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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 2009-12-22, Nr. XI-

635)   16 straipsnio 9 punkto reikalavimais:  
 
1. T v i r t i n u   civilinės saugos  ekstremaliųjų  situacijų valdymo planą (pridedama). 
 
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. ruigsėjo mėn. 1 d.  
 
3. Į s a k a u  CS organizatoriui A. Ramanauskienei organizuoti šio plano įgyvendinimą, 

vykdymo  priežiūrą ir taisymą. 
 
4. P r i p a ž į s t u   netekusiu galios  CS ekstremaliųjų  situacijų valdymo  planą, patvirtintą  
2016 m. balandžio 29 direktoriaus įsakymo Nr. V- 229 
 

       
  
Direktorė       Edita Timukienė 
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atsakingais už asmeninės apsaugos priemonių išdavimo organizavimą, 

pareigybės 
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20 1. Didelio arba labai didelio pavojaus likvidavimo ir padarinių šalinimo 
organizavimas ir koordinavimas 
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21 2. Vadovo ar jo įgalioto asmens veiksmai organizuojant ir koordinuojant 
gelbėjimo darbus įvykių metu ir jo priimtų sprendimų įgyvendinimas 
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22 3. Procedūros skirtos materialinių išteklių telkimo gelbėjimo, paieškos ir 
neatidėliotiniems darbams atlikti, įvykiams likviduoti ir jų 
padariniams šalinti 
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25 XI skyrius. Veiklos tęstinumo užtikrinimas 28  



 

 PLANO PRIEDAI 29  
1 priedas Galimų  pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizė  
2 priedas  Savivaldybės ESK, savivaldybės ES OC, savivaldybės administracijos 

darbuotojų,   atsakingų už civilinės saugos funkcijų vykdymą, 
kontaktai. 

 

3 priedas  Materialinių išteklių žinynas.  
4 priedas  Mokyklos teritorijos ir pastato planai  
5 priedas  Sutarčių dėl savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų 

užduočių  vykdymo kopijos 
 

6 priedas Mokyklos darbuotojų ir lankytojų evakavimo schema   
7 priedas Kolektyvinės apsaugos statinio planas.  
8 priedas Perspėjimo apie įvykį schema  
9 priedas Keitimosi informacija apie įvykį schema  
10 priedas  Mokyklos darbuotojų ir lankytojų evakavimo tvarkos aprašas  
11 priedas ESV grupės sušaukimo schema  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. PLANO DERINIMO LAPAS 
 

 Planas derinamas su savivaldybės civilinės saugos darbuotoju ir civilinės saugos 

sistemos pajėgomis, kurių pasitelkimas numatomas plane 

 

Eil. 
Nr. Derinanti institucija Data Atsakingo asmens pareigos, 

vardas, pavardė, parašas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

33. PLANO PATAISYMAS  
Pataisymas – plane esančios informacijos pakeitimas. Plano taisymo procedūrą atlieka  

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos civilinės saugos darbuotojas ne rečiau kaip 

kartą per metus. Pataisyta informacija išsiuntinėjama visiems plano kopijų turėtojams. 

Pataisos registruojamos  lentelėje. 

 
Eil. 
Nr. Kas pataisyta Data Atsakingo asmens pareigos, 

vardas, pavardė, parašas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

4. PLANO TIKSLINIMAS 
 
Plano tikslinimas – procesas, kai planas yra peržiūrimas iš esmės, atsižvelgiant į ūkio 

subjekto, kitos įstaigos civilinės saugos sistemos parengčiai užtikrinti įtaką turinčius veiksnius (pvz., 

įvykus įvykiui, po civilinės saugos pratybų, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą 

reglamentuojantiems teisės aktams, pertvarkius ar modernizavus įrenginius, technologinius procesus 

ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems galimų įvykių riziką ir mažinantiems darbuotojų 

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

ūkio subjekto, kitos įstaigos reorganizavimas arba neatsirado kitų veiksnių, dėl kurių įtakos 

nukentėtų plano veiksmingumas. 

Plano tikslinimai registruojami lentelėje. 
 

Eil. 
Nr. Žyma Data Atsakingo asmens pareigos, 

vardas, pavardė, parašas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

5. PLANO KOPIJŲ (PLANO IŠRAŠŲ) PASKIRSTYMAS 
 
Patvirtinto plano kopijos (plano išrašai), kurios išsiųstos (išdalintos) visoms suinteresuotoms 

institucijoms registruojami lentelėje. 

Eil. 
Nr. 

Kam pateiktos plano kopijos (plano 
išrašai), pateikimo būdas Data Atsakingo asmens pareigos, 

vardas, pavardė, parašas 

Plano kopijos: 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Plano išrašai: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.  

 
 
 
 



 

 
 

6. DALYVAVIMAS CIVILINĖS SAUGOS PRATYBOSE 
 
Suderintas ir Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus patvirtintas 

ekstremaliųjų  situacijų valdymo planas yra patikrinamas, kiek jis yra veiksmingas. Tai atliekama 

civilinės saugos pratybų metu. 

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos dalyvavimas civilinės saugos 

pratybose registruojamas lentelėje.  

Eil. 
Nr. 

 Pratybų tema, dalyvių kategorijos ir 
skaičius Data Vadovo parašas, vardas, 

pavardė 
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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ir ikimokyklinio skyriaus (toliau –
Mokyklos) Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. XI-635 (Žin., 2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 9 
punktu, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2014 m. 
sausio 30 d. įsakymu Nr. 1-37 patvirtintais “Kriterijai ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių 
vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir 
ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą“ ir Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 
1-11 patviritintais ,,Ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo 
metodinių rekomendacijų“ reikalavimais.  

 

II SKYRIUS  
PLANO TIKSLAI 

 
2. Planuoti veiksmus ekstremalioms situacijoms valdyti, numatyti pareigines funkcijas 

bei pasiskirstyti atsakomybę ir sukaupti reikiamus materialinius išteklius galimų ekstremalių 

situacijų padariniams šalinti; 

3.  Prognozuoti ekstremalias situacijas ir numatyti prevencines priemones, kad iš anksto 

pasirengus, būtų išvengta ekstremalios situacijos arba sumažėtų galimybė jai kilti, o susidarius 

ekstremaliai situacijai, būtų mažiau pakenkta žmonėms, turtui bei aplinkai; 

4.  Tinkamai reaguoti į ekstremalią situaciją, organizuoti gelbėjimo ir ekstremalių 

situacijų padarinių šalinimo darbus (perspėti darbuotojus, galinčius patekti į pavojingo poveikio 

zoną, apie įvykį ar ekstremalią situaciją informuoti atsakingus darbuotojus, avarines tarnybas ir kitas 

suinteresuotas institucijas, organizuoti pirminius gelbėjimo darbus, prireikus organizuoti darbuotojų 

evakavimą, laiku kreiptis reikalingos pagalbos); 

5. Padidinti įstaigos darbuotojų parengtį, pagerinti jų reagavimą į ekstremalias 

situacijas, kiek įmanomą mažinti riziką, vykdant darbuotojų, ugdytinių gelbėjimo ir ekstremaliųjų 

situacijų padarinių šalinimo darbus; 

6. Parengti išsamią veiksmų seką įvykus ekstremaliai situacijai; 

7. Padėti  Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos  direktoriui 

organizuoti ir koordinuoti  darbuotojų ir lankytojų veiksmus įvykio metu, likvidavimą ir jų padarinių 

šalinimą; 



 

 

 

 
 

III SKYRIUS 
TRUMPA ŪKIO SUBJEKTO CHARAKTERISTIKA 

 
Pavadinimas  Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė 

mokykla 
Kodas  190594653 
 Adresas  Santakos g. 2, Nemunėlio Radviliškis , Biržų 

rajonas, LT-41444, ikimokyklinio skyriaus 
adresas: Santakos g. 3, Nemunėlio 
Radviliškis, Biržų rajonas 

Pavaldumas (steigėjas) Biržų rajono savivaldybė 
Vadovas  Direktorė  Edita Timukienė 
 Civilinės saugos darbuotojas Audronė Ramanauskienė 
Pagrindinė veiklos rūšis (EVRK)  Pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10; 

 
Geografinė padėtis Šiaurės Lietuva, Panevėžio apskritis, Biržų 

rajonas (priedas Nr. 13) iš Maps.lt žemėlapio 
fragmentas su nurodyta mokyklos dislokacijos 
vieta 

Teritorijos plotas  Mokyklos plotas 2.8400 ha, ikimokyklinio 
skyriaus- 728,75 ha 

Darbuotojų skaičius  51 
Nuolat ir laikinai būnančių žmonių skaičius  Mokykloje - 61 mokiniai, ikimokykliniame 

skyriuje - 29 vaikų.  
Darbo laikas  Mokyklos darbo laikas nuo – 7.00 val.  iki 

17.00 val.; penktadieniais nuo – 7.00 val. iki 
15.45 val., poilsio dienos – šeštadienis ir 
sekmadienis. Ikimokyklinio skyriaus darbo 
laikas nuo 7.00 val. iki 17.30 val.  

Naudojamos ir sandėliuojamos pavojingos 
medžiagos  

Nėra. Mokykloje naudojamos cheminės 
valymo bei dezinfekavimo priemonės. 

Turimos individualios apsaugos priemonės   
Kolektyvinės apsaugos statinys Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla.  
Turimos gaisrų gesinimo priemonės  Vidaus vandentiekio gaisriniai čiaupai 7 

vnt.,gesintuvai mokykloje- 21, 
ikimokykliniame skyriuje-6 

Elektros energijos tiekėjas Elektros energiją įstaigai tiekia – AB ESO. 
Geriamojo vandens tiekimo sistema Geriamą vandenį įstaigai tiekia –UAB „Biržų 

vandenys“ požeminėmis trasomis. Į pastatą 
atvestas vienas vandentiekio įvadas. 

 Nuotekų šalinimo sistemos Kanalizacijos sistema prijungta prie UAB 
„Biržų vandenys“ Nemunėlio Radviliškio 
miestelio centralizuotų buitinių nuotekų 
tinklų. 
 

Patalpų šildymo sistema  Šilumą teikia mokyklos kieme esanti 
konteinerinė katilinė. Karštas vanduo 



 

poreikiams tenkinti pašildomas elektriniais 
prietaisais (šildymo boileriai). Šildymo 
sistema pajungta nuo šilumos punkto, esančio 
įstaigos pastate. 
 

Patalpų vėdinimo sistema  Patalpose įrengtos ventiliacijos angos. 
Ryšiai  Pranešimas apie incidentą bus vykdomas TEO 

laidiniais telefonais. 
Greta esantys pavojingi objektai Nėra 
Objekto apsaugos organizavimas Nėra 

 
 

IV SKYRIUS 
PLANE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS 

 
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. 

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

subjektų mokymas ir civilinės saugos sistemos parengties patikrinimas, kai tariamomis 

ekstremaliosiomis sąlygomis tikrinami veiksmai ir procedūros, numatytos ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planuose, tobulinami valdymo įgūdžiai, mokomasi praktiškai organizuoti gyventojų ir turto 

apsaugą nuo ekstremaliųjų situacijų poveikio ir atlikti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, 

likviduoti įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius. 

Ekstremaliųjų situacijų prevencija – kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms 

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

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

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

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. 

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. 

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. 

Gyventojas – fizinis asmuo, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Radiacinė avarija – bet koks netikėtas įvykis, apimantis veiksmo klaidą, įrangos triktį arba 

kitą nesėkmę, kurios (galimi) padariniai negali būti ignoruojami radiacinės saugos požiūriu ir kurie 

gali sukelti galimąją apšvitą arba nekontroliuojamos apšvitos sąlygas. 

Atominės elektrinės avarija – atominės elektrinės veikimo sutrikimas, dėl kurio į aplinką 

išmetamos radioaktyviosios medžiagos, o padidėjęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygis viršija 

normatyvinių dokumentų nustatytus lygius. 

Radioaktyvioji tarša – techninės įrangos, pastatų, žmonių, dirvožemio, augmenijos, 

gyvūnijos ir kt. užterštumas radionuklidais. 

Deaktyvavimas – radioaktyviųjų medžiagų šalinimas nuo žmogaus kūno, aprangos, 

aparatūros ir kt. objektų bei žemės paviršiaus. 

Deratizacija – priemonių kompleksas graužikų kontrolei vykdyti, apimantis profilaktiką, 

stebėjimą, atbaidymą, naikinimą, naudojant chemines ir mechanines priemones. 

Dezinfekcija – infekcines ligas sukeliančių, patogeninių mikroorganizmų (virusų, bakterijų 

ir kt.), esančių aplinkoje naikinimas naudojant specialius metodus bei priemones. 

Dezinsekcija – tai priemonių kompleksas, apimantis vabzdžių stebėjimą, atbaidymą, 

naikinimą naudojant chemines, mechanines ir biologines priemones. 

Ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje įregistruotas ir gamybinę, komercinę, finansinę ar 

kitokią ūkinę veiklą vykdantis juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens filialas ar atstovybė. 

Kita įstaiga – socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto srityse veikiantis juridinis 

asmuo, kurio veiklos tikslas – tenkinti tam tikrus viešuosius interesus, išskyrus valstybės ir 

savivaldybių institucijas ir įstaigas. 

Jodo profilaktika – skydliaukės įsotinimas stabiliuoju jodu, kad į ją nepatektų 

radioaktyvusis jodas, 

Jonizuojančioji spinduliuotė – spinduliuotė, kuriai sąveikaujant su medžiaga arba terpe 

sukuriami elektronai ir įvairiarūšiai jonai. Radiacinėje saugoje – spinduliuotė, galinti sukurti jonų 

poras biologinėse medžiagose arba terpėse. 



 

Pavojingoji medžiaga – medžiaga, mišinys ar preparatas, nurodytas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatytame sąraše arba atitinkantis nustatytus kriterijus ir esantis žaliavų, gaminių, 

šalutinių produktų, liekanų ar tarpinių produktų pavidalo, įskaitant medžiagas, kurios gali susidaryti 

kilus avarijai. 

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

metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų 

veiksnių 

Slėptuvė – specialiosios paskirties statinys arba specialiai įrengta patalpa gyventojams, 

kurie užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų situacijų ar karo 

metu, apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. 

 
V SKYRIUS 

GRESIANTYS ĮVYKIAI  
 

8. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje ir ikimokykliniame skyriuje 

galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atlikta vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos 

ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 (Žin., 2011, Nr. 70-

3360) patvirtintomis metodinėmis rekomendacijomis.  

9. Pavojai, galintys kilti Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ir 

ikimokyklinio skyriaus teritorijoje, nustatyti remiantis statistiniais, istoriniais duomenimis, 

specialistų vertinimais, patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūra, įvykių modeliavimu, taip pat 

Ekstremalių įvykių kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. 

nutarimu Nr. 241 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1063 

redakcija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.D1-870 

patvirtintais Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodikliais (Žin., 2011, 

Nr.141-6642). 

10.  Atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę (žiūrėti 1 priedą), 

sudaromas Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ir ikimokyklinio skyriaus galimų 

pavojų sąrašas prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį mažėjimo tvarka: 

Eil. 
Nr. 

Pavojaus pavadinimas Bendras rizikos balas 

Labai didelės rizikos lygis 
1. Užkrečiamoji liga 24 

Didelės rizikos lygis 
2. Geologinis reiškinys 32 
3. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai 20 

Vidutinės rizikos lygis 
4. Gaisrai pastatuose  15 
5. Vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo sistemų avarija 15 



 

6. Teroristiniai išpuoliai 12 
7. Branduolinis ar radiologinis incidentas ar avarija 10 

Priimtinos rizikos lygis 
8. Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimas 12 
9. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 9 
10. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 6 
11. Pavojingas radinys 6 

 

VI SKYRIUS 
PERSPĖJIMO APIE GRESIANTĮ  AR  SUSIDARIUSĮ  ĮVYKĮ 

ORGANIZAVIMAS IR VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS 
 

 11.  Perspėjimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį tikslas – nedelsiant perspėti darbuotojus 

ir lankytojus apie gresiantį ar susidariusį įvykį, informuoti apie galimus padarinius bei pateikti 

savisaugos rekomendacijas. Perspėjimo apie ekstremalų įvykį schema pateikta (priede Nr.8). 

12. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus  2018 m. rugpjūčio 

31 d. įsakymu Nr. V-382 patvirtinta atsakingų už perspėjimą ir informavimą gresiant ar susidarius 

ekstremaliai situacijai grupė, jos narių sušaukimo schema pateikta 11 priede, narių pareigos: 

13. Gavus Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ekstremaliųjų situacijų 

valdymo grupės vadovo nurodymą, užtikrinti darbuotojų, nuomininkų ir lankytojų perspėjimą ir 

informavimą visais ekstremalių situacijų, galinčių turėti įtakos jų sveikatai ir saugai, atvejais; 

14. Įjungti 3 minučių trukmės elektroninį skambutį bei skelbti balsu ne trumpaiu kaip 1,5 

minutės ir pateikti rekomendacijas, ką reikia daryti norint išlikti saugiems; 

15.  Esant būtinybei, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos darbuotojų ir 

lankytojų perspėjimas apie susidariusį įvykį ar ekstremaliąją situaciją vykdomas naudojantis TEO ar 

mobiliais telefonais, elektroniniais paštais bei, esant galimybei, perspėjami žodžiu; 

16. Palaikyti nuolatinį ryšį tarp ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės ir civilinės saugos 

grandžių vadovų; 

17. Vykdyti kitus Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ekstremaliųjų 

situacijų valdymo grupės vadovo nurodymus. 

 

VII SKYRIUS 
INFORMACIJOS APIE ĮVYKĮ GAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA 

 

18. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos  mokyklos direktorius, gavęs 

informaciją apie įvykį, nedelsdamas įvertina informacijos svarbą, ją patikrina, susistemina ir 

perduoda trumpą įvykio, gresiančio ar įvykusio ekstremaliojo įvykio, gresiančios ar susidariusios 

ekstremaliosios situacijos apibūdinimą (laiką, adresą, objektą, informacijos šaltinį, priežastis, 



 

prognozę), priimtus sprendimus, planuojamus ar atliktus pirminius veiksmus, vadovo pareigas, 

vardą, pavardę, telefonų numerius: 

18.1. telefonu 112 Bendrajam pagalbos centrui; 

18.2 savivaldybės administracijos direktoriui tel. Nr. 8 450 43133, 8 698 10225; 

18.3. savivaldybės civilinės saugos darbuotojui tel. Nr.  8 450 42100, 8 698 18435. 

 19. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus paskirtas atsakingas 

darbuotojas(ai) už informacijos gavimą ir perdavimą, apie įvykio padarinių likvidavimo eigą, nuolat 

informuoja savivaldybės administracijos civilinės saugos darbuotoją tel. Nr. 8 450 42100, 8 698 

18435. Visus atliktus veiksmus registruoja nustatyta tvarka. 

20. Darbuotojų, atsakingų už informacijos gavimą ir perdavimą ekstremalios situacijos 

atveju, pareigos: 

20.1.  Gavus pranešimą apie įvykį, patikslinti gautą informaciją ir nedelsiant informuoti 

Biržų r.  Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktorių; 

 20. 2. Dokumentuoti ir fiksuoti bet kokią gautą ir perduotą informaciją Biržų r. 

Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos civilinės saugos organizavimo ir ekstremalių situacijų 

valdymo klausimais; 

 20. 3. Užtikrinti ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės ryšio palaikymą ekstremalių 

situacijų atveju su kitomis ekstremalių situacijų valdymo institucijomis; 

 20.4. Palaikyti nuolatinį ryšį tarp ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės ir civilinės 

saugos grandžių vadovų; 

 20.5. Kaupti informaciją ir ruošti pranešimus visuomenei ir žiniasklaidai ekstremalaus 

įvykio objekte atveju. 

 
VIII SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ, NUOMININKŲ IR LANKYTOJŲ APSAUGA 
GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI 

 
1. DARBUOTOJŲ, NUOMININKŲ IR LANKYTOJŲ EVAKAVIMO 

ORGANIZAVIMAS 
  

21. Už Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ir ikimokyklinio skyriaus 

darbuotojų, nuomininkų ir lankytojų evakavimą atsakingas mokyklos direktorius bei civilinės saugos 

specialistas, direktoriaus įsakymu 2007 m. vasario 9 d. Nr. V-192 kuriam paskirta organizuoti 

evakuojančiųjų ir evakuojamųjų mokymą bei pratybas.  

22. Mokyklos darbuotojai informuojami tiesiogiai, telefonu ar kompiuterinėmis 

priemonėmis. Siekiant supaprastinti ir paspartinti pranešimo apie susidariusias ekstremalias 

situacijas perdavimą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 



 

2015 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 1-229   (nauja redakcija)  įsakymu patvirtinti “Techninės priemonės 

perspėjimo reikalavimai”, kuriuos mokyklos darbuotojų pareiga – gerai juos žinoti ir mokėti veikti 

išgirdus atitinkamą signalą.  

 23. Mokyklos direktoriaus įsakymu 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V –228 „Dėl Viešosios 

tvarkos palaikymo ir evakavimo grandies narių ekstremaliosios situacijos atveju pareigos“:  

23.1. Įvykus ES įvykiui nedelsiant įjungiamas įspėjamasis pulsuojantis 3 minučių trukmės 

elektroninis skambutis ir  trys įspėjamieji balsu skelbiami signalai (kiekvieno trukmė ne 

trumpesnė kaip 1,5 minutės). 

23.2. Siekiant užkirsti kelią galimam pašalinių asmenų  patekimui į Biržų r. Nemunėlio 

Radviliškio pagrindinės mokyklos ir ikimokyklinio skyriaus patalpas ekstremalios situacijos 

atveju, organizuoti grupės narių patruliavimą teritorijoje; 

23.3. Sustiprinti budėjimą Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos  ir 

ikimokyklinio skyriaus teritorijoje saugant materialines vertybes bei kitas gyvybiškai 

svarbias patalpas; 

23.4. Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovo nurodymu visomis turimomis ryšio 

priemonėmis perspėti ir informuoti policiją apie galimus ar esamus viešosios tvarkos 

pažeidimus;  

23.5. Esant poreikui, ir gavus ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovo leidimą, kviesti 

papildomas pajėgas; 

23.6. Darbuotojų, nuomininkų ir lankytojų evakuacijos metu užtikrinti išvežamų materialinių 

vertybių ir svarbios dokumentacijos apsaugą; 

23.7. Organizuoti dirbančiųjų ir nuomininkų evakuaciją, nurodyti evakuojamųjų žmonių 

išėjimo iš teritorijos kryptis ir rinkimosi po evakuacijos vietas; 

23.8. Vykdyti kitus  Mokyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovo nurodymus. 

23.9. Visi Mokyklos darbuotojai instruktavimo metu yra supažindinti su evakavimo tvarkos 

aprašu  (priedas Nr. 10) bei evakavimo iš patalpų schema (priedas Nr.6 )   

24. Įstaigos darbuotojų ir  ugdytinių evakavimo kryptys iš pastato numatoma dviem etapais: 

 24.1.Judėjimas iš kabinetų ir klasių koridorių į koridorius ir į laiptinę; 

 24.2. Judėjimas laiptine iki išėjimo į lauką. 
Ekstremali 
situacija ar 

pavojus 

Signalas  Susirinkimo vieta 
  

Evakuacijos 
kryptis 

Mokyklos lankytojai Ikimokyklinio 
skyriaus 

lankytojai 



 

Gaisras 3 minučių trukmės 

elektroninis skambutis 

ir  trys įspėjamieji balsu 

skelbiami signalai 

(kiekvieno trukmė ne 

trumpesnė kaip 1,5 

minutės) 

vasaros 

sezono metu 

žiemos sezono 

metu 

 Iš mokyklos 
pastato 

 Mokyklos 

stadione 

Ikimokyklinio  

skyriaus salė  

Mokyklos 

sporto salė  

Uraganas Skelbiama balsu Mokyklos 
pastatas 

  

Vėtra, audra, 
škvalas, viesulas, 
kruša, speigas, 
kaitra 

Skelbiama balsu Mokyklos 
pastatas 

  
 
 

25.  Mokyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovas privalo užtikrinti 

efektyvią evakuaciją iš pastato, patikrinti, ar visi žmonės evakuoti iš įstaigos pastato ir turi būti 

pasiruošę imtis avarijų likvidavimo veiksmų. Taip pat, esant būtinybei, privalo suteikti pirmąją 

medicininę pagalbą asmenims, kuriems jos prireikia arba iškviesti greitosios pagalbos specialistus. 

26. Atskirais atvejais, kai aplinkybės reikalauja gyventojus iškeldinti skubiai 

(išminavimo darbai, gaisras, pavojingų medžiagų išsiveržimas, pastatų griūtys dėl sprogimo ar kitų 

priežasčių ir pan.), sprendimą priima Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Policijos 

komisariato arba Greitosios medicininės pagalbos pareigūnas, kuris įvykio vietoje vykdo gelbėjimo 

darbų vadovo funkcijas. Šiais atvejais gyventojai evakuojasi į gelbėjimo darbų vadovo nurodytas 

vietas. 

 27. Susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, tolesnę žmonių evakavimo 

tvarką, surinkimo ir priėmimo punktus bei tarpinius gyventojų evakavimo punktus nustato 

savivaldybės administracijos direktorius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. 

lapkričio 11 d. Nr. 1171 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502 „Dėl gyventojų evakavimo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

2. DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ APSAUGOS NUO JŲ GYVYBEI AR 

SVEIKATAI PAVOJINGŲ VEIKSNIŲ, ATSIRADUSIŲ DĖL 

GRESIANČIO AR SUSIDARIUSIO ĮVYKIO, APRŪPINIMO ASMENINĖS 

APSAUGOS PRIEMONĖMIS ORGANIZAVIMO TVARKA, ASMENŲ, 

PASKIRTŲ ATSAKINGAIS UŽ ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ 

IŠDAVIMO ORGANIZAVIMĄ, PAREIGYBĖS 

 
28. Didelių įvykių ar kitų nelaimių atvejais, kai yra aplinkos užterštumas, darbuotojams, 

lankytojams ir nuomininkams apsaugoti yra naudojamos asmeninės apsaugos priemonės. Šių 



 

priemonių paskirtis – apsaugoti žmones nuo radioaktyviųjų ar cheminių medžiagų, kad jos nepatektų 

į kvėpavimo takus ir ant odos. 

29. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos vadovo įsakymu sudaryta ir patvirtinta 

asmeninių apsaugos priemonių išdavimo grandis ir jos  pareigos 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo 

Nr. V -382. 

 
3. KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI IR JŲ PANAUDOJIMO 

GALIMYBĖS 
 

30. Kolektyvinės apsaugos statinys (KAS) – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar 

karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų 

veiksnių. Vadovaujantis LR vyraisybės nutarimu „Dėl kolektyvinės apsaugos statinių poreikio 

nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo”  patvirtintu 2010 m. gegužės 12 d. Nr. 529. 

31. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos priklausančios patalpos yra įtrauktos į 

savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą kolektyvinės apsaugos statinių sąrašą ir 

pažymėtos kolektyvinės apsaugos statinio ženklu. Ženklas yra lygiakraštis mėlynas trikampis 

oranžinio fono kvadrate, apibrėžtame mėlynos spalvos rėmeliu.  

32. Kolektyvinės apsaugos statinio planas su pažymėtomis gyvenamosiomis, sanitarinėmis, 

maitinimo, maisto paruošimo ir kitomis, esant galimybei ir poreikiui, patalpomis bei jose 

apgyvendinimo tvarkos aprašu pateikti 7 priede.  

 

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO DARBUOTOJAMS, 
NUOMININKAMS IR LANKYTOJAMS, NUKENTĖJUSIEMS ĮVYKIŲ 

METU, ORGANIZAVIMAS 
 

33.  Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos  darbuotojams keliami reikalavimai, 

kad kasdieniniame darbo režime būtų suteikta pirmoji medicinos pagalba nukentėjusiems darbuotojams, 

nuomininkams bei lankytojams.  

34. Ekstremalaus įvykio atveju, esant nukentėjusiųjų, pirmąją medicinos pagalbą privalo teikti 

asmenys, apmokyti,  pasirengę ir turintys pirmosios medicinos pagalbos priemones. 

 35. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos vadovo įsakymu sudaryta ir 

patvirtinta pirmosios medicininės pagalbos grandies sudėtis ir pareigos:   2018 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymo Nr. V-382. 

35.1. Suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems darbuotojams, nuomininkams bei 

lankytojams esant reikalui kreipiamasi pagalbos telefonu  112;  

35.2.  Organizuoti tarpusavio bendradarbiavimą su Greitosios medicinos pagalbos stoties 

brigada (brigadomis), atvykusia (-iomis) pagal iškvietimą; 



 

35.3. Pasirūpinti nukentėjusiųjų transportavimu į gydymo įstaigas, jeigu GMP brigada 

(-os) neatvyksta; 

35.4. Esant poreikiui, nedelsiant kreiptis pagalbos telefonu  112.  

 
IX SKYRIUS 

GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ ĮVYKIŲ LIKVIDAVIMO IR JŲ  
PADARINIŲ ŠALINIMO, GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

IR KOORDINAVIMAS 
 

 36. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 30 

Nr. 1V-517, 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1V-114 „Dėl keitimosi informacija apie ekstremalią 

situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.40-1515) įstaigoje 

organizuojamas ir koordinuojamas pasiruošimas gresiantiems įvykiams, likvidavimas įvykusių 

įvykių ir jų padarinių šalinimas. 

 37. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje direktoriaus įsakymo  2018 

m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-382.  Yra paskirtas atsakingas asmuo už informacijos priėmimą ir 

perdavimą gebėjimo tarnyboms.  

 38.  Gelbėjimo darbų vadovo funkcijas likviduojant įvykį ar ekstremalųjį įvykį ir 

šalinant jo padarinius atlieka pirmas atvykęs į įvykio vietą civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės 

tarnautojas ar darbuotojas, atsižvelgdamas į įvykio pobūdį.Gelbėjimo darbų vadovui ar operacijų 

vadovui yra pavaldžios visos į ekstremaliosios situacijos židinį atvykusios civilinės saugos sistemos 

pajėgos, neatsižvelgiant į jų pavaldumą. Niekas negali trukdyti gelbėjimo darbų vadovo ar operacijų 

vadovo veiksmams arba atšaukti jų nurodymus civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms 

likviduojant gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius. 

 39. Gelbėjimo darbų vadovas ar operacijų vadovas atsako už darbuotojų gelbėjimą, 

civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, taip pat kitų gyventojų, 

dalyvaujančių vykdant gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, likviduojant įvykį, ekstremalųjį 

įvykį, ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius, saugumą. Kilus dėl įvykio, ekstremaliojo 

įvykio ar ekstremaliosios situacijos pavojui darbuotojų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai, 

gelbėjimo darbų vadovas ar operacijų vadovas gali laikinai apriboti patekimą į tam tikrą teritoriją ar 

patalpą, apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą ekstremaliosios situacijos židinyje.  

 

1. DIDELIO ARBA LABAI DIDELIO PAVOJAUS LIKVIDAVIMAS IR PADARINIŲ 
ŠALINIMO ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

 
40. Atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, (1 priedas) didelio ir labai 

didelio rizikos lygio nustatyti šie pavojai, kurių neigiamas poveikis Biržų r. Nemunėlio Radviliškio 



 

pagrindinės mokyklos  ir ikimokyklinio skyriaus darbuotojams, nuomininkams, lankytojams, veiklai, 

turtui ir aplinkai gali būti didžiausias: 

Eil. 
Nr. 

Pavojaus pavadinimas Bendras rizikos balas 

Labai didelės rizikos lygis 
1. Užkrečiamoji liga 24 

Didelės rizikos lygis 
2. Geologinis reiškinys 32 
3. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai 20 

Vidutinės rizikos lygis 
4. Gaisrai pastatuose  15 
5. Vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo sistemų avarija 15 
6. Teroristiniai išpuoliai 12 
7. Branduolinis ar radiologinis incidentas ar avarija 10 

Priimtinos rizikos lygis 
8. Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimas 12 
9. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 9 
10. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 6 
11. Pavojingas radinys 6 

41. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ar ikimokyklinio skyriaus 

teritorijoje įvykus šiems įvykiams, Mokyklos direktorius duoda nurodyą nedelsiant kviesti 

ekstremaliųjų situacijų valdymo grupę, įvertina šių pavojų poveikį, padarinius ir numato apsaugos 

priemonių vykdymą.  

42. Užkrečiamosios ligos atveju būtų vykdomos šios priemonės: 

42.1. griežtai vykdomi asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ar 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nurodymai bei rekomendacijos; 

42.2. išėjus iš namų, naudojantis viešuoju keleiviniu transportu ar darbe, jei yra 

galimybė, dėvėti respiratorių arba vienkartinę kaukę; 

42.3. vengti masinio susibūrimo vietų ir artimo kontakto su kitais asmenimis; 

42.4. pajutus užkrečiamos ligos požymius, nedelsiant kreiptis į asmens 

sveikatos priežiūros specialistus;  

42.5. susirgę darbuotojai atleidžiami nuo darbo, izoliuojami nuo sveikų, jiems 

suteikiama būtinoji medicininė pagalba; 

42.6. kai tik nustatomas ligos sukėlėjas, atliekama skubi profilaktika, t.y. 

vartojami specialūs tam susirgimui preparatai;  

42.7. iškilus grėsmei įvykti ekstremaliai sveikatai situacijai, būtina vadovautis 

medikų teikiamomis rekomendacijomis. 

43. Vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo sistemų avarijų atveju būtų vykdomos šios 

priemonės: 

43.1. iškviesti avarinę tarnybą; 



 

43.2. pasirūpinti materialiniu turtu, jeigu kyla pavojus jo sugadinimui;  

43.3. nukentėjusiems suteikti pirmąją pagalbą.   

44. Stichinių meteorologiniai reiškinių atveju būtų vykdomos šios priemonės: 

 44.1. sandariai uždaryti pastatų langus, duris ir kitas angas;  

44.2.  patikrinti avarinius elektros energijos šaltinius, sukaupti didesnes vandens 

atsargas,  paruošti priemones gaisrui gesinti ir pasirengti elektros energijos bei vandens tiekimo  

nutraukimui;  

 44.3. nukentėjusiems suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti medicinos tarnybą; 

 44.4. pasirūpinti materialiniu turtu, jeigu kyla pavojus jo sugadinimui.  

45.  Kai ekstremalaus įvykio mastas viršija Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 

mokyklos civilinės saugos pajėgų galimybes visomis turimomis ryšio priemonėmis, vadovaujantis 

keitimosi informacija apie įvykį schema (priedas Nr. 9), pranešti apie įvykį Bendrajam pagalbos 

centrui telefonu 112 ir savivaldybės administracijos direktoriui tel. Nr. (8-450) 43133, mob. 8-

69810225 ir savivaldybės civilinės saugos darbuotojui tel. Nr.(8 450) 42100, mob. 8 69818435.   

46. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija, gavusi informaciją apie įvykį, įvertina 

situaciją, nustato pavojingumo laipsnį darbuotojams ir gyventojams, turtui bei aplinkai, galimą 

poveikį visuomenės rimčiai, prognozuojamas pasekmes (kai įvykis atitinka, pasiekia ar viršija 

Ekstremalių įvykių kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. 

nutarimu Nr. 241 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1063 

redakcija) (Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2009, Nr. 153-6928) ir teikti savivaldybės administracijos 

direktoriui pasiūlymą dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo.  

47. Savivaldybės ESK pirmininko priimti sprendimai privalomi visiems civilinės saugos ir 

gelbėjimo sistemos struktūriniams padaliniams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, 

kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, neatsižvelgiant į jų pavaldumą, taip pat ir gyventojams. 

48. Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, sprendimą dėl 

atitinkamų operacijų centrų sušaukimo priima savivaldybės ekstremalių situacijų komisija arba 

savivaldybės administracijos direktorius. Veiksmai savivaldybės lygiu koordinuojami ir pajėgoms 

vadovaujama per savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą. 

49. Kol nepaskirtas savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, pajėgų 

veiksmus savivaldybės lygiu organizuoja ir koordinuoja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

operacijų centras. Sprendimai priimami vadovaujantis savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo 

plane numatytais veiksmais ir (ar) savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų 

suteiktais įgaliojimais. 



 

50. Paskyrus savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą, gelbėjimo darbų 

vadovas toliau organizuoja darbus įvykio vietoje. Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovas atsako už darbų organizavimą savivaldybės mastu. 

51. Kai naudojami savivaldybės materialiniai ištekliai, veiksmų koordinavimą ir 

vadovaujamą pajėgoms atlieka savivaldybės ESK paskirtas savivaldybės ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovas.  

52. Jeigu ekstremalioji situacija apima ne daugiau kaip tris gretimas savivaldybes, 

savivaldybių ekstremaliosios situacijos operacijų vadovai visus veiksmus derina tarpusavyje, 

priimami kolegialūs sprendimai, tačiau galutinio sprendimo dėl bendrų darbų koordinavimo teisę turi 

savivaldybės, kurioje yra ekstremaliosios situacijos židinys, ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovas.  

53. Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas atsako už ekstremaliosios 

situacijos padarinių, galinčių sukelti ekstremalųjį įvykį ar kartotinę ekstremaliąją situaciją, šalinimo 

darbų (toliau – neatidėliotini ekstremaliosios situacijos padarinių šalinimo darbai) organizavimą.  

Prireikus pakeisti savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą, pasiūlymus dėl 

pakeitimo teikia savivaldybės ekstremalių situacijų komisija. 

 
2. VADOVO AR JO ĮGALIOTO ASMENS VEIKSMAI ORGANIZUOJANT IR 
KOORDINUOJANT GELBĖJIMO DARBUS ĮVYKIŲ METU IR JO PRIIMTŲ 

SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

54. Įvykus įvykiui, pirmiausia perspėjamas ir informuojamas Biržų r.  Nemunėlio 

Radviliškio pagrindinės mokyklos direktorius, kuris nurodo:  

54.1. atsakingam darbuotojui už perspėjimą ir informavimą (2018 m. rugpjūčio 31 d. 

direktoriaus įsakymo Nr. V-382, vadovaujantis perspėjimo apie įvykį schema (8 priedas), sukviečia  

ekstremaliųjų situacijų valdymo grupę į  direktoriaus kabinetą ir vykdo vadovo įsakymu patvirtintas 

ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės narių funkcijas 2018 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymo 

Nr. V-382; 

54.2. priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo grandis vykdo Mokyklos 2018 m. rugpjūčio 31 

d. direktoriaus įsakymu  Nr. V-382 patvirtintas funkcijas; 

54.3. kai ekstremalaus įvykio mastas viršija Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 

mokyklos civilinės saugos pajėgų galimybes visomis turimomis ryšio priemonėmis, vadovaujantis 

keitimosi informacija apie įvykį schemą (priedas Nr.9) praneša apie įvykį Bendrajam pagalbos 

centrui telefonu 112, savivaldybės administracijos direktoriui tel. Nr.(8-450) 43133, mob. 8-

69810225 ir savivaldybės civilinės saugos darbuotojui tel. Nr.(8-450) 42100, mob. 8 69818435.     

 



 

3. MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ TELKIMO GELBĖJIMO, PAIEŠKOS IR 
NEATIDĖLIOTINIEMS DARBAMS ATLIKTI, ĮVYKIAMS LIKVIDUOTI IR JŲ 

PADARINIAMS ŠALINTI PROCEDŪROS  
 

55. Mokyklos direktorių  apie kilusią ekstremalią situaciją  informuoja pirmas ją pastebėjęs 

darbuotojas, naudodamasis mobiliuoju ar TEO laidiniu telefonu arba žodžiu. Specialiųjų avarinių 

tarnybų kontaktai pateikti  priede Nr. 8. 

56. Ekstremalios situacijos ar įvykio atveju ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės 

vadovas: 

56.1. gauna informaciją iš paskirto atsakingo darbuotojo už informacijos 
gavimą ir perdavimą apie ekstremalią situaciją ir priima sprendimą dėl tolimesnių 
veiksmų; 

56.2. leidžia įsakymus, privalomus vykdyti ekstremaliųjų situacijų valdymo 
grupės nariams ir Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ir 
ikimokyklinio skyriaus darbuotojams; 

56.3. organizuoja materialinių išteklių tikslinį panaudojimą  (3 priedas); 
56.4. sušaukia ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės narių pasitarimą; 
56.5. vadovauja ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės darbui ekstremalios 

situacijos atveju; 
56.6. priima sprendimą dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės darbo 

užbaigimo; 
56.7. palaiko ryšį su savivaldybės ESK ir ES OC vadovais, operatyviųjų 

tarnybų vadovais, valstybinės priežiūros institucijomis; 
56.8. prašo pagalbos savivaldybės administracijos direktoriaus, jeigu 

nepakanka savų resursų gelbėjimo darbams atlikti. 
57. Įvykus avarijai komunalinėse ar energetinėse sistemose, padariniai šalinami kviečiant 

specialiąsias tarnybas (priedas Nr.8). 

58. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ir ikimokyklinio skyriaus ekstremaliųjų 

situacijų valdymo grupė ekstremalios situacijos atveju tiesiogiai bendradarbiauja ir koordinuoja savo 

veiksmus su: 

58.1. Biržų r. Savivaldybės administracijos Ekstremaliųjų situacijų komisija (jei ji 
yra šaukiama) ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centru. 

58.2. Biržų r. savivaldybės administracijos civilinės saugos darbuotojumi. 
58.3. Panevėžio apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba. 
58.4. Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariato Biržų rajono 

policijos komisariatu. 
58.5.  VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika greitosios medicininės 

pagalbos skyriumi. 
58.6. Panevėžio visuomenės sveikatos centro Biržų skyriumi.  



 

58.7. Avarinėmis tarnybomis. 
59. Gelbėjimo darbams atlikti ir gaisrams gesinti neatidėliotinai kreipiamasi 

pagalbos į Bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112.  

60. Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos padalinių darbuotojai paprastai gerai žino 

visus objektus, nes pastoviai vykdo jų priešgaisrinę priežiūrą, tačiau Biržų r. Nemunėlio Radviliškio 

pagrindinės mokyklos ir ikimokyklinio skyriaus ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės 

nuostata yra tokia, kad Priešgaisrinės apsaugos, gelbėjimo ir pirmosios medicinos pagalbos grandis 

taip pat turi būti pasirengusi atlikti pirminius gelbėjimo darbus bei talkinti ugniagesiams - 

gelbėtojams likviduojant ekstremalius įvykius objekte ar jo teritorijoje. 

61. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla įsilaužimo atveju, 

tikisi aktyvios pagalbos iš policijos komisariato,  pasitelkiant pagalbą bendruioju pagalbos telefonu 

112. 

62. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos pirmosios 

medicininės pagalbos grandies nariams keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo režime būtų 

pasirengę suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems darbuotojams, nuomininkams bei 

lankytojams. Ekstremalaus įvykio atveju, esant nukentėjusiųjų, pirmąją medicinos pagalbą privalo 

teikti apmokyti, pasirengę ir turintys pirmosios medicinos pagalbos priemones objekto pirmosios 

medicininės pagalbos grandies nariai.  Esant poreikiui, neatidėliotinai kreipiamasi bendruoju 

pagalbos telefonu 112. 

63. Įvykus avarijai komunalinėse ar energetinėse sistemose, pranešama 

bendrosios pagalbos telefonu 112. 

 
4. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS SUŠAUKIMAS 

 
64. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktorius civilinės saugos 

klausimais yra pavaldus Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Vykdant Lietuvos 

Respublikos civilinės saugos įstatymą ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių civilinės saugos 

organizavimą ūkio subjektuose reikalavimus, už civilinę saugą Biržų r. Nemunėlio Radviliškio 

pagrindinėje mokykloje atsako įsakymu 2007m. vasario 9d.  (Nr. V-192  paskirtas saugos 

darbuotojas. Sprendžiant civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms organizacinius 

klausimus ir siekiant, kad sprendimai būtų pagrįsti ir operatyvūs, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio 

pagrindinės mokyklos sudaryta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta ekstremaliųjų situacijų valdymo 

grupė  priedas Nr. 11. 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-382 .  

65. Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės darbo organizavimas: 

65.1. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ekstremaliųjų situacijų 

valdymo grupė yra civilinės saugos ir gelbėjimo vientisos sistemos institucija, kuri įmonės 



 

lygmenyje, kartu su kitomis civilinės saugos pajėgomis, užtikrina įvykių ir kitų ekstremalių situacijų 

padarinių likvidavimą, organizuoja darbuotojų, nuomininkų bei lankytojų evakavimą ir turto 

gelbėjimą, užtikrina Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos gyvybiškumą ir 

nenutrūkstamą jos veiklą ekstremalių situacijų metu. 

65.2. Sprendimą dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė darbo pradžios ekstremaliųjų 

situacijų atvejais priima ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovas arba jį pavaduojantis 

asmuo, gavęs pranešimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją. Pagrindinė 

ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės darbo forma yra posėdžiai, kuriuos šaukia jos vadovas. 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės susirinkimo ir darbo vieta yra Mokyklos direktoriaus 

kabinetas. Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė, atsižvelgdama į ekstremalaus įvykio pobūdį ir 

vadovaudamasi šiuo Ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, nagrinėja susidariusią ekstremalią 

situaciją, priima kolegialius sprendimus dėl Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 

civilinės saugos parengties ar veiksmų ekstremalių įvykių padariniams lokalizuoti ir šalinti.  

 65.3. Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovo priimti sprendimai privalomi visiems 

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos darbuotojams,  nuomininkams ir lankytojams. 

 

X SKYRIUS 
SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE 

NURODYTŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMO ORGANIZAVIMAS 
 
66. Biržų r. savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimo dėl savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo ir turimų materialinių išteklių 

teikimo pagal pasirašytas sutartis nebuvo. 

67. Vadovaujantis 2010 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 512 

„Dėl privalomų darbų atlikimo ekstremalių situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 54-2652), susidarius ekstremaliai situacijai, ir kai yra 

išnaudotos visos civilinės saugos sistemos pajėgų panaudojimo galimybės darbams atlikti, gali būti 

pasitelkiama ūkio subjektų ir kitų įstaigų, tame tarpe ir Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 

mokyklos  pajėgos ir materialiniai ištekliai. 

68. Sprendimą dėl ūkio subjekto pasitelkimo darbams atlikti priima: 

68.1. susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, – savivaldybės ekstremalių 

situacijų komisija; 

68.2. susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

ekstremalių situacijų komisija. 



 

69. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju darbų atlikimą koordinuoja 

savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

atveju – valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. 

70. Operacijų vadovas užtikrina, kad Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ir 

ikimokyklinio skyriaus darbuotojai, prieš jiems pradedant dirbti, būtų instruktuoti apie darbų eigą ir 

priemonių, skirtų darbingumui, sveikatai ir gyvybei išsaugoti, panaudojimą.  

71. Savivaldybės ar valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras prireikus organizuoja 

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ir ikmokyklinio skyriaus darbuotojų 

aprūpinimą nemokama nakvyne, maitinimu, specialiąja apranga, darbo priemonėmis, taip pat 

atvežimą į darbų atlikimo vietą, išvežimą iš jos ir minimalių sanitarinių higienos sąlygų sudarymą.  

72. Darbus atlikusiems gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, įvertinus 

finansines galimybes, iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo, Lietuvos valstybės 

rezervo piniginių lėšų gali būti kompensuojamos išlaidos, susijusios su šių darbų atlikimu.  

 
XI SKYRIUS 

VEIKLOS TĘSTINUMO UŽTIKRINIMAS 
 

73. Atsižvelgiant į poveikio mastus, vykdomi ekstremaliosios situacijos pasekmių 

likvidavimo darbai.  

74. Priklausomai nuo ekstremaliosios situacijos pobūdžio, parenkamos reikalingos aplinkos 

atstatymo priemonės, kurių tinkamumą ir tikslingumą apsprendžia objekto ekstremaliųjų situacijų 

valdymo grupės vadovas, esant reikalui, konsultuodamasis su atitinkamos srities specialistais. 

75.  Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ir ikimokyklinio skyriaus veiklos 

atnaujinimui būtina: 

75.1. Pakeisti pažeistus įrenginius, vamzdynus, armatūrą ir suremontuoti 

pažeistas pastatų konstrukcijas ir kt.. 

75.2. Atstatyti pažeistus elektros, ryšių ir komunalinius tinklus. 

75.3. Gauti valstybinės priežiūros institucijų leidimą atnaujinti Biržų r. 

Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ir ikimokyklinio skyriaus veiklą. 

75.4. Atnaujinus veiklą, surinkti iš darbuotojų ir nuomininkų naudotas įvykio 

metu asmenines apsaugos priemones ir atlikti jų patikrinimą. 

75.5. Informuoti valstybinės priežiūros institucijas apie veiklos atnaujinimą. 

_______________________________________________ 
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Ekstremaliųjų situacijų plano1 priedas  

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė 
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telefono Nr. Mob. telefono Nr. El. paštas 

Rolandas Žagaras 
ESK pirmininkas, 
Administracijos 

direktorius 
(8 450) 43 133 8 698 10 225 adm.direktorius@ 

birzai.lt 

Audris Mukas 

ESK pirmininko 
pavaduotojas, 

Administracijos 
direktoriaus 

pavaduotojas 

(8 450) 42 116 8 615 89 831 direktoriaus.pavaduotojas
@birzai.lt 

Erika 
Kazlauskaitė 

ESK narė, Bendrojo 
skyriaus vyriausioji 
specialistė (civilinės 

saugos) 

(8 450) 42 100 8 698 18 435 erika.kazlauskaite@ 
birzai.lt 

Kęstutis 
Knizikevičius 

ESK narys, Socialinės 
paramos skyriaus 

vedėjas  
(8 450) 42 109 8 616 52 056 kestutis.knizikevicius@bir

zai.lt 

Elona Pipiraitė 

ESK narė, Aplinkos 
apsaugos departamento 

prie AM Panevėžio 
valdybos Biržų aplinkos 

apsaugos inspekcijos 
viršininkė 

(8 450) 33 417 8 615 94 506 elona.pipiraite@aad.am.lt 

Adolfas Rinkūnas 

ESK narys, Biržų 
valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos 

viršininkas 

(8 450) 31 979 8 686 73 828 adolfas.rinkunas@vmvt.lt; 
birzai@vmvt.lt 

Steponas 
Staškevičius 

ESK narys, Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas (8 450) 43 138 8 614 27 429 steponas.staskevicius@ 

birzai.lt 

Kęstutis Vaičaitis 

ESK narys, Biržų rajono 
savivaldybės 

priešgaisrinės apsaugos 
tarnybos viršininkas 

(8 450) 35 309 8 650 93 377 birzuspat@ 
gmail.com 

Evaldas Valiukas 

ESK narys, Panevėžio 
APGV Biržų 

priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos viršininkas 

(8 450) 31 237 8 686 37 086 evaldas.valiukas@ 
vpgt.lt 

Deividas Valtaris 

ESK narys, , Panevėžio 
apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato 
Biržų rajono policijos 

komisariato viršininkas 

 (8 450) 35 810 8 615 29 127 deividas.valtaris@ 
policija.lt 

 
Biržų rajono savivaldybės administracijos 
Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė  
Erika Kazlauskaitė 
 

 
 

mailto:adolfas.rinkunas@vmvt.lt


 

 Savivaldybės administracijos darbuotojų,   atsakingų už civilinės saugos funkcijų 

vykdymą, kontaktai. 

 
 

 

 

 

Eil. 
Nr 

 

 
    Vardas, pavardė 

 
 

El. pašto adresas 
 
 

          Telefonas 
 

darbo 
 

mobilus 

1 2 3 4 5 
1. Erika Kazlauskaitė erika.kazlauskaite@birzai.lt 

Savivaldybės administracijos Vietinio 
ūkio skyriaus vyriausioji specialistė 

8 450 42100 8698 18435 

mailto:rimas.baradinskas@lesto.lt
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Ekstremaliųjų situacijų plano 
3 priedas  

 
BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA  

 
 

MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Kiekis Techniniai duomenys Valdytojas Kontaktiniai duomenys 

1 2 3 4 5 6 
1. Milteliniai gesintuvai                             17 M6 -4, M6-6  190594653 
2. Vandens putų gesintuvai            4   190594653 
3. Milteliniai gesintuvai                        6   190594653 
4. Mokyklinis autobusas 1 MB-709  190594653 
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Ekstremaliųjų situacijų plano 

4 priedas  

MOKYKLOS TERITORIJOS IR (AR) PASTATO PLANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ekstremaliųjų situacijų plano 

5 priedas  

 

SUTARČIŲ DĖL SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE 

NURODYTŲ UŽDUOČIŲ  VYKDYMO KOPIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                Ekstremaliųjų situacijų plano                                                                   

6 priedas  

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ EVAKAVIMO SCHEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                          Ekstremaliųjų situacijų plano 

7 priedas 

BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATALPŲ, SKIRTŲ 
KOLEKTYVINEI APSAUGAI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
                                                       

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu pakeitimo įstatymu (Žin., 2009, 
Nr. 159-7207), kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų 
ar karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai 
pavojingų veiksnių. 

2. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 529 „Dėl 
Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, 
Nr. 56-2756) minimalus kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugomų savivaldybės gyventojų 
skaičius apskaičiuojamas pagal formulę: 
 

G = 0,1´S + V + N, kur: 
  

G – minimalus gyventojų, apsaugomų kolektyvinės apsaugos statiniuose, skaičius; 
S – bendras savivaldybės gyventojų skaičius; 
V – savivaldybės gyventojų – vaikų iki 7 metų skaičius; 

 
 

S – bendras seniūnijos gyventojų skaičius – 1778 
V - seniūnijos gyventojų – vaikų iki 7 metų skaičius – 94 
G  - ikimokykliniame skyriuje – 217, mokykloje - 962 
3. Minimalus kolektyvinės apsaugos statinių poreikis savivaldybės teritorijoje nustatomas 

atsižvelgiant į apskaičiuotą minimalų kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugomų savivaldybės 
gyventojų skaičių, kai vienam gyventojui tenka 1,5 kv. metro statinio ar patalpos, t. y. 
 

II. BENDRIEJI PATALPŲ, SKIRTŲ KOLEKTYVINEI APSAUGAI, NAUDOJIMO 
 REIKALAVIMAI 

 
4. Už patalpų parengimą ekstremaliųjų situacijų atvejais  Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 

mokyklos direktoriaus įsakymu yra paskirtas atsakingas asmuo - saugos specialistas. 
4.1. Saugos specialistas, esant poreikiui, numato reikiamą personalą, atsakingą už  mokyklos 

ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytų kolektyvinės apsaugos statinio paruošimą ir aprūpinamą 
materialinėmis priemonėmis; 

4.2. teikia sveikatos priežiūros ir psichologinės  pagalbos, apsaugos ir kitas būtiniausias paslaugas; 
4.3. užtikrina kolektyvinės apsaugos  statinio inžinierinių sistemų tinkamą ir pakankamą 

funkcionavimą; 
4.4. sprendžia kitus klausimus, susijusius su būtiniausių gyvenimo kolektyvinės apsaugos statinyje 

sąlygų užtikrinimu, o prireikus organizuotų gyventojų priėmimą į kolektyvinės  apsaugos statinį. 
4.4. organizuoja patalpų parengties būklę taip, kad susidarius ekstremaliai situacijai patalpos 

žmonių apsaugai būtų tinkamai parengtos darbo metu ne ilgiau kaip per 2 valandas, o nedarbo metu per 4 
valandas. 

5. Paruoštuose patalpose daiktų, mokymo priemonių ir kitų įrengimų leidžiama palikti užimant ne 
daugiau kaip 20% jų patalpų tūrio. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372297&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372297&p_query=&p_tr2=


 

6. Patalpų paruošimas kolektyviniai gyventojų apsaugai pradedamas gavus Administracijos 
direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens arba jų pavedimu Savivaldybės administracijos civilinės ir 
priešgaisrinės skyriaus vedėjo rašytinį pranešimą, kuriame nurodomas reikalingų paruošti patalpų plotas. 

 
III. SPECIALI PATALPŲ IR JŲ INŽINERINIŲ ĮRENGIMŲ PRIEŽIŪRA 

 
7. Mokyklos direktoriaus įgaliotas asmuo (saugos specialistas) privalo užtikrinti: 

7.1. kad nebūtų neužkrauti įėjimo (išėjimo) keliai į patalpas; 
7.2. kad patalpos būtų sausos. Temperatūrą žiemos metu palaikyti atsižvelgiant į patalpų 

naudojimo paskirtį įprastomis sąlygomis. Šaltuoju metų laiku skaičiuojama temperatūra patalpoje turi būti ne 
mažesnė negu +15C; 

7.3. kad patalpos būtu aprūpintos pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis atsižvelgiant į 
pastato naudojimo veikloje paskirtį, kurių kiekiai numatyti priešgaisrinės saugos normatyviniuose 
dokumentuose; 

7.4. kad patalpų priežiūra ir remontas būtu atlikti pagal nustatytą statiniams, kuriose yra 
patalpos jų priežiūros ir naudojimo reglamentą;         

7.5. kad pastate esančių tualetų sanitariniai mazgai (klozetai, vandens kriauklės ) turi būti 
paruošti naudojimui pagal paskirtį; 

7.6. kad patalpos privalo būti tinkamai apšviestos, taip pat tvarkingi šviečiantys užrašai virš 
įėjimų ir išėjimų į šias patalpas; 

7.7 kad patalpų vidaus apšvietimas turi atitikti normas, nurodytas pastato statybos techniniame 
reglamente. 

 
IV. STATINIAI, TINKANTYS KOLEKTYVINEI APSAUGAI 

 
8. Minimalus gyventojų, apsaugomų kolektyvinės apsaugos statinyje, skaičius yra: 
1872 
9. Minimalus kolektyvinės apsaugos statinio poreikis (m2) seniūnijos teritorijoje yra: 
(mokyklos plotas 2,840 ha, ikimokyklinis skyrius 728,75. 
10. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokykloje esančių patalpų, skirtų kolektyvinei 

apsaugai, sąrašas: (pridedamas statinio planas su pažymėtomis apgyvendinimo, maitinimo, higienos 

patalpomis (priedas ) 
Potencialių statinių 

(patalpų), tinkamų 

kolektyvinei gyventojų 

apsaugai, pavadinimas, 

adresas 

Patalpų 

žymėjimas 

plane 

Patalpų plotas, 

m2 

Apsaugotų 

žmonių 

skaičius 

Už kabinetą 

materialiai atsakingo 

vadovo vardas ir 

pavardė, telefono 

numeris 

Pastabos (nurodomos 

maitinimo, maisto 

ruošimo, higienos 

patalpos) (nurodoma, 

kur yra geriamojo 

vandens), ir patalpos 

šildomos 

Nemunėlio Radviliškio 

pagrindinė mokykla, 

Santakos g. 2 

     

 I aukštas      
Matematikos kabinetas  Nr. I. 13 53,73 35 Irena Mizarienė 

Giedrė Zlotkienė 

Yra 

geriamojovandens, 

patalpos šildomos 

Rusų kabinetas  Nr. I.14 52,36 34 Vilma Greviškienė Yra geriamojo 



 

vandens, patalpos 

šildomos 

 Nenaudojamos patalpos  Nr. I.15 52,63 34   Yra geriamojo 

vandens, patalpos 

šildomos 

II –IV klasė Nr. I.16 52,57 33 Jolanta Mulokienė Yra geriamojo 

vandens, patalpos 

šildomos 

I  - III klasė  Nr. I.17 52,44 33 Regina Lapeikienė  Yra geriamojo 

vandens, patalpos 

šildomos 

Chemijos – Biologijos  

kabinetas 

 Nr. I. 18 69,35 45 Audronė Grigienė  Yra geriamojo 

vandens, patalpos 

šildomos 

Technologijos kabinetas  Nr. I. 19 70,27 45 Rima Zemlickienė Yra geriamojo 

vandens, patalpos 

šildomos 

 II aukštas      

Istorijos kabinetas  Nr. II. 1 53,98 34 Audronė 

Navalinskienė 

 Yra geriamojo 

vandens, patalpos 

šildomos 

Anglų kalbos kabinetas  Nr. II. 2 51,91 34 Rasa Plikšnienė  Yra geriamojo 

vandens, patalpos 

šildomos 

Lietuvių kalbos kabinetas Nr. II. 3 52,51 34 Vaida Vaitaitytė Yra geriamojo 

vandens, patalpos 

šildomos 

Nenaudojamos patalpos Nr. II. 4 51,88 34   Yra geriamojo 

vandens, patalpos 

šildomos 

Muzikos kabinetas  Nr. II. 5 52,48 34 Zita Beliakienė Yra geriamojo 

vandens, patalpos 

šildomos 

Informatikos kabinetas  Nr. II. 6 72,08 48 Asta Paplauskienė Yra geriamojo 

vandens, patalpos 

šildomos 

Lietuvių kalbos kabinetas  Nr. II. 8 52,05 34 Jolanta 

Matusevičienė 

Yra geriamojo 

vandens, patalpos 

šildomos 

Geografijos kabinetas  Nr. II.9 52,60 34 Dalia Žiulpaitė Yra geriamojo 

vandens, patalpos 



 

šildomos 

Fizikos kabinetas  Nr. II. 7 52,34 34 Rūta Bėliakaitė  Yra geriamojo 

vandens, patalpos 

šildomos 

Sporto salė  Nr. I. 10 298,14 198 Vilius Venckūnas Yra geriamojo 

vandens, dušai, 

higienos patalpos, 

patalpos šildomos 

Mokytojų kambarys Nr. II.20 36 24 Vaida Vaitaitytė Yra geriamojo 

vandens, patalpos 

šildomos 

Socialinio pedagogo 

kabinetas 

Nr.  II. 21 34 22 Audronė Grigienė Patalpos šildomos 

Valytojų kambarys Nr. II.22 12 8  Patalpos šildomos 

Valgyklos patalpos  Nr. I. 11 113,04  Sigutė Balčiūnienė  Maitinimo patalpos, 

patalpos šildomos 

Virtuvės patalpos  Nr. I. 12 62,77  Sigutė Balčiūnienė Maisto ruošimas, yra 

geriamo vandens, 

higienos patalpos, 

patalpos šildomos 

Nemunėlio Radviliškio 

pagrindinė mokykla, 

(bendrabutis) Santakos g. 2 

     

Bendrabučio patalpos      

 I aukštas Nr. III 118,61 78 Monika Džėjytė - 

Storberg 

higienos patalpos,  

yra geriamojo 

vandens 

II aukštas Nr. III 161,39 107 Monika Džėjytė - 

Storberg 

 

higienos patalpos, 

yra geriamojo 

vandens 

Nemunėlio Radviliškio 

pagrindinė mokykla, 

Santakos g. 3 (ikimokyklinis 

skyrius) 

 327 217   

Virtuvė  Nr. IV. 1 23,28  Asta Naktinienė Maisto ruošimas, yra 

geriamo vandens, 

patalpos šildomos 

Lopšelio Žuvyčių grupė  Nr. IV. 2 85 55 Danutė Sudeikytė  Higienos patalpos,  

yra geriamojo 

vandens, patalpos 

šildomos 



 

Vidurinioji  Boružiukų 

grupė 

 Nr. V. 1 95 66 Dalia Karosienė Higienos patalpos,  

yra geriamojo 

vandens, patalpos 

šildomos 

Vyresnioji Žibučių grupė  Nr. V. 2 95 62 Vita Pilkauskienė Higienos patalpos,  

yra geriamojo 

vandens, patalpos 

šildomos 

Salė Nr. IV. 3 52 34 Auksinija 

Križinauskienė 

Patalpos šildomos 

 

5. Mokykloje galima suteikti gyvenamąsias patalpas:1107.36 kv m.  

5.1. pirmame aukšte  - 7 kabinetai;  615,53 kv m.  

5.2. antrame aukšte - 9 kabinetai;   491,83kv m.  

5.3. bendrabučio patalpose - 10 kambarių;  280 kv m. 

5.4. vienam gyventojui skiriama 1,5 kv.m. ploto.  

5.5. ikimokykliniame skyriuje:   327 kv. m.  

5.6. pirmame aukšte:   137 kv. m. 

5.7. antrame aukšte:     190 kv. m. 

 

11. Gulimas vietas rekomenduojama išdėstyti eilėmis arba grupėmis, siekiant kuo optimaliau išnaudoti 
patalpos plotą ir sudaryti sąlygas, kad šeimos  nariai ir artimieji būtų kartu, šioje vietoje gali būti paklojamas 
čiužinys, pastatoma sulankstomoji lova ar patiesiamas kilimėlis su miegmaišiu.  

7. Mokykloje yra maitinimo, maisto ruošimo, maisto produktų ir geriamojo vandens saugojimo patalpos: 
7.1. maistas gyventojams gali būti ruošiamas ir gyventojai maitinami mokyklos valgykloje; 

8. Mokykloje yra sanitarinės patalpos: 

8.1. 4 higienos patalpos  yra pirmame, 1 - antrame aukštuose ir 2 - bendrabučio patalpose; 

ikimokykliniame skyriuje  pirmame aukšte 2 higienos patalpos– antrame aukšte 2 higienos patalpos 

8.2. geriamojo vandens  yra kiekvienoje klasėje, higienos patalpose, fojė prie valgyklos; 

ikimokykliniame skyriuje kiekvienoje grupėje, skalbykloje 

8.3. prie sporto salės yra 2 dušai. ikimokykliniame skyriuje 1 dušas 

8.4. higienos patalpos aprūpinti reikiamomis priemonėmis (tualetinis popierius, šiukšlių dėžė 
arba polietileninis maišas higienos priemonėms, pakaba); 

8.5. ikimokykliniame skyriuje vaikams skirtose higienos  patalpose yra naktipuodžių.  
12. Atliekoms tvarkyti ir dezinfekcijai skirtos priemonės: 

12.1. esant galimybei, maisto produktai ir materialinės priemonės (higienos, civilinės saugos ir 
kitos) turi būti patiekiami popierinėse ar kitokiose pakuotėse, kurios būtų lengvai utilizuojamos užkasant ar 
deginant; 

13. Kolektyvinės apsaugos statinys aprūpinamas 0,05 proc., 0,2 proc. ir 2 proc. koncentracijos chloro 
tirpalu rankoms, odai, aprangai, lovoms, tualetams, prausykloms ir dušo patalpoms, grindims, taip pat atliekų 
konteineriams dezinfekuoti.  

14. Kolektyvinės apsaugos statinyje taip pat numatomos patalpos aptarnaujančio personalo poilsiui. 



 

15. Kolektyvinės apsaugos statinyje apgyvendintiems gyventojams organizuojama apsauga, esant 
poreikiui ir gavus ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovo leidimą, kviesti papildomas 
pajėgas.,perspėti irinformuoti policiją. 

16. Dėl ekstremaliosios situacijos ar karo veiksmų apgyvendinti gyventojai kolektyvinės apsaugos 
statinyje gyvena tol, kol bus priimtas sprendimas gyventojams grįžti į nuolatinę gyvenamąją vietą arba kol 
naujoje vietoje gyventojai bus laikinai aprūpinti kitu gyvenamuoju būstu. 

 
V. STATINIŲ IR PATALPŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO 

TVARKA IR ATSAKOMYBĖ 
 
17. Statinių ir patalpų savininkams kompensuojamos visos patirtos išlaidos, susijusios su statinių ar 

patalpų paruošimu, pritaikant jas gyventojų kolektyvinei apsaugai, jų paruošimu grąžinant į pradinę paskirtį, 
taip pat išlaidos dėl statinių ar patalpų apgadinimo bei kitos patirtos išlaidos, susijusios su papildomu 
šildymu, elektros, telefono, vandens naudojimu. 

18. Patirtos išlaidos kompensuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 
liepos 21 d. nutarimu Nr. 1107 „Dėl materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos 
aprašo ir valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“. 

19. Ūkio subjektų, įstaigų vadovai, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka. 
 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Specialiosios pagalbos tarnybos 
 

Bendrosios pagalbos centras  
tel. Nr. 112 

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika 
greitosios medicininės pagalbos skyrius,  

Vilniaus g. 115 Biržai, tel. (8-450) 31 
358,mob. 8 652 07857, el. paštas. 

birzupoliklinika@zebra.lt 
 

Panevėžio apskrities priešgaisrinė 
gelbėjimo valdybos Biržų priešgaisrinė 
gelbėjimo tarnyba, J.Janonio g. 1, Biržai, 
tel. (8-450) 31491, mob. 8-686 37086; el. 
paštas birzai.pgt@vpgt.lt 
Nemunėlio Radviliškio ugniagesių 

komanda (8-450) 55101, 8 657 17877; 

Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos 
komisariato Biržų rajono policijos 
komisariatas Biržų vyriausiasis policijos 
komisariatas tel. Vytauto g. 39, Biržai tel. 
(8-450) 31 201, 8 614 80605,  

Nr. 112  
 
 
 

Ekstremaliųjų situacijų plano 

8 priedas  

PERSPĖJIMO APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ AR ĮVYKĮ SCHEMA 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA  

Biržų rajono savivaldybė 
Tel. Nr. 8 450 43 133, 8 698 
10225 
adm.direktorius@birzai.lt, 

Savivaldybės administracijos 
direktorius Rolandas Žagaras, 

Ekstremalių situacijų komisijos 
pirmininkas 

Elektros tiekimo sutrikimai 
AB „ESO” tel. Nr.1802,  

 
Vandentiekio avarija 
UAB “Biržų vandenys”  

Rotušės g. 30, Biržai, tel/faks. (8-450) 31 497, 
el. paštas rotuses30@takas.lt 
 

Užkratų, susirgimų infekcinėmis ligomis 
pavojus 

Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Biržų 
skyrius, Basanavičiaus g. 16, LT-41152 Biržai, 
faksas (8 450) 32 590 
elektroninis paštas birzai@paneveziovsc.sam.lt 

 
 

mailto:birzupoliklinika@zebra.lt
mailto:birzai.pgt@vpgt.lt
mailto:adm.direktorius@birzai.lt
mailto:rotuses30@takas.lt
mailto:birzai@paneveziovsc.sam.lt


 

                                                                                                                                                                                Ekstremaliųjų situacijų plano 

9 priedas  
KEITIMOSI INFORMACIJA APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ AR ĮVYKĮ CHEMA 

 
 
 

 
 
 
 

DIREKTORIUS 
8 615 24473 

nrmokykla@gmai
l.com  

BENDROSIOS 
PAGALBOS 
CENTRAS 

112 

ATSAKINGAS UŽ 
CIVILINĘ SAUGĄ  

868792090 
audra.raman@gmail.com 

APTARNAUJANTIS 
PERSONALAS 

PAVADUOTOJAI 
UGDYMUI 

vvaitaityte@gmail.com
8 640 24988  

 

PAVADUOTOJA ŪKIO 
REIKALAMS 

861608785 
monika.storberg@gmail.

com 

PEDAGOGINIAI 
DARBUOTOJAI  

MOKINIAI 

TĖVAI 

LANKYTOJAI  

Įvykį pastebėjęs asmuo  Biržų rajono savivaldybė 
Tel. Nr. 8 450 43 133, 8 698 
10225 adm.direktorius@birzai.lt, 

Savivaldybės administracijos 
direktorius Rolandas Žagaras, 

Ekstremalių situacijų komisijos 
pirmininkas 

 

mailto:nrmokykla@gmail.com
mailto:nrmokykla@gmail.com
mailto:vvaitaityte@gmail.com8%20640
mailto:vvaitaityte@gmail.com8%20640
mailto:adm.direktorius@birzai.lt
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Ekstremaliųjų situacijų plano 
11 priedas  

EKTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS SUŠAUKIAMO SCHEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuo metu pagal grafiką budinti 
valytoja, sargas  

Tel.  (8-450) 55175 

Pirmosios medicininės pagalbos 
grandies vadovė  

Ingrida Kubilienė 
Mob. Tel 8 611 39007 

 Direktorė –  
ES valdymo grupės vadovė -  

Edita Timukienė 
Mob. tel. 8 615 24473 

Atsakingų darbuotojų už 
informacijos gavimą ir 

perdavimą grupės vadovė Vaida 
Vaitaitytė 

Mob. Tel 8 640 24988 
 

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo grandies vadovė 
Audronė Ramanauskienė 

Mob. tel. 8 687 92090 
 

Viešosios tvarkos palaikymo ir 
evakavimo grandies vadovė 
Monika Džėjytė - Storberg 

Mob. tel. 8 61608785 
 

Asmeninių apsaugos priemonių 
išdavimo grupės vadovė  

Zena Matulienė 
Mob. Tel 8 612 18262 

Darbuotojų, atsakingų už 
perspėjimą ir informavimą 

veiksmai gresiant ar susidarius 
ekstremaliai situacijai grupės 

vadovas 
Vilius Venckūnas 

Mob. Tel 8 603 06297 
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(Pirminio pranešimo apie susidariusią ekstremaliąją situaciją formos pavyzdys) 
             FORMA ES-1 

PIRMINIS PRANEŠIMAS  ______________________________________________________  
        (susidariusi  ekstremalioji situacija) 

1. PRANEŠĖJAS 2. ADRESATAS 
  
DATA                       TEL. NR. TEL. NR.                     
LAIKAS                    FAKSO NR. FAKSO NR. 
EL. PAŠTAS EL. PAŠTAS 
3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 
PAVADINIMAS 

4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALŪS 
DUOMENYS  APIE  EKSTREMALIĄJĄ 
SITUACIJĄ, ESAMI IR GALIMI PAVOJAUS 
ŠALTINIAI  

                                                     
 LAPŲ SKAIČIUS                                                                                              
  
  
5. Į EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VIETĄ IŠVYKUSIOS (DALYVAVUSIOS) CIVILINĖS 
SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS 
  
  
  
  
6. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 
APIBŪDINIMAS 

 

6.1. KADA SUSIDARĖ  
  
6.2. KUR SUSIDARĖ    
  
6.3. KAS ĮVYKO  
  
  
  
  
  
6.4. KAS PRANEŠĖ   
  
  
6.5. PRIEŽASTYS  
  
  
6.6. PROGNOZĖ  
  
  
7. SUŽEISTIEJI                                                SKAIČIUS 
8. ŽUVUSIEJI                                                   SKAIČIUS  
9. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO 
(pareigos, parašas, vardas ir pavardė) 
 

Keitimosi informacija apie 
įvykį, ekstremalųjį įvykį ar 
ekstremaliąją situaciją  tvarkos 
aprašo  
Priedas 
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