedimai
Vandens
tiekimo
sutrikimas
Komunikacijų
sistemų
(elektroninių
ryšių) teikimo
sutrikimas ir
gedimai
Pavojingas
radinys

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Mažiau nei
5 proc. turto
vertės

1
Nereikšmingas

Ne

Ne

Ne

Ne

Mažiau nei
5 proc. turto
vertės

1
Nereikšmingas

Ne

Ne

Ne

Ne

Mažiau nei
5 proc. turto
vertės

1
Nereikšmingas

Ne

Ne

Ne

Ne

Mažiau nei
5 proc. turto
vertės

1
Nereikšmingas

Ne

Ne

Ne

-

Ne

Ne

Ne

Gaisro metu
išsiskiria dalelių
plitimas aplinkoje

Ne

Ne

Ne

Ne

Gaisras
2.8

2.9.

Teroristiniai
išpuoliai

4
Labai didelis

Nuo 30 iki
40 proc.
turto vertės

Mažiau nei
5 proc. turto
vertės
Nuo 10 iki
30 proc.
turto vertės
Mažiau nei
5 proc. turto
vertės

1
Nereikšmingas
3
Didelis
1
Nereikšmingas

26
Eil.
Nr.

Nustatytas
galimas
pavojus

Galima
oro
tarša

1

2

3

Galima
Galima Galimi padariniai
paviršinio grunto
(poveikis)
ir (ar)
tarša
gamtinei aplinkai
požeminio
vandens
tarša
4
5
6

Cheminių
2.10. medžiagų

paskleidimas
Radioaktyviųjų
2.11. medžiagų
paskleidimas
Maisto tarša

Taip

2.16

Streikas

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

2.12.

Branduolinė
avarija Astravo
2.13.
atominėje
elektrinėje
Pavojingas
2.14. objektas
Elektrinės g. 2
Anglies
monoksido ar
kietųjų dalelių
2.15.
KD
koncentracija

Taip

Numatomi
nuostoliai

Vertinimo
balas

7
Mažiau nei
5 proc. turto
vertės

8
1
Nereikšmingas

Mažiau nei
5 proc. turto
vertės
Mažiau nei
5 proc. turto
vertės

1
Nereikšmingas

Taip

Taip

Taip

Taip

Nuo 5 iki
10 proc.
turto vertės

Taip

Taip

Taip

Taip

Mažiau nei
5 proc. turto
vertės

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

1
Nereikšmingas

2
Ribotas
1
Nereikšmingas

1
Nereikšmingas

Taip

Mažiau nei
5 proc.
turto vertės

Taip

Mažiau nei
1
5 proc.
Nereikšmingas
turto vertės

6 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui
Eil.
Nr.

Nustatytas galimas pavojus

1
2
1. Galimi gamtiniai pavojai:
1.1.

Žemės drebėjimas

1.2.

Smarkus lietus

1.3.

Pūga, lijundra, smarkus
snygis, speigas

1.4.

Uraganas

1.5.

Ypač pavojingos
užkrečiamosios ligos

1.6.

Kaitra

2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:

Galimi padariniai
(poveikis) veiklos
tęstinumui
3
Veiklos sutrikimas arba
laikinas nutraukimas
Veiklos sutrikimas arba
laikinas nutraukimas
Veiklos sutrikimas arba
laikinas nutraukimas
Veiklos sutrikimas arba
laikinas nutraukimas

Galimų padarinių
(poveikio) trukmė
(valandomis arba
paromis)
4
Nuo 6 iki 24 val.
Iki 6 val.
Iki 6 val.
Nuo 6 iki 24 val.

Veiklos nutraukimas

Nuo 1 iki 30 parų

Laikinas veiklos
nutraukimas

Nuo 6 iki 24 val.

Vertinimas balais

5
2
Ribotas
1
Nereikšmingas
1
Nereikšmingas
2
Ribotas
4
Labai didelis
2
Ribotas

27
Eil.
Nr.

2.1.
2.2.

Nustatytas galimas pavojus

Įvykiai transportuojant
pavojingą krovinį (šalia
esančioje judrioje gatvėje)
Pastatų griuvimas

Galimi padariniai
(poveikis) veiklos
tęstinumui

Galimų padarinių
(poveikio) trukmė
(valandomis arba
paromis)

Ribotas privažiavimas
prie įstaigos

Iki 6 val.

Laikinas veiklos
nutraukimas

Nuo 1 iki 30 parų

Vertinimas balais

1
Nereikšmingas
4
Labai didelis
1
Nereikšmingas

2.3.

Elektros energijos tiekimo
sutrikimai ir (ar) gedimai

Laikinas veiklos
nutraukimas

Iki 6 val.

2.4.

Šilumos energijos tiekimo
sutrikimai ir gedimai

Laikinas veiklos
nutraukimas

Nuo 6 iki 24 val.

2.5.

Vandens tiekimo sutrikimas

Dalinis veiklos
nutraukimas

Iki 6 val.

2
Ribotas
1
Nereikšmingas

2.6.

Komunikacijų sistemų
(elektroninių ryšių) teikimo
sutrikimas ir gedimai

Ryšių veiklos sutrikimas

Iki 6 val.

1
Nereikšmingas

Iki 6 val.

1
Nereikšmingas

2.7.

2.8.

Pavojingas radinys
Gaisras

2.9.

Teroristiniai išpuoliai

2.10.

Cheminių medžiagų
paskleidimas

2.11.

Radioaktyviųjų medžiagų
paskleidimas

2.12.

Maisto tarša

2.13.

Branduolinė avarija Astravo
atominėje elektrinėje

2.14.

Pavojingas objektas
Elektrinės g. 2

2.15.

Anglies monoksido ar
kietųjų dalelių KD
koncentracija

Laikinas veiklos
nutraukimas, žmonių
evakavimas
Laikinas veiklos
nutraukimas, žmonių
evakavimas
Laikinas veiklos
nutraukimas, žmonių
evakavimas
Laikinas veiklos
nutraukimas, žmonių
evakavimas
Laikinas veiklos
nutraukimas, žmonių
evakavimas
Laikinas veiklos/pamokų
nutraukimas
Laikinas veiklos
nutraukimas, žmonių
evakavimas
Laikinas veiklos
nutraukimas, žmonių
evakavimas

Laikinas veiklos
nutraukimas

Nuo 1 iki 3 parų

3
Didelis

Nuo 6 iki 24 val.

2
Ribotas

Nuo 6 iki 24 val.

2
Ribotas

Nuo 6 iki 24 val.

2
Ribotas

Nuo 1 iki 3 parų

3
Vidutinis

Nuo 6 iki 24 val.

2
Ribotas

Nuo 6 iki 24 val.

2
Ribotas

Nuo 6 iki 24 val.

2
Ribotas

Laikinas veiklos
2
Nuo 6 iki 24 val.
nutraukimas
Ribotas
17. Kiekvieno galimo pavojaus padariniai (poveikis) (P1, P2, P3) įvertinami balais
pagal 7 lentelėje pateiktus įvertinimo kriterijus. Balai surašomi į 8 lentelės 4, 5, 6 skiltis.
18. Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai vertinami balais, atsižvelgiant į 4 ir
5 lentelėse numatomus nuostolius (4 ir 5 lentelėse nurodyti nuostoliai sumuojami).

2.16.

Streikas

28
7 lentelė. Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimo kriterijai
Galimų padarinių (poveikio) darbuotojų ir (ar) lankytojų gyvybei ir
sveikatai (P1) įvertinimas
Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra, darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuoti
nereikia
Sužaloti 1–5 darbuotojai ir (ar) lankytojai iki 50 darbuotojų ir (ar)
lankytojų evakuota
Žuvo ne daugiau kaip 5 darbuotojai ir (ar) lankytojai, sužalota nuo 5 iki
10 darbuotojų ir (ar) lankytojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 darbuotojų ir (ar)
lankytojų evakuota
Žuvo ne daugiau kaip 20 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir (ar) nuo 10 iki
50 darbuotojų ir (ar) lankytojų sunkiai sužalota, ir (ar) nuo 100 iki 200
darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota
Žuvo daugiau nei 20 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir (ar) sužalota daugiau
nei 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų, ir (ar) daugiau kaip 200 darbuotojų
ir (ar) lankytojų evakuota
Galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas

Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – mažiau nei 5 proc. turto vertės
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 5 iki 10 proc. turto vertės
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 10 iki 30 proc. turto vertės
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 30 iki 40 proc. turto vertės
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – daugiau kaip 40 proc. turto
vertės
Galimų padarinių (poveikio) veiklos tęstinumui (P3) įvertinimas

Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų
Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų
Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų
Kai veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų
Kai veikla sutrikdoma daugiau kaip 30 parų

Galimų
padarinių
(poveikio) lygis

Vertinimo
balai

Nereikšmingas

1

Ribotas

2

Didelis

3

Labai didelis

4

Katastrofinis

5

Galimų
padarinių
(poveikio) lygis

Nereikšmingas
Ribotas
Didelis
Labai didelis
Katastrofinis
Galimų
padarinių
(poveikio) lygis

Nereikšmingas
Ribotas
Didelis
Labai didelis
Katastrofinis

Vertinimo
balai

1
2
3
4
5
Vertinimo
balai

1
2
3
4
5

Galimo pavojaus
rizikos veiklos
tęstinumui lygis
(R3) R3=TxP3

Bendras rizikos lygis
(R) R=R1+R2+R

Galimo pavojaus
rizikos turtui ir
aplinkai lygis
(R2) R2=TxP2

(poveikis) turtui ir
aplinkai (P2)

Galimo pavojaus
rizikos darbuotojų
ir (ar) lankytojų
gyvybei ir sveikatai
lygis
(R1) R1=TxP1

2

Rizikos lygio
(R) nustatymas

Galimi padariniai
(poveikis) veiklos
tęstinumui (P3)

1
1. Galimi gamtiniai pavojai:

Galimų padarinių (poveikio)
(P) įvertinimas balais

Galimi padariniai
(poveikis
darbuotojų ir (ar)
lankytojų gyvybei ir
sveikatai
(P1)
Galimi padariniai

Galimas pavojus

Eil. Nr.

Galimo pavojaus tikimybės
(T) įvertinimas balais

8 lentelė. Galimų pavojų rizikos įvertinimas

6

7

8

9

10

4
Vidutinis
4
Priimtinas
4
Priimtinas
6
Vidutinis
12
Didelis
4
Vidutinis

4
Priimtinas
4
Priimtinas
4
Priimtinas
6
Vidutinis
4
Priimtina
2
Priimtinas

4
Priimtinas
4
Priimtinas
4
Priimtinas
6
Vidutinis
16
Labai didelis
4
Vidutinis

12
Vidutinis
12
Priimtinas
12
Priimtinas
18
Vidutinis
32
Labai didelis
10
Vidutinis

4
Priimtinas
8
Didelis
3
Priimtinas
6
Vidutinis
3
Priimtinas

4
Priimtinas
8
Didelis
3
Priimtinas
3
Priimtinas
3
Priimtinas

4
Priimtinas
8
Didelis
3
Priimtinas
6
Vidutinis
3
Priimtinas

12
Priimtinas
28
Didelis
9
Priimtinas
15
Vidutinis
9
Priimtinas

3

4

5

1.1. Žemės drebėjimas

2

2

2

2

1.2. Smarkus lietus

4

1

1

1

1.3. Pūga, smarkus snygis, speigas

4

1

1

1

1.4. Uraganas

3

2

2

2

1.5. Ypač pavojingos užkrečiamosios ligos

4

3

1

4

1.6. Kaitra

2

2

1

2

4

1

1

1

2

4

4

4

1

1

2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:
2.1.

Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį
(šalia esančioje judrioje gatvėje)

2.2. Pastatų griuvimas

Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar)
gedimai
Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir
2.4.
gedimai
2.3.

2.5. Vandens tiekimo sutrikimas

3

1

3

2

1

2

3

1

1

1

2.8. Gaisras

1

4
Priimtinas

4
Priimtinas

4
Priimtinas

12
Priimtinas

6
Vidutinis
8
Didelis
4
Vidutinis
4
Vidutinis
4
Vidutinis
10
Didelis
9
Vidutinis
4
Vidutinis
4
Vidutinis
1
Priimtinas

3
Priimtinas
8
Didelis
2
Priimtinas
2
Priimtinas
2
Priimtinas
5
Priimtinas
6
Vidutinis
2
Priimtinas
2
Priimtinas
1
Priimtinas

3
Priimtinas
8
Didelis
4
vidutinis
4
Vidutinis
4
Vidutinis
10
Didelis
6
Vidutinis
4
Vidutinis
4
Vidutinis
4
Vidutinis

12
Vidutinis
24
Didelis
10
Vidutinis
10
Vidutinis
10
Vidutinis
28
Didelis
21
Vidutinis
10
Vidutinis
10
Vidutinis
6
Vidutinis

1

2

1

1

2

4

4

4

2

2

1

2

2.10 Cheminių medžiagų paskleidimas

2

2

1

2

2.11 Radioaktyviųjų medžiagų paskleidimas

2

2

1

2

2.12 Maisto tarša

4

3

1

3

3

3

2

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

1

2

2.9

2.13

Teroristiniai išpuoliai

Branduolinė avarija Astravo atominėje
elektrinėje

2.14 Pavojingas objektas Elektrinės g. 2
2.15

Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD
koncentracija

2.16 Streikas

Bendras rizikos lygis
(R) R=R1+R2+R

(poveikis) turtui ir
aplinkai (P2)

Galimo pavojaus
rizikos veiklos
tęstinumui lygis
(R3) R3=TxP3

3

Galimo pavojaus
rizikos turtui ir
aplinkai lygis
(R2) R2=TxP2

2.7. Pavojingas radinys

1

Galimo pavojaus
rizikos darbuotojų
ir (ar) lankytojų
gyvybei ir sveikatai
lygis
(R1) R1=TxP1

4

Rizikos lygio
(R) nustatymas

Galimi padariniai
(poveikis) veiklos
tęstinumui (P3)

Komunikacijų sistemų
2.6. (elektroninių ryšių) teikimo sutrikimas ir
gedimai

Galimų padarinių (poveikio)
(P) įvertinimas balais

Galimi padariniai
(poveikis
darbuotojų ir (ar)
lankytojų gyvybei ir
sveikatai
(P1)
Galimi padariniai

Galimas pavojus

Eil. Nr.

Galimo pavojaus tikimybės
(T) įvertinimas balais

30

31
4. Rizikos lygio ir jos priimtinumo vertinimas
19. Nustatytų galimų pavojų rizikos lygis apskaičiuojamas pagal formulę R=TxP (R –
rizika, T – tikimybė, P – padariniai (poveikis). Gautos reikšmės įrašomos į 8 lentelės 7, 8 ir 9 skiltis:
19.1. galimo pavojaus rizikos darbuotojų ir (ar) lankytojų gyvybei ir sveikatai lygis
(R1);
19.2. galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2);
19.3. galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3).
20. Naudojantis 9 lentele, pagal nustatytų galimų pavojų tikimybės (T) ir galimų
padarinių (poveikio) (P) balus (8 lentelės 3, 4, 5 ir 6 skiltys) nustatomas kiekvieno galimo pavojaus
rizikos (R1, R2, R3) lygis: labai didelis, didelis, vidutinis arba priimtinas, kuris įrašomas į 8 lentelės
7, 8, 9 skiltis.
21. 8 lentelės 10 skiltyje įrašomas bendras rizikos lygis, kuris gaunamas sudėjus R1,
R2 ir R3 reikšmes. Šie duomenys bus naudojami sudarant įstaigos galimų pavojų sąrašą prioriteto
tvarka pagal jų rizikos lygį. Galimais pavojais prioriteto tvarka laikomi:
21.1. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės;
21.2. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį);
21.3. pavojai, kurie yra didelės tikimybės;
21.4. visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka.
22. Nustačius labai didelę, didelę ar vidutinę riziką, šių galimų pavojų rizikos mažinimo
priemonės numatomos įstaigos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane. Šios priemonės
turi:
22.1. mažinti galimo pavojaus tikimybę ir (ar) galimus padarinius (poveikį);
22.2. gerinti įstaigos pasirengimą reaguoti ir likviduoti įvykius ir šalinti jų padarinius;
22.3. didinti įstaigos darbuotojų saugumą gresiant ar įvykus įvykiams.
23. Nustatytų galimų pavojų rizikos lygis apskaičiuojamas pagal formulę R=TxP (R –
rizika, T – tikimybė, P – padariniai (poveikis). Gautos reikšmės įrašomos į 8 lentelės 7, 8 ir 9 skiltis:
23.1. galimo pavojaus rizikos darbuotojų ir (ar) lankytojų gyvybei ir sveikatai lygis
(R1);
23.2. galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2);
23.3. galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3).
24. Naudojantis 9 lentele, pagal nustatytų galimų pavojų tikimybės (T) ir galimų
padarinių (poveikio) (P) balus (8 lentelės 3, 4, 5 ir 6 skiltys) nustatomas kiekvieno galimo pavojaus
rizikos (R1, R2, R3) lygis: labai didelis, didelis, vidutinis arba priimtinas, kuris įrašomas į 8 lentelės
7, 8, 9 skiltis.
25. 8 lentelės 10 skiltyje įrašomas bendras rizikos lygis, kuris gaunamas sudėjus R1,
R2 ir R3 reikšmes. Šie duomenys bus naudojami sudarant įstaigos galimų pavojų sąrašą prioriteto
tvarka pagal jų rizikos lygį. Galimais pavojais prioriteto tvarka laikomi:
25.1. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės;
25.2. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį);
25.3. pavojai, kurie yra didelės tikimybės;
25.4. visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka.
26. Nustačius labai didelę, didelę ar vidutinę riziką, šių galimų pavojų rizikos mažinimo
priemonės numatomos gimnazijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane. Šios
priemonės turi:
26.1. mažinti galimo pavojaus tikimybę ir (ar) galimus padarinius (poveikį);
26.2. gerinti gimnazijos pasirengimą reaguoti ir likviduoti įvykius ir šalinti jų
padarinius;
26.3. didinti gimnazijos darbuotojų saugumą gresiant ar įvykus įvykiams.
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Galimo pavojaus
tikimybė

9 lentelė. Rizikos lygio (R) nustatymas
5

Žalia – priimtina rizika

4

Geltona – vidutinė rizika

3

Oranžinė – didelė rizika

2

Raudona – labai didelė rizika

1
1

2

3

4

5

Galimi padariniai (poveikis)
27. Nustačius labai didelę ar didelę riziką, šių galimų pavojų valdymas aprašomas
gimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plane.
28. Nustačius priimtiną riziką, nebūtina numatyti šių galimų pavojų prevencijos
priemonių ir jų valdymo, bet siūloma juos pakartotinai įvertinti rizikos analizės peržiūros metu.
5. Baigiamosios nuostatos
29. Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus
metus arba atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams
ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems
darbuotojų saugumą.
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Priedas Nr. 2

VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS ESVG GRUPĖ
Direktorius – ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovas – informuoja
Vilniaus miesto Civilinės saugos skyrių, Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyrių

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – koordinatorius, nuolat teikia informaciją direktoriui,
informuoja BPC ir kt. atsakingas tarnybas, koordinuoja ekstremaliosios situacijos ir evakavimo eigą
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – atsakingi už viešosios tvarkos palaikymą
ir mokinių evakavimą ekstremaliosios situacijos metu, informacijos pateikimą gimnazijos bendruomenei TAMO,
elektroninėje erdvėje

Raštinės vadovas – atsakingas už informacijos priėmimą ir perdavimą atsakingiems asmenims

Socialinis pedagogas – atsakingas už socialinės pagalbos teikimą,
viešosios tvarkos palaikymą ir evakavimą ekstremaliosios situacijos metu
Psichologas – atsakingas už psichologinės pagalbos teikimą,
pirmosios pagalbos suteikimą ekstremaliosios situacijos metu
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Priedas Nr. 3

PERSPĖJIMO APIE ĮVYKĮ SCHEMA

Pirmas įvykį pastebėjęs
darbuotojas

Vilniaus miesto
savivaldybės
administracijos Bendrojo
ugdymo skyrius

Vilniaus miesto
savivaldybės Civilinės
saugos skyrius

Direktorius

VŠĮ „Vilniaus Valdorfo
mokykla“

Bendrasis pagalbos
centras 112

Tėvai

Mokytojai

Už civilinę saugą atsakingas
darbuotojas

Kiti darbuotojai

Mokiniai
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Priedas Nr. 4

KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ SCHEMA

Už civilinę saugą atsakingas darbuotojas

VŠĮ „Vilniaus Valdorfo mokykla“
(85) 213 7041
Bendrasis pagalbos
centras
112

Vilniaus miesto savivaldybės
Civilinės saugos skyrius
(85) 211 2348 arba +370 6121 5092
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Priedas Nr. 5

37
SUSIRINKIMO VIETA

Priedas Nr. 6

38

TERITORIJOS (PASTATO) PLANAS

Priedas Nr. 7
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Priedas Nr. 8
I AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS
FIRST FLOOR EVACUATION PLAN

40

I AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS
FIRST FLOOR EVACUATION PLAN

41

I AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS
FIRST FLOOR EVACUATION PLAN

42

I AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS
FIRST FLOOR EVACUATION PLAN

43

II AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS
SECOND FLOOR EVACUATION PLAN

44

II AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS
SECOND FLOOR EVACUATION PLAN

45

II AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS
SECOND FLOOR EVACUATION PLAN

46

III AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS
THIRD FLOOR EVACUATION PLAN

47

III AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS
THIRD FLOOR EVACUATION PLAN

48

III AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS
THIRD FLOOR EVACUATION PLAN

49

PUSRŪSIO EVAKUACIJOS PLANAS
BASEMENT EVACUATION PLAN

50

PUSRŪSIO EVAKUACIJOS PLANAS
BASEMENT EVACUATION PLAN
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Priedas Nr. 9
MATERIALIŲJŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS

Eil.
Nr.

Kiekis

Techniniai duomenys

Valdytojas

Kontaktiniai įmonės
duomenys

Pirmosios pagalbos rinkinys

5

Pilna komplektacija

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija

-

Gesintuvai miltiniai

24

MG – 6

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija

3.

Gesintuvai angliarūgštiniai

3

AG – 5

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija

4.

Vandens putų gesintuvai

3

VPG – 10

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija

5.

Gaisro gesinimo čiaupai

15

GČ – 15

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija

1.
2.

Priemonė

UAB „Iskados APC“
UAB „Iskados APC“
UAB „Iskados APC“
UAB „Iskados APC“
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Priedas Nr. 10
ATSAKINGŲ ASMENŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS
Eil.
Nr.
1

2

3

4
5

Pareigos ir numatytos funkcijos
Direktorius – ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovas –
informuoja Vilniaus miesto Civilinės saugos skyrių, Vilniaus miesto
savivaldybės Bendrojo ugdymo skyrių
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – koordinatorius, nuolat
teikia informaciją direktoriui, informuoja BPC ir kt. atsakingas
tarnybas
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – atsakingi už viešosios tvarkos
palaikymą ir mokinių evakavimą ekstremaliosios situacijos metu,
informacijos pateikimą gimnazijos bendruomenei TAMO,
elektroninėje erdvėje
Raštinės vadovas – atsakingas už informacijos priėmimą ir
perdavimą
Socialinis pedagogas – atsakingas už socialinės pagalbos teikimą,
viešosios tvarkos palaikymą ir evakavimą ekstremaliosios
situacijos metu

Kontaktiniai duomenys
+370 6848 4141

+370 6848 3848

+370 6848 4381
+370 6848 5552
+370 6848 4880
(8 5) 233 0452
+370 6848 7132

6

Psichologas – atsakingas už psichologinės pagalbos teikimą,
pirmosios pagalbos suteikimą ekstremaliosios situacijos metu

(8 5) 233 0452

7

IT specialistas – atsakingas už IT priemonių evakavimą

(8 5) 233 0452

8

Bibliotekininkas – atsakingas už vadovėlių evakavimą

9

Pastatų prižiūrėtojai – atsakingi už materialinio turto evakavimą

(8 5) 233 0452
(8 5) 233 0452
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Priedas Nr. 11
PAGALBOS TARNYBŲ TELEFONAI
Eil.
Nr.
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

Tarnybos pavadinimas

Tel. Nr.

El. paštas

Adresas

Bendrasis pagalbos centras
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo
ugdymo skyrius
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos
Civilinės
saugos skyrius
Vilniaus apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas
Koronaviruso karštoji linija
Vilniaus valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba

112

–

–

(8 5) 211 2000

8 61215092
(85) 271 6050

1808
(85) 2491700
(85) 248 2662
(8 5) 212 40 98
NVSC prie Sveikatos apsaugos
(85) 261207
ministerijos
Vilniaus visuomenės sveikatos
(85) 271 1244
biuras
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS (8 5) 230 0124,
centras
(8 5) 2767 968
Apsinuodijimo kontrolės ir
informacijos biuras
(8-5) 236 2052
Respublikinė
Vilniaus
(85) 204 08 25
universitetinė
ligoninė
Toksikologijos kabinetas
Valstybinę maisto veterinarijos
(8 5) 240 4361
tarnyba
(8 5) 236 1936
Radiacinės saugos centras
(8 5) 276 3633
Aplinkos
apsaugos
departamentas prie Aplinkos (85) 273 2995
ministerijos
(85) 216 3385
AB
energijos
skirstymo
1852
operatorius (ECO)
AB
energijos
skirstymo
1852
operatorius (ECO)

16

UAB Vilniaus vandenys

17
18

UAB Vilniaus energija
Valstybinė darbo inspekcija

19

UAB Grinda Miesto avarinė
dispečerinė tarnyba

1889
1899
(8 5) 2139772
1355
(85) 215 2089

savivaldybe@vilnius.lt

Konstitucijos g. 3

budintis@vilnius.lt

Konstitucijos g. 3

info@policija.lt

Birželio 23-oiosios g. 16

–

–

vilnius@vmvt.lt

Konstitucijos pr. 23B

info@nvsc.lt

Kalvarijų g. 153

info@vvsb.lt

Polocko g. 12 – 2

ulac@ulac.lt

Nugalėtojų g. 14

rvul@rvul.lt

Šiltnamių g. 29A

info@vmvt.lt

Siesikų g. 19

rsc@rsc.lt

Kalvarijų g. 153

pps@aad.am.lt
info@aad.m.lt
konsultacijos@aad.am.lt
info@eco.lt
Dingus elektrai
klientų aptarnavimas
info@vv.lt

Smolensko g. 15
Minsko pl. 26 A
Minsko pl. 26 A
Spaudos g. 8 – 1

info@vilniausenergija.lt
info@vdi.lt

Konstitucijos pr. 7
Aguonų g. 10

info@grinda.lt

Eigulių g. 32
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Priedas Nr. 12
INFORMACIJA APIE EVAKUOTUS MOKINIUS IR DARBUOTOJUS
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kontrolės zona
1A klasė
1B klasė
1C klasė
1D klasė
1E klasė
1F klasė
1G klasė
2A klasė
2B klasė
2C klasė
2D klasė
2E klasė
3A klasė
3B klasė
3C klasė
3D klasė
4A klasė
4B klasė
4C klasė
4D klasė
Pedagoginiai darbuotojai
Techniniai darbuotojai

Evakuoti visi asmenys (+/–)

Pastabos (evakuotų
žmonių skaičius)
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Priedas Nr. 13
VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS
DARBUOTOJŲ KABINETŲ SĄRAŠAS

Kab. Nr.

Pareigos

1
002

2
Pastatų prižiūrėtojai

003

Technologijos

004

Technologijos

005

Užsienio kalba

006

Muziejus

007

Techninės kūrybinės dirbtuvės

008

Kalbų centras

010

Fizinis ugdymas

011

Fizinis ugdymas

012

Sporto salė

013

Rūbinė

014

Valgykla

101
102

Lietuvių kalba ir literatūra
Lietuvių kalba ir literatūra

103

Lietuvių kalba ir literatūra

104

Lietuvių kalba ir literatūra

105

Lietuvių kalba ir literatūra

106

Istorija

107

Istorija

108

Socialinis pedagogas

109

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

110

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

111

Gamtos mokslų laboratorija

112

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

113

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

114

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

115

Mokytojai

116

Raštinė

201

Chemija

202

Matematika
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203

Matematika

204

Matematika

205

Matematika

206

Geografija

207

Dorinis ugdymas

208

Fizika

209

IT– specialistas

210

Biologija

211

Menai

212

Anglų kalbos kabinetas

213

Konferencijos salė

301

Informacinės technologijos

302

Informacinės technologijos

303

Užsienio kalbų centras

304

Anglų kalba

305

Anglų kalba

306

Prancūzų kalba

307

Rusų kalba

308

Biblioteka – skaitykla

309

Aktų salė

310

Metodinis

312

Psichologas

313

Archyvas

314

Mokinių taryba
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Priedas Nr. 14
PATVIRTINTA
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos
direktoriaus 2020 m. vasario 19 d. įsakymu
Nr. V– 13
VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ
VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS
Eil.
Nr.

1

VEIKSMŲ SEKA
GAISRO APTIKIMAS
Signalą apie kilusį gaisrą duoda asmuo, pastebėjęs gaisrą.
Informuoja gimnazijos budėtoją – sargą, kad duotų gaisro įspėjimo skambutį,
jeigu neveikia darbuotojai informuojami telefonu ar kitais galimais būdais,
informuojami žodžiu, šaukiant „GAISRAS“ skambučiu:
trys ilgi signalai su trijų sekundžių intervalu.

ATSAKINGI
ASMENYS

Darbuotojas, pirmas
pastebėjęs gaisrą,
atsakingas už
priešgaisrinę saugą,
jam nesant jį
pavaduojantis
darbuotojas,
budėtojas – sargas

PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ
Pranešti ugniagesiams:

Bendruoju pagalbos telefonu –

2

Skambinantis turi pranešti šią informaciją apie įvykį:
kur įvykio, tikslus adresas – S. Konarskio g. 34, Vilnius
gaisro kilimo vieta,
įvykio pobūdis,
tikslus įvyko laikas;
grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;
situacijos kaita;
pranešusio duomenis (vardas, pavardė, telefono Nr., buvimo vieta)

Darbuotojas
atsakingas už
priešgaisrinę saugą
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MOKINIŲ IR DARBUOTOJŲ EVAKUACIJĄ
Už mokinių ir darbuotojų evakavimą iš klasių atsakingi tuo metu pamoką
vedantys mokytojai.
Darbuotojai ir mokiniai išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį
gaisrą, turi nepanikuodami, bet nedelsdami išeiti iš patalpos evakuaciniu
išėjimu.
Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti evakuacijos planuose ir žymimi ženklais.
Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine –

žalia linija, atsarginiai – žalia punktyrine. Už evakuacinių durų atrakinimą
3 atsakingi gimnazijos pastatų prižiūrėtojai. Sėkmingai išėję iš pastato, gimnazijos
mokiniai ir darbuotojai turi nedelsdami susirinkti
sutartoje vietoje –

Darbuotojas
atsakingas už
priešgaisrinę saugą

SUSIRINKIMO VIETA (krepšinio aikštelė).
Darbuotojas,
atsakingas už priešgaisrinę saugą, informuoja gimnazijos direktorių apie tai, ar
visi mokiniai ir darbuotojai sėkmingai evakavusi. Esant šaltam metų sezonui, jei
yra žinoma ar numatoma, kad gelbėjimo darbai, šalinimo ar padarinių
likvidavimo darbai užtruks ilgiau nei 1 val. ir dėl to negalima grįžti į gimnazijos
patalpas, už civilinę saugą atsakingas asmuo nurodo laikinai perkelti mokinius
iš susirinkimo vietos į iš anksto numatytą laikino perkėlimo vietą VšĮ „Vilniaus
Valdorfo mokyklą“ (adresas: Geležinio Vilko g. 23, Vilnius).
MATERIALIŲJŲ VERTYBIŲ EVAKUAVIMAS
Už materialiųjų vertybių evakavimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio
reikalams, jam nesant – asmuo, jį pavaduojantis.
Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti materialinės vertybės, baigus
darbuotojų ir mokinių evakuaciją, turi būti organizuojamas materialiųjų
4 vertybių išnešimas į saugią vietą.
Leidus gaisro vadovui, formuojama žmonių grupė. Materialinių vertybių, kurias
gaisro atveju būtina apsaugoti ar evakuoti, sąrašą nustato gimnazijos direktorius.
(2 priedas).
GAISRO GESINIMAS
Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti
dirbti su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalo imtis priemonių
gaisrą gesinti. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą
degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu to padaryti negalima,
iki 1000V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti angliarūgštės ar
miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti
5
veikiančius elektros įrenginius. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo
elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo. Ugnies gesintuvai
paleidžiami tokiu būdu:
reikia nutraukti plombą;
ištraukti apsauginį kaištį;
gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį;

Darbuotojas
atsakingas už
priešgaisrinę saugą
suformuoja žmonių
grupę evakuoti
materialųjį turtą

Darbuotojas
atsakingas už
priešgaisrinę
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nuspausti rankenėlę (1 priedas).
Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė
atsitraukti. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia
nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamąja medžiaga padengti visą
degantį paviršių. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o
ne kiekvieną iš eilės. 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
gesinamąja medžiaga būtų padengtas visas degantis paviršius. Gesinimas turi
būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvas. Jeigu nepavyksta užgesinti per
8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš
degančios patalpos į lauką.
GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS
Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo gaisrui gesinti, mokinių ir darbuotojų
evakavimą vykdo darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą. Kilus gaisrui
patalpose ir baigus darbuotojų bei mokinių evakuaciją, gimnazijos gaisro
gesinimo vadovas (toliau ĮGGV), atvyksta į GAISRO VIETĄ, organizuoti
gaisro gesinimą. ĮGGV įsitikinęs, kad ugniagesiai iškviesti, skiria asmenį, gerai
pažįstantį objektą ir žinantį priešgaisrinių vandens telkinių vietas, priešgaisrinės
apsaugos pajėgoms sutikti ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
gaisro gesinimo vadovui (toliau – GGV) konsultuoti. Šis asmuo laukia
atvykstančių ugniagesių gimnazijos teritorijos prieigose.
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, vėdinimo sistemą;
aušinti pastatų konstrukcijas ir technologinius įrenginius, kurie
6
gali perkaisti;
patikrinti ar veikia priešgaisrinio vandentiekio įtaisai;
neleisti personalui atlikti jokių veiksmų uždūmintoje gaisro
zonoje, kad būtų išvengta apsinuodijimų degimo produktais.
Atvykus ugniagesiams, ĮGGV privalo informuoti GGV apie gaisro
aplinkybes. Gimnazijos darbuotojas, esantis gaisro gesinimo štabe,
privalo GGV konsultuoti apie technologines, specifines degančio objekto
savybes, taip pat informuoti apie sprogstamų, 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.
___________________________

Darbuotojas
atsakingas už
priešgaisrinę saugą
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1 priedas

GESINTUVO NAUDOJIMAS

Žinokite jo buvimo vietą;
Nutraukti plombą ir ištraukti apsauginį kaištį;
Gesintuvo žarnelę su difuzoriumi nukreipti į gaisro židinį
(stovėkite 1 m. atstumu);
Nuspausti rankenėlę ir gesinkite;
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2 priedas
MATERIALIŲJŲ VERTYBIŲ EVAKAVIMAS
Už materialiųjų vertybių evakavimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio
reikalams, jam nesant – jį pavaduojantis asmuo.
Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti materialinės vertybės, baigus mokinių ir
darbuotojų evakuaciją, turi būti organizuojama materialinių vertybių išnešimas į saugią vietą. Leidus
gelbėjimo darbų vadovui, formuojama žmonių grupė. Materialinių vertybių, kurias gaisro atveju
būtina apsaugoti ar evakuoti, sąrašą nustato gimnazijos direktorius. Darbuotojas, atsakingas už
priešgaisrinę saugą, suformuoja žmonių grupę evakuoti materialųjį turtą.

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1

Rima Kirkilienė

Raštinės vadovas

2

Donatas Luckus

IT – specialistas

3

Salomėja Gongapševienė

Bibliotekininkas

4

Voitech Nedzveckij

Pastatų prižiūrėtojas

5

Romuald Šostakovskij

Pastatų prižiūrėtojas

Pareigos ir numatytos
funkcijos
Archyve esančių dokumentų
evakavimas
IT – priemonių evakavimas
Vadovėlių evakavimas
Materialiojo turto evakavimas
Materialiojo turto evakavimas
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Priedas Nr. 15
PATVIRTINTA
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos direktoriaus
2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V – 14

VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2021 – 2023 M. M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
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I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos 2021 – 2023 metų ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių planas (toliau – planas), parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028 “Dėl ekstremalių situacijų prevencijos vykdymo
tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2010, Nr. 87-4585).
2. Planas reglamentuoja išankstinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti arba
sumažinti ekstremaliųjų situacijų ir ekstremaliųjų įvykių susidarymo galimybę Vilniaus Jono
Basanavičiaus gimnazijoje ir jos aplinkoje, sušvelninti galimus padarinius, numatyti procedūras,
kuriomis vadovaujantis bus veikiama nelaimės atveju.
3. Ekstremaliųjų situacijų prevencija – tai tikslingai vykdoma pasirengimo
ekstremaliosioms situacijoms priemonių visuma. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių
planas – planas, kuriame apibrėžiamos Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos procedūros, skirtos
mažinti avarinių situacijų, įvykių ar ekstremaliųjų įvykių kilimo tikimybę ir (ar) švelninti jų daromą
poveikį žmonėms, turtui ir aplinkai, taip pat nustatyti informacijos perdavimo tvarką darbuotojams
apie vidinius ir išorinius pavojus, galinčius daryti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai ar gyvybei,
ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir veiksmus avarinių situacijų atvejais.
4. Apibrėžti civilinės saugos funkcinių ir stalo pratybų atlikimo periodiškumą bei tvarką
ir darbuotojų mokymo terminus Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje.
Plano tikslai:
sukurti prevencinių priemonių sistemą Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje;
numatyti priemones mažinančias ekstremaliųjų situacijų riziką;
užtikrinti tinkamą pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms ir tinkamą reagavimą į jas, siekiant
efektyviai ir laiku koordinuoti jų valdymą;
užtikrinti efektyvią informacijos kaitą apie ekstremaliąsias situacijas;
organizuoti galimų pavojų rizikos mažinimo priemones;
nustatyti darbuotojų informavimo ir mokymo tvarką bei terminus;
planas peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas ne rečiau kaip kas vienerius metus;
planas atnaujinamas jeigu pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys civilinę saugą, ir (arba)
įstaigoje pradedama naudoti naujas priemones, mažinančias mokinių ir darbuotojų saugumą, arba
pasikeičia priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti žmonių saugumą.
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II. PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ NUSTATYMAS IR ĮGYVENDINIMAS
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos teritorijai būdingos prevencijos priemonės
nustatomos gresiančių pavojų ir jų galimų padarinių prognoze.
Ekstremaliųjų situacijų prevenciją organizuoja, vertina galimus padarinius ir
įgyvendina prevencines priemones Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos administracija bei
nepriklausomas civilinės saugos specialistas.
III. PAGRINGINIŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ REGLAMENTAVIMAS
Pagrindinių prevencinių priemonių reglamentavimas yra paremtas Lietuvos Respublikos
civilinės saugos įstatymu, kitais civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Priemonės pavadinimas

2021 metai

2022 metai

2023 metai

1
2
3
4
5
6
1 TIKSLAS – STIPRINTI CIVILINĖS SAUGOS PARENGTĮ VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOJE
Direktorius,
darbuotojas
atsakingas už
civilinę saugą

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

Eil.
Nr.

Vertinimo
kriterijai

Vykdymo laikotarpis

Atsakingas
vykdytojas
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7

8

Parengti
prevencijos
priemonių planą
per einamuosius
metus (skaičius)
Peržiūrų ir
patikslinimų
(skaičius)
Peržiūrų ir
patikslinimų
(skaičius)
Peržiūrų ir
patikslinimų
(skaičius)
Parengtų mokymo
planų per
einamuosius
metus (skaičius)

1.1.

Parengti gimnazijos ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių planą.

I
ketvirtis

–

–

1.2.

Peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti
ekstremaliųjų prevencijos priemonių planą.

–

Esant
poreikiui

Esant
poreikiui

1.3.

Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti
gimnazijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų
situacijų rizikos analizę.

–

Esant
poreikiui

Esant
poreikiui

1.4.

Peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti
ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.

–

Esant
poreikiui

Esant
poreikiui

1.5.

Parengti gimnazijos darbuotojų civilinės
saugos mokymo planą.

–

Esant
poreikiui

Esant
poreikiui

Darbuotojas
atsakingas už
civilinę saugą

1.6.

Organizuoti gimnazijos darbuotojų civilinės
saugos mokymus (ne mažiau 2 akad. val. per
metus) pagal patvirtintą darbuotojų civilinės
saugos mokymo programą.

II
ketvirtis

II
ketvirtis

II
ketvirtis

Darbuotojas
atsakingas už
civilinę saugą

Vykdytų mokymų
per einamuosius
metus (skaičius)

100

1.7.

Užtikrinti, kad gimnazijos darbuotojai, kurie
privalo išklausyti civilinės saugos mokymo
kursus (pagal civilines saugos kategorijas)

I
ketvirtis

I
ketvirtis

I
ketvirtis

Darbuotojas
atsakingas už
civilinę saugą

Dalyvauta
civilinės saugos
kursuose per

100

Darbuotojas
atsakingas už
civilinę saugą
Darbuotojas
atsakingas už
civilinę saugą
Darbuotojas
atsakingas už
civilinę saugą

100

≥1

≥1

≥1

100

1

Priemonės pavadinimas

2
dalyvautų Vilniaus PVG
organizuojamuosiuose kursuose.

2021 metai

2022 metai

2023 metai

3

4

5

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

Eil.
Nr.

Vertinimo
kriterijai

Vykdymo laikotarpis

Atsakingas
vykdytojas
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6

7
einamuosius
metus (skaičius)

8

2 TIKSLAS – TOBULINTI ADMINISTRACIJOS VEIKSMŲ KOORDINAVIMO ĮGŪDŽIUS, PATVIRTINTI CIVILINĖS SAUGOS PARENGTĮ
2.1.

Organizuoti funkcines pratybas.

2.2.

Organizuoti stalo pratybas.

3.1.2.

Surengtų pratybų
per einamuosius
metus (skaičius)
Surengta pratybų
per einamuosius
metus (skaičius)

Nedelsiant
gavus
informaciją
Savivaldybės
civilinės
saugos
skyriaus

ESVG

Surengta
pasitarimų
gręsiant įvykiui
(skaičius)

≥70

I
ketvirtis

Darbuotojas,
atsakingas už
civilinę saugą,
darbuotojas,
atsakingas už
perspėjimą ir
informavimą

Peržiūrų ir
patikslinimų
(skaičius)

100

–

II
ketvirtis

–

II
ketvirtis

-

3 TIKSLAS – PASIRENGTI GALIMIEMS GAMTINIAMS PAVOJAMS
3.1. Gamtiniai pavojai – žemės drebėjimas
Nedelsiant
Nedelsiant
Surengti ESVG pasitarimą dėl pasirengimo
gavus
gavus
gresiant stichiniam ar katastrofiniam
informaciją
informaciją
3.1.1. meteorologiniam reiškiniui. Įvertinti
Savivaldybės
Savivaldybės
gimnazijos pasirengimą galimiems
civilinės
civilinės
padariniams.
saugos
saugos
skyriaus
skyriaus
Peržiūrėti ir atnaujinti asmens (esant
poreikiui), atsakingo už perspėjimą ir
informavimą kontaktus.

Darbuotojas,
atsakingas už
civilinę saugą
Darbuotojas,
atsakingas už
civilinę saugą

II
ketvirtis

I
ketvirtis

I
ketvirtis

100

100
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1

2

3.1.3.

Pateikti informaciją ir rekomendacijas
darbuotojams ir mokiniams, kaip elgtis esant
stichiniam ar katastrofiniam meteorologiniam
reiškiniui ir jo metu.

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

Priemonės pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

Eil.
Nr.

Atsakingas
vykdytojas

Vykdymo laikotarpis

6
Darbuotojas,
atsakingas už
civilinę saugą,
darbuotojas,
atsakingas už
perspėjimą ir
informavimą

7

8

Paruošta
informacinių
pranešimų
(skaičius)

≥1

Nedelsiant,
gavus
informaciją
apie
meteorologinę
prognozę

ESVG

Hidrometeorologi
jos tarnybų
rekomendacijos

≥1

Darbuotojas,
atsakingas už
civilinę saugą,
darbuotojas,
atsakingas už
perspėjimą ir
informavimą

Peržiūrų ir
patikslinimų
(skaičius)

100

ESVG

Paruošta
informacinių
pranešimų
(skaičius)

≥70

2021 metai

2022 metai

2023 metai

3

4

5

Pagal poreikį ir Pagal poreikį ir Pagal poreikį ir
vykdant
vykdant
vykdant
darbuotojų
darbuotojų
darbuotojų
civilinės
civilinės
civilinės
saugos
saugos
saugos
mokymus
mokymus
mokymus

4.1. Gamtiniai pavojai – uraganas

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Surengti pasitarimą dėl pasirengimo gresiant
meteorologiniam reiškiniui. Įvertinti
gimnazijos pasirengimą galimiems
padariniams.

Peržiūrėti ir atnaujinti (esant poreikiui)
asmens, atsakingo už perspėjimą ir
informavimo kontaktus.

Remiantis stichinių meteorologinių reiškinių
prognozėmis atšaukti išvykas.

Nedelsiant,
gavus
informaciją
apie
meteorologinę
prognozę

Nedelsiant,
gavus
informaciją
apie
meteorologinę
prognozę

I
ketvirtis

I
ketvirtis

I
ketvirtis

Nedelsiant,
gavus
informaciją
apie
meteorologinę
prognozę

Nedelsiant,
gavus
informaciją
apie
meteorologinę
prognozę

Nedelsiant,
gavus
informaciją
apie
meteorologinę
prognozę
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2022 metai

2023 metai

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

Priemonės pavadinimas

Vertinimo
kriterijai

Eil.
Nr.

Atsakingas
vykdytojas

Vykdymo laikotarpis

3

4

5

6

7

8

Aprūpinta
darbuotojų
(proc.)
Suteikta
informacija apie
mokinių ir
darbuotojų
sergamumą
skaičius
Paruošta
informacijos
pranešimų
(skaičius)
Organizuotų
skiepijimų mastas
nuo suplanuoto
masto proc.

2021 metai

1
2
5.1. Gamtiniai pavojai – ypač pavojingos užkrečiamos ligos
5.1.1

Aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos
priemonėmis.

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams

5.1.2.

Pavojingų užkrečiamų ligų epidemijos atveju,
pareikalavus savivaldybei teikti informaciją
apie mokinių sergamumą.

Pagal gautą
užklausimą

Pagal gautą
užklausimą

Pagal gautą
užklausimą

Darbuotojas,
atsakingas už
informavimą

Mokymai
pagal poreikį

Mokymai
pagal poreikį

Mokymai
pagal poreikį

ESVG

II
ketvirtis

II
ketvirtis

5.1.3.

5.1.4.

Teikti informaciją darbuotojams, mokiniams,
tėvams apie priemones, kurių reikėtų imtis
ligų epidemijų metu, siekiant apsisaugoti nuo
susirgimų.
Sudaryti pageidaujančių pasiskiepyti nuo
pavojingų užkrečiamų ligų vakcina
darbuotojų sąrašą ir organizuoti darbuotojų
skiepijimą.

6.1. Gamtiniai pavojai – kaitra
Teikti informaciją mokiniams, darbuotojams
ir lankytojams apie priemones, kurių reikėtų
6.1.1. imtis kaitros metu siekiant apsisaugoti nuo
susirgimų.
7.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – pastato griuvimas

Mokymai
pagal poreikį

Mokymai
pagal poreikį

II
ketvirtis

Mokymai
pagal poreikį

ESVG

ESVG

Paruošta
informacijų
pranešimų
(skaičius)

100

100

100

≥90

≥1

1
7.1.1

7.1.2.

Priemonės pavadinimas

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

Eil.
Nr.

Vertinimo
kriterijai

Vykdymo laikotarpis

Atsakingas
vykdytojas
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6
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams

7
Pastato apžiūros
ir atliktų darbų
aktas
Supažindinti
darbuotojus ir
mokinius su
laikino priėmimo,
esant
ekstremaliam
įvykiui, vieta

8

2021 metai

2022 metai

2023 metai

3

4

5

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

ESVG

Nuolat

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams

Planiniai
patikrinimai
(skaičius)

100

Darbuotojas,
atsakingas už
civilinę saugą,
darbuotojas
atsakingas už
perspėjimą ir
informavimą

Paruoštas
informacinių
pranešimų
(skaičius)

≥1

2
Numatyta tvarka vykdyti pastato priežiūros
darbus ir kuo skubiau šalinti problemines
pastato struktūros vietas.
Sudaryti ir patikslinti susitarimą
(bendradarbiavimo sutartį) su greta esančia
ugdymo įstaiga dėl evakuotų žmonių laikino
priėjimo esant ekstremaliam įvykiui ar
susidarius ekstremaliajai situacijai.

100

≥1

8.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – šilumos energijos teikimo sutrikimai ir gedimai
8.1.1.

8.1.2.

Vykdyti šilumos sistemos ir įrenginių
techninę priežiūrą

Teikti informaciją ir rekomendacijas, kaip
elgtis ekstremalaus įvykio metu

Nuolat

Nuolat

Pagal poreikį ir Pagal poreikį ir Pagal poreikį ir
vykdant
vykdant
vykdant
darbuotojų
darbuotojų
darbuotojų
civilinės
civilinės
civilinės
saugos
saugos
saugos
mokymus
mokymus
mokymus

9.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – pavojingas radinys

Priemonės pavadinimas

1

2

9.1.1.

Kontroliuoti patekimą į gimnaziją.

9.1.2.

Stebėti patalpas ir teritoriją.

9.1.3.

Teikti informaciją ir rekomendacijas, kaip
elgtis ekstremalaus įvykio metu.

9.1.4.

Radus pavojingą radinį aptverti pavojaus
zoną.

2021 metai

2022 metai

2023 metai

3

4

5

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Pagal poreikį ir Pagal poreikį ir Pagal poreikį ir
vykdant
vykdant
vykdant
darbuotojų
darbuotojų
darbuotojų
civilinės
civilinės
civilinės
saugos
saugos
saugos
mokymus
mokymus
mokymus
Nedelsiant,
pastebėjus
radinį

Nedelsiant,
pastebėjus
radinį

Nedelsiant,
pastebėjus
radinį

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

Eil.
Nr.

Vertinimo
kriterijai

Vykdymo laikotarpis

Atsakingas
vykdytojas
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6

7

8

Budėtojas –
sargas

Atvykstančių į
gimnaziją
registracijos
vykdymas

≥80

Stebėjimas vaizdo
kameromis

100

Paruošta
informacinių
pranešimų
(skaičius)

≥1

-

≥1

Įforminta žurnale,
įsakymu ir
protokolu

100

Budėtojas –
sargas
Darbuotojas
atsakingas už
civilinę saugą,
darbuotojas
atsakingas už
perspėjimą ir
informavimą
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams,
techniniai
darbuotojai

10.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – gaisras

10.1.1.

Organizuoti gimnazijos darbuotojų 2 val.
mokymus, kasmetinius instruktavimus.

III
ketvirtis

III
ketvirtis

III
ketvirtis

Darbuotojas,
atsakingas už
priešgaisrinę
saugą

Priemonės pavadinimas

1

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

Eil.
Nr.

Vertinimo
kriterijai

Vykdymo laikotarpis

Atsakingas
vykdytojas

71

6
Darbuotojas,
atsakingas už
priešgaisrinę
saugą

7

8

Įrangos
patikrinimo aktas

≥1

2021 metai

2022 metai

2023 metai

2

3

4

5

10.1.2.

Aprūpinti gaisro gesinimo priemonėmis laiku,
atlikti gesintuvų tinkamumo naudoti patikrą.

Nuolat

Nuolat

Nuolat

10.1.3.

Parengti, peržiūrėti darbuotojų veiksmų kilus
gaisrui planą ir gimnazijos direktoriaus
įsakymu paskirti darbuotojus, atsakingus už
materialinių vertybių evakavimą.

I
ketvirtis

I
ketvirtis

I
ketvirtis

Darbuotojas,
atsakingas už
priešgaisrinę
saugą

10.1.4.

Parengti ataskaitą apie ekstremaliųjų situacijų
priemonių plano įvykdymą ir pateikti ją
savivaldybės Civilinės saugos skyriui.

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Darbuotojas,
atsakingas už
civilinę saugą

Esant poreikiui

Darbuotojas,
atsakingas už
civilinę saugą

Žmonių tvarkos
patekimo į
gimnaziją
sudarymas

≥1

Raštinės
vadovas

Darbuotojo
atsakingo už
siuntų priėmimą,
paskyrimas

≥ 70

11.1 Žmogaus veiklos sukelti pavojai – teroristiniai išpuoliai
Vykdyti priemones, padėsiančias sumažinti
teroro akto įvykdymo galimybę. Stebėti į
11.1.1. pastatą patenkančius žmones, kurie kelia
Esant poreikiui
įtarimą, supažindinti darbuotojus su AMON
veiksmais situacijų metu.

11.1.2.

Stebėti ir analizuoti gaunamas pašto siuntas,
kilus įtarimams imtis apsaugos priemonių.

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Dokumento
patvirtinimas
įsakymu ir
darbuotojų
instruktavimas
Ataskaitos apie
ekstremaliųjų
prevencijos
priemonių
įvykdymo
pateikimo
skaičius

≥1

≥1

Priemonės pavadinimas

2021 metai

1
2
3
12.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – cheminių medžiagų paskleidimas
12.1.1.

Sudaryti evakavimosi iš gimnazijos teritorijos
į kitą numatytą saugią vietą maršrutų
schemas.

Esant poreikiui

2022 metai

2023 metai

4

5

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

Eil.
Nr.

Vertinimo
kriterijai

Vykdymo laikotarpis

Atsakingas
vykdytojas

72

6

7

8

Darbuotojas,
atsakingas už
civilinę saugą

Schemų
patvirtinimas

≥1

Darbuotojas,
atsakingas už
civilinę saugą

Parengtų
informacinių
pranešimų
skaičius

≥1

Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistas

Atliktas
patikrinimų
skaičius

≥ 80

13.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – radioaktyviųjų medžiagų paskleidimas
13.1.1.

Organizuoti informacijos sklaidą
darbuotojams apie priemones susidūrus su
radioaktyviųjų medžiagų tarša.

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Esant poreikiui

14.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – maisto tarša

14.1.2.

Vertinti vaikų maitinimo organizavimo atitiktį
nustatytiems reikalavimams.

Nuolat

Nuolat

Nuolat

14.1.3.

Organizuoti gimnazijos valgyklos patalpų
paruošimą prieš naujus mokslo metus.

III
ketvirtis

III
ketvirtis

III
ketvirtis

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams

Paruoštų patalpų
patikrinimų
skaičius

≥1

III
ketvirtis

Darbuotojas,
atsakingas už
civilinę saugą

Mokymo
programoje
numatoma tema ir
laikas

≥1

Esant poreikiui

Direktorius,

Pateikta
informacija ir

≥1

15.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – branduolinė avarija Astravo atominėje elektrinėje
15.1.1.

Vykdyti prevencines priemones: pravesti
civilinės saugos mokymus, informuoti apie
galimą pavojų ir veiksmus.

III
ketvirtis

III
ketvirtis

16.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – pavojingas objektas Elektrinės g. 2
Teikti informaciją apie pramonines avarijas
16.1.1
Esant poreikiui Esant poreikiui
pavojingajame objekte, jų padarinius ir žalą

1

Priemonės pavadinimas

2
žmonėms, aplinkai ir turtui pavojingajame
objekte.

2021 metai

2022 metai

2023 metai

3

4

5

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

Eil.
Nr.

Vertinimo
kriterijai

Vykdymo laikotarpis

Atsakingas
vykdytojas

73

6
darbuotojas
atsakingas už
civilinę saugą

7
rekomendacijas
per einamuosius
metus

8

Darbuotojas,
atsakingas už
civilinę saugą,
darbuotojas,
atsakingas už
perspėjimą ir
informavimą

Pateikta
informacija
bendruomenei
apie sieros
dioksido, azoto
dioksido, ozono
ar anglies
monoksido,
kietųjų dalelių
KD koncentraciją
aplinkos ore

17.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija

17.1.1.

Teikti informaciją bei rekomendacijas
mokiniams ir darbuotojams, kaip elgtis, kai
sieros dioksido, azoto dioksido, ozono ar
anglies monoksido, kietųjų dalelių KD
koncentracija aplinkos ore siekia aukštą oro
užterštumo lygį ir viršija normą.

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Esant poreikiui

≥50
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Priedas Nr. 1
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJŲ PRIEMONIŲ PLANO
PAKEITIMŲ, TAISYMŲ LENTELĖ

Eil.
Nr.

Keitimo,
pildymo
data

Keičiamas,
pildomas punktas

Kas
keičiama,
pildoma

Vykdymo,
įgyvendinimo
terminas

Keičiančio
asmens vardas,
pavardė

Pastabos

*(pildoma tik tada, kai yra keičiamas arba taisomas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas)

