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1. PLANO TAISYMO LAPAS
Plano taisymas – plane esančios informacijos pakeitimas. Plano taisymo procedūra 1 kartą per metus
atlieka Vilniaus ,,Gabijos‘‘ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ūkiui, atsakinga už civilinės saugos darbą.
Pataisyta informacija išsiuntinėjama plano turėtojams. Visos pataisos turi būti registruotos pateiktoje
lentelėje.

Eil.Nr.

Kas pataisyta

Data

Atsakingo asmens pareigos, vardas,
pavardė, parašas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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2. PLANO TIKSLINIMO LAPAS
Plano tikslinimas – procesas, kai planas yra peržiūrimas iš esmės. Plano tikslinimas atliekamas ne rečiau
kaip vieną kartą per trejus metus, jeigu iki tol nebuvo atliktas įstaigos reorganizavimas arba neatsirado kitų
veiksnių, dėl kurių nukentėjo plano veiksmingumas. Plano tikslinimas registruojamas lentelėje.
Eil.nr. Žyma

Data

Atsakingo
asmens
pareigos,
vardas, pavardė, parašas

3. PLANO KOPIJŲ (PLANO IŠRAŠŲ) SKYRIMO LAPAS
Patvirtinto plano kopijos (plano išrašai), kurios išsiųstos (išdalintos) visoms suinteresuotoms institucijoms.
Eil.Nr.

Kam pateiktos plano kopijos (plano
išrašai), pateikimo būdas
Plano kopijos:

1

Data

Atsakingo asmens pareigos, vardas,
pavardė, parašas

Vilniaus miesto savivaldybės
administracija

2

Plano išrašai:
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4. BENDROSIOS NUOSTATOS
Vilniaus Gabijos gimnazija (toliau vadinama - Įstaiga), adresu Pašilaičių g. 13, Vilnius.
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 VRM direktoriaus 2010-04-19 įsakymu Nr. 1-34 patvirtinti
„Kriterijai ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremalių situacijų
valdymo planų rengimą, derinimą ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų
operacijų centrą“ ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011-02-23
įsakymo Nr. 1-70“ Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų
patvirtinimo“ reikalavimais.
Vilniaus Gabijos gimnazijos Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą parengė direktoriaus
pavaduotoja ūkiui Jolita Rainienė.
4.1. Plano tikslai:
planuoti veiksmus Vilniaus Gabijos gimnazijoje ekstremalioms situacijoms valdyti, numatyti
gimnazijos darbuotojams pareigines funkcijas bei paskirstyti atsakomybę;
Planingai ir sistemingai sukaupti reikiamus materialinius išteklius galimų ekstremalių situacijų
padariniams šalinti.
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 gimnazijos moksleiviams ir darbuotojams, svečiams, turtui
bei aplinkai;
tinkamai reaguoti į ekstremalųjį įvykį, ekstremaliąją situaciją ir organizuoti pirminius
gelbėjimo ir ekstremalių situacijų padarinių šalinimo darbus, perspėti darbuotojus bei moksleivius bei
aplinkinius gyventojus, galinčius patekti į pavojingo poveikio zoną,
apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją informuoti atsakingus darbuotojus,
avarines tarnybas ir kitas suinteresuotas institucijas, organizuoti pirminius gelbėjimo darbus, moksleivių ir
darbuotojų evakavimą, kreiptis reikalingos pagalbos;
padidinti įstaigos darbuotojų parengtį, pagerinti jų reagavimą į ekstremalias situacijas, kiek
įmanomą mažinti riziką, vykdant darbuotojų, ugdytinių gelbėjimo ir ekstremaliųjų situacijų padarinių
šalinimo darbus;
parengti išsamią veiksmų seką įvykus ekstremaliajai situacijai;
-

padėti Vilniaus Gabijos gimnazijos direktorei.
4.2. Trumpa ūkio subjekto charakteristika:
4.2.1. Pavadinimas – Vilniaus Gabijos gimnazija.
4.2.2. Įstaigos kodas – 190003513.
4.2.3.Adresas – Pašilaičių 13, Vilnius.
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4.2.4. Įstaigos pavaldumas – Vilniaus miesto savivaldybė.
4.2.5. Įstaigos vadovas – direktorius Vilija Klimavičienė (8-5) 2703140.
Pagrindinė veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20, pagrindinis ugdymas,
kodas 85.31.10, vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.
4.2.6. Teritorijos plotas – 51199 kv. m; mokyklos pastato – 9506,51 kv. m.
4.2.7 Darbuotojų skaičius – 158.
Pastatą sudaro 2 aukštai. I aukšte yra - 32 mokomosios klasės ir kabinetai, valgykla, 2 rūbinės, tame
tarpe psichologų, socialinių pedagogų, logopedo kabinetai; II aukšte yra – 32 mokomosios klasės ir
kabinetai, tame tarpe chemijos ir fizikos kabinetai, taip pat 2 sporto salės, aktų salė.
Kabinetų sąrašas pateikiamas 20 priede.
4.2.8. Vilniaus Gabijos gimnaziją lanko – 1545.
4.2.9 Įstaigos darbo laikas nuo – 8.00 val. iki 18.25 val.; penktadieniais nuo – 8.00 val. iki
18.25 val., poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.
4.2.10. Įstaigos apsaugos organizavimas – dalinai saugoma: yra budėtojas - apsaugos
darbuotojas, naktiniai sargai, vaizdo stebėjimo kameros.
4.2.11. Naudojamų ir sandėliuojamų pavojingų medžiagų – nėra. Įstaigos buitinėms reikmėms
naudojamos cheminės valymo bei dezinfekavimo priemonės.
4.2.12. Turimos individualios ir kolektyvinės apsaugos priemonės – nėra.
4.2.13. Turimos gaisrų gesinimo priemonės – 27 gesintuvai. Gesintuvų išdėstymo vietos yra
pažymėtos kiekvienoje patalpoje esančiuose evakuacijos planuose (8 - 18 priedai).
4.2.14. Elektros energiją įstaigai tiekia – UAB „Energijos tiekimas“.
4.2.15. Geriamą vandenį įstaigai tiekia – UAB „Vilniaus vandenys" požeminėmis trasomis.
4.2.16. Kanalizacijos sistema prijungta prie UAB „Vilniaus vandenų" centralizuotų buitinių
nuotekų tinklų.
4.2.17. Patalpų šildymą atlieka AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Karštą vandenį mokyklos
poreikiams iš šalto vandens taip pat paruošia AB „ Vilniaus šilumos tinklai“. Šildymo ir karšto vandens
sistemos pajungtos nuo šilumos punkto, esančio mokyklos rūsyje.
4.2.18. Patalpų vėdinimas – patalpose įrengtos ventiliacijos angos, įrengtos ventiliacinės
sistemos valgykloje, aktų ir sporto salėse.
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4.2.19. Ryšiai - pranešimai apie incidentą bus vykdomi TEO ir mobiliaisiais telefonais.

4.3. Plane vartojamos sąvokos ir santrumpos:
Ūkio subjektas - Lietuvos Respublikos įsteigta įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri įstatymų nustatyta
tvarka verčiasi komercine, ūkine, finansine, profesine veikla.
Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų, visų ūkio subjektų,
visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai, veiksmus jai susidarius ir
padarinių šalinimą, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, šalies ūkio gyvybingumui
palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose
procesuose dalyvaujant piliečiams.
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.
Prevencija - kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremalioms situacijoms priemonių visuma, kad iš
anksto pasirengus būtų išvengta ekstremalios situacijos arba mažėtų galimybė jai kilti, o susidarius
ekstremaliai situacijai būtų mažiau pakenkta žmonėms, turtui bei aplinkai.
Civilinės saugos pratybos – kompleksinis valstybės ir savivaldybių, ūkio subjektų, civilinės saugos ir
gelbėjimo sistemos pajėgų ir gyventojų mokymas, kurio metu sudarius tariamas ekstremalias situacijas
tobulinami valdymo įgūdžiai, mokomasi praktiškai organizuoti žmonių ir turto apsaugą nuo ekstremalių
situacijų poveikio ir atlikti gelbėjimo bei ekstremalios situacijos padarinių šalinimo darbus.
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.
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.
Ekstremaliojo įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje praktikoje
naudojami fiziniai, 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.
9

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.
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.
Radioaktyvioji tarša – bet kurios medžiagos paviršiaus ir aplinkos bei žmogaus užterštumas
radioaktyviosiomis medžiagomis. Žmogaus radioaktyvusis užterštumas – išorinis odos užterštumas ir
vidinis užteršimas.
Dezinfekcija – patogeninių mikroorganizmų pašalinimas iš aplinkos nuo daiktų, konstrukcijų,
įrengimų,
transporto priemonių, kitų paviršių ir jų sunaikinimas naudojant specialius metodus bei priemones.

Sutrumpinimai:
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.
Kitos plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin.,
1998, Nr. 115- 3230; 2009, Nr. 159- 7207 ) ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. GRESIANTYS ĮVYKIAI
Ekstremalios situacijos Vilniaus Gabijos gimnazijoje gali kilti dėl įvairių priežasčių.: (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 241 “Dėl ekstremalių įvykių kriterijų
patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimo Nr. 988 redakcija).
Ekstremalios situacijos ir galimi pavojai:
1. Gaisro keliamas pavojus, užsidegimo ar degimo grėsmė;
2. Žmonių užkrečiamos ligos protrūkis, epidemija;
3. Hidrometeorologiniai reiškiniai:

Liūtis (50 mm kritulių per 12 val.);

Kruša (kai ledų skersmuo 20 mm ir didesnis);

Pūga (vėjo greitis daugiau kaip 15 m/s);

Snygis (20 cm per 12 val.);

Labai smarki audra, škvalas, viesulas (vėjo greitis – 28-32 m/s);
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Speigas (nakties temperatūra minus 30 laipsnių šalčio ir žemesnė);
Uraganas (vėjo greitis – 33 m/s );
Oro tarša;

4. AMOK situacija
Tai atvejai, kurie iš anksto suplanuoti ir gerai paruošti (dažniausiai 1 asmens) žmonių antpuoliai
viešuose vietose (įstaigose) siekiant kuo daugiau žalos (išgąsdinti, sužeisti ar užmušti) naudojant
mirtiną smurtą.
5. Komunalinių sistemų avarijos, ryšių paslaugų nutraukimas, šilumos tiekimo nutraukimas šildymo
sezono metu, geriamojo vandens tiekimo nutraukimas, nuotekų šalinimo nutraukimas, interneto ryšio
nutraukimas, ryšio nutraukimas viešajame fiksuotojo telefono tinkle.
Remiantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. kovo 9 d.+ nutarime Nr. 241“ Dėl
ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.29-1004, 2009, Nr. 153-6928) nustatytais ir
išvardintais kriterijais bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 “Ūkio subjekto, kitos įstaigos galimų
pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinės rekomendacijos“ buvo atlikta Vilniaus Gabijos
gimnazijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė (1 priedas). Rizikos analizė bus
peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus arba atsiradus naujiems pavojams,
pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, pertvarkius ar modernizavus įrenginius,
technologinius procesus ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką
ir mažinantiems darbuotojų saugumą.

6. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ
ORGANIZAVIMAS

6.1 Vilniaus Gabijos gimnazijos darbuotojų bei moksleivių perspėjimą apie pavojų ir informacijos
apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją organizuoja gimnazijos direktorius. Direktorius,
gavęs signalą, skubiai informuoja direktoriaus pavaduotoją, sekretorę ir supažindina juos su esama ir
prognozuojama situacija, duoda nurodymus informacijos paskleidimui gimnazijoje, patikslina veiksmų
eiliškumą, duoda papildomas užduotis kitiems darbuotojams.
6.2. Atsakingas už perspėjimą ir informavimą darbuotojas – raštinės vedėja Violeta Badarienė,
gresiant ar susidarius ekstremaliai situacijai:
6.2.1. įvertina susidariusią ekstremalią situaciją, jos pavojingumo laipsnį darbuotojams, turtui ir
aplinkai;
6.2.2. perspėja ir informuoja darbuotojus apie susidariusią ekstremalią situaciją ir būtinus veiksmus;
6.2.3. praneša Bendrajam Pagalbos Centrui tel. 112 apie susidariusią ekstremalią situaciją;
6.2.4. susidarius aplinkybėms, organizuoja darbuotojų evakavimą, pirminius gelbėjimo darbus ir
jiems vadovauja;
6.3. Numatomos perspėjimo ir informavimo priemonės:
6.3.1. Darbuotojai, esantys įstaigoje, įvykus nelaimei informuojami telefono aparatais (laidiniais ir
mobiliais), žodžiu perspėjimu bei elektroniniu paštu.
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Direktoriaus kabineto tel. (8-5) 2703140, direktoriaus pavaduotojos ūkiui kabineto tel. (85)2473181.
6.3.2.Vilniaus Gabijos gimnazijoje yra 180 kompiuterių, turinčių interneto prieigą. Elektroninio
pašto adresas – rastine@gabijos.vilnius.lm.lt

7. KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ TVARKA
7.1. Kai ekstremalios situacijos mastas viršija Gabijos gimnazijos civilinės saugos pajėgų galimybes,
apie įvykį ar susidariusią situaciją pranešame savivaldybės specialiosioms tarnyboms, Vilniaus
savivaldybės administracijos civilinės saugos darbuotojui ir valstybės priežiūros institucijoms.
Gabijos gimnazijos direktorė Vilija Klimavičienė tel. ( 8-5) 2703140 gautą informaciją apie įvykusį
ar gresiantį įvykį telefonu perduoda 112 Bendrajam pagalbos centrui bei Vilniaus miesto savivaldybės
administracijai (Švietimo skyriui, Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriui).
7.2. Vilniaus miesto savivaldybės Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus atsakingo
asmens kontaktiniai duomenys - KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ SCHEMOJE (6 priedas).
7.3. Įstaigos viduje keitimasis informacija vyksta pagal PERSPĖJIMO APIE EKSTREMALIĄ
SITUACIJĄ AR ĮVYKĮ SCHEMĄ (2 priedas).

8. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ IR UGDYTINIŲ APSAUGA GRESIANT AR
SUSIDARIUS ĮVYKIUI
8.1. Darbuotojų ir ugdytinių evakavimo organizavimas:
Pagrindinė evakuacijos užduotis – nukreipti gimnazijos darbuotojus bei moksleivius į saugias įstaigos
teritorijos vietas arba žmonių susirinkimo punktus.
Už Vilniaus Gabijos gimnazijos darbuotojų ir ugdytinių evakavimą atsakingas įstaigos direktorius ir
direktoriaus pavaduotojai. Evakuacija iš patalpų vykdoma pagal iš anksto numatytus maršrutus, parengtas
evakuacijos schemas (8 – 18 priedai).
Visi darbuotojai turi būti supažindinti su evakuacijos planais. Jie privalo žinoti evakavimo maršrutus,
mokėti elgtis su pirminėmis gesinimo priemonėmis.
Reikalui esant paskelbus ekstremaliąją situaciją Vilniaus mieste ar dalyje tolesnę žmonių evakavimo
tvarką, susirinkimo ir priėmimo punktus bei tarpinius gyventojų evakavimo punktus nustato Vilniaus m.
savivaldybės administracija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d.
nutarimu Nr.1502 “Dėl gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.
2010,Nr.125-6424).
8.2. Įstaigos darbuotojų ir ugdytinių evakavimo kryptys iš teritorijos:
Žmonių evakuacija iš pastato numatoma dviem etapais:
• Judėjimas iš kabinetų ir klasių į koridorius ir koridoriais į laiptinę;
• Judėjimas laiptine iki išėjimo į lauką
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Skelbiama elektrinio
skambučio trim
trumpais signalais,
arba balsu
Skelbiama balsu

Gaisras

Uraganas

Vėtra, audra, škvalas, Skelbiama balsu
viesulas, kruša,
speigas, kaitra
AMOK situacija

Skelbiama skambučio
3 min.nepertraukiamu
signalu.

Mokyklos kiemas

Iš mokyklos pastato

Mokyklos pastatas

Mokyklos pastatas

Mokyklos pastatas

Įstaigos darbuotojų ir ugdytinių evakuacija iš pastato numatoma pagal evakuacijos planus, žr.:
VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS (3
priedas),
VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS CIVILINĖS SAUGOS VEIKSMŲ PLANAS (4 priedas),
MOKINIŲ EVAKAVIMO SUTARTIS SU ŽEMYNOS PROGIMNAZIJA (5 priedas), I ir
II AUKŠTO EVAKAVIMO PLANAI (8 – 18 priedai).
Atsakingas darbuotojas 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.
Atsakingas darbuotojas organizuoja žmonių evakuaciją iš objekto į nurodytą vietą, kur bus saugu arba
laukiama atvystančio Vilniaus miesto savivaldybės transporto, paruošto vežti žmones į saugias vietas.
8.3. Įstaigos darbuotojų ir ugdytinių apsaugos nuo jų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių organizavimo
tvarka.
Ekstremaliųjų įvykių padariniams šalinti – gaisrams gesinti, žmonėms ir materialinėms vertybėms
gelbėti ir evakuoti, būtina užtikrinti įstaigos ryšį su Vilniaus miesto savivaldybės Saugaus miesto
departamento Civilinės saugos sistemos pajėgomis.

8.4 Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės. Asmeninės apsaugos priemonės.

Kolektyvinės apsaugos statiniai žymimi šiuo specialiuoju ženklu.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 30-2464
patvirtintame „VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ STATINIŲ IR
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PATALPŲ, SKIRTŲ KOLEKTYVINEI GYVENTOJŲ APSAUGAI, SĄRAŠE“ įtraukti šie Vilniaus
Gabijos gimnazijos duomenys.

Eil.
nr.

136.

Objekto pavadinimas

Vilniaus Gabijos gimnazija

Adresas

Pašilaičių g. 13

Patalpos
paskirtis

Sporto salė
Aktų salė
Kabinetai

Patalpos
plotas (kv. m)

Patalpoje telpančių
žmonių skaičius

464
227
3334

309
151
2223

Tai reiškia, kad šias mokyklos patalpas reikalui esant savivaldybė panaudotų kolektyvinei gyventojų
apsaugai.
Tuo tarpu pačios mokyklos reikmėms galima ir reikia panaudoti mokyklos rūsio patalpas, o taip pat
ir I aukšto patalpas, sandariai uždarant langus ir duris.
Asmeninių apsaugos priemonių įstaigoje nėra. Rekomendacija, kaip esant reikalui pagal poreikį
pasigaminti savadarbes asmenines apsaugos priemones, yra 21 priede.

8.5. Pirmosios medicininės pagalbos teikimo darbuotojams ir ugdytiniams, nukentėjusiems įvykių metu,
organizavimas.
Įstaigos darbuotojams keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo režime būtų pasirengę suteikti
pirmąją medicininę pagalbą nukentėjusiems žmonėms. Visi įstaigos pedagoginiai darbuotojai yra išklausę
Pirmosios pagalbos mokymo kursus. Atsakingas asmuo – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
Esant reikalui, neatidėliotinai kreipiamasi pagalbos telefonu 03, 112 arba „Telia“ tinkle 103; „Bitės“ ir
„ Tele 2 “ tinkluose 033 į greitosios medicininės pagalbos stotį.

9. GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ ĮVYKIŲ LIKVIDAVIMO IR JŲ
PADARINIŲ ŠALINIMO, GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR
KOORDINAVIMAS
9.1.Asmens, atsakingo už informacijos priėmimą ir perdavimą, veiksmai, gavus informaciją apie
gresiantį pavojų ar įvykusį įvykį
Mokyklos darbuotojai informuojami tiesiogiai, telefonu ar kompiuterinėmispriemonėmis.
Siekiant supaprastinti ir paspartinti pranešimo apie susidariusias ekstremalias situacijas perdavimą,
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. birželio 28 d.
įsakymu Nr. 1 – 191 patvirtinti civilinės saugos signalai. Visų Vilniaus Gabijos gimnazijos darbuotojų
pareiga – gerai juos žinoti ir mokėti veikti išgirdus atitinkamą signalą.
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9.2.Didelio arba labai didelio pavojaus likvidavimas ir padarinių šalinimo organizavimas ir
koordinavimas.
Atlikus pavojaus ir rizikos analizę didžiausią pavojų kelia šie pavojaus ir rizikos šaltiniai, kurių
neigiamas poveikis mokyklos darbuotojams ir ugdytiniams, veiklai, turtui ir aplinkai gali būti
labiausiai tikėtinas.
9.2.1 Veiksmai kilus gaisrui:
Pagrindinės apsaugos priemonės
•

Žmonių evakavimas iš pavojingos zonos;

•

Medicininės pagalbos nukentėjusiems suteikimas;

•

Žmonių patekimo į pavojingą zoną apribojimas;

•

Griežtas priešgaisrinės apsaugos reikalavimų vykdymas.

Priemonės, kurių numato imtis Vilniaus Gabijos gimnazijos direktorius, įvykus gaisrui, aprašytos
VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS CIVILINĖS SAUGOS VEIKSMŲ PLANE (4 priedas).
9.2.2. Veiksmai pavojingų meteorologinių ir hidrologinių reiškinių atvejais
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1701 (Žin., 2009, Nr. 153 –
6928), nustatyti meteorologinių ir hidrologinių reiškinių kriterijai. Objekto veiklai įtakos gali turėti žemiau
išvardinti stichiniai hidrometeorologiniai reiškiniai.

Pagrindinės apsaugos nuo pavojingų hidrometeorologinių reiškinių priemonės:
•

Perspėti darbuotojus apie artėjantį hidrometeorologinį reiškinį ir informuoti, kokie darbai turi
būti atlikti;

•
•

Nutraukti darbus lauke bei skubiai nuvesti vaikus į patalpas;
Sutvirtinti silpnus pastatus, statinius;

•

Sandariai uždaryti pastatų langus, duris ir kitas angas;

•

Patikrinti kompiuterinio tinklo įtaisų maitinimui įrengtus nepertraukiamo maitinimo šaltinius
UPS; ar valgykloje yra geriamo vandens atsargų.

Priemonės, kurių numato imtis direktorius, gavus pranešimą apie artėjantį hidrometeorologinį reiškinį,
aprašytos VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS CIVILINĖS SAUGOS VEIKSMŲ PLANE (4 priedas).
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9.2.3. Veiksmai infekcinių susirgimų atveju:
Pagrindinės apsaugos priemonės
Kokias priemones ir būdus apsaugojimui naudoti, nusprendžia remiamasi HG normų reikalavimais.
Kviečiami Vilniaus miesto visuomenės sveikatos centro specialistai. Rekomendacijos pateiktos 21 priede.
9.2.4. Veiksmai įvykus avarijai komunalinėse ar energetinėse sistemose.
Pagrindinės apsaugos priemonės
Atsižvelgiant į avarijos mastą taikomos tokios apsaugos priemonės:
•
•

Medicininės pagalbos suteikimas nukentėjusiesiems;
Žmonių evakavimas, kol ims veikti komunalinės ir energetinės sistemos.

Didelio arba labai didelio pavojaus atveju, įstaigos vadovas nurodo darbuotojams:
•
•
•

Nutraukti mokymosi bei užsiėmimų procesą gimnazijoje
Pasirūpinti įstaigos teritorijoje esančių žmonių evakavimu, pirmosios pagalbos suteikimu
nukentėjusiems;
Apie avarinę situaciją skubiai pranešti bendrajam pagalbos centrui telefonu 112.

Gimnazijos direktorius visus veiksmus koordinuos su atvykusių pagalbos tarnybų vadovais.
9.2.5.Veiksmai įvykus AMOK situacijai:
•
•
•
•
•
•

Informuojamas bendrasis pagalbos centras;
Informuojami miesto savivaldybės administracijos specialistai, atsakingi už CS;
Perspėjami darbuotojai apie susidariusį įvykį ir informuojama, kokios bus vykdomos
saugos priemonės;
Darbuotojų ir mokinių evakavimas iš pavojingos zonos;
Darbuotojų ir mokinių patekimo į pavojingą zoną apribojimas;
Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas nukentėjusiems;
1.
Pamačius įtartiną asmenį mokykloje, nedelsiant eiti į artimiausią neužrakintą
klasę, informuoti apie tai mokytoją;
2.
Išgirdus šūvį nedelsiant eiti į artimiausią klasę, pamokos metu mokytojas privalo
esant galimybei patikrinti, ar šalia klasės koridoriuje nėra likę vaikų ir užrakinti duris.
3.
Mokinius klasėje išdėstyti tolimiausiame nuo įėjimo durų, priešingame nuo langų
klasės kampe.
4.
Patikrinti, ar visi klasės vaikai yra klasėje. Kažkam dėl nežinomų priežasčių
nesant, bandyti susisiekti telefonu.
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5. Esant galimybei vaikus užbarikaduoti stalais.
6.
Be policijos leidimo jokiais būdais neišeiti iš klasės, nežinant, kaip elgtis,
skambinti BPC telefonu 112.
7.
Mokyklos personalas ir moksleiviai supažindinti su pagrindinėmis elgesio
AMOK situacijų metu taisyklėmis:
Kaip elgtis žmogui, jei jį paėmė įkaitu
•

Vienintelis tavo tikslas yra išgyventi.

•

Nebūk didvyris, susitaikyk su situacija ir būk pasiruošęs laukti.

•

Pirmos 15-45 minutės yra pačios pavojingiausios, todėl vykdyk visas grobėjo instrukcijas,
kuo jūs ilgiau esate kartu, tuo mažesnė tikimybė, kad grobėjas sužalos tave.

•

Baimė yra natūrali reakcija. Pasistenk nusiraminti, padaryk pauzę, giliai įkvėpk ir įvertink
padėtį.

•

Nekalbėk be reikalo, tik jei būtina, stenkis būti draugiškas, bet nesukčiauk.

•

Pabandyk pailsėti, atsisėsk jei gali, jei situacija ilgai užsitęstų, pabandyk pamiegoti.

•

Jeigu tau siūlo pavalgyti, neatsisakyk, net jeigu nenori. Tai tau suteiks jėgų, o atsisakymas
supriešins.

•

Nedaryk pastabų ir neduok pasiūlymų grobėjui, jei tavo patarimai bus blogi, grobėjas gali
pagalvoti, kad tai ir numatei.

•

Nebandyk bėgti, kol nebūsi absoliučiai tikras, kad tau pasiseks ir, netgi jei taip yra,
pagalvok dar kartą prieš bandydamas.

•

Jei kam nors iš įkaitų reikalinga medicininė pagalba, pranešk tai grobėjams.

•

Nesiginčyk su grobėjais ir kitais įkaitais, išreikškite bendrą požiūrį.

•

Nemaldauk, nesiteisink ir neverk.

•

Neatsuk į savo grobėjus nugaros, jeigu negausi tokio nurodymo, bet taip pat nespoksok į
juos. Akių kontaktas gali būti geras dalykas, žmonės linkę mažiau žudyti, jei į juos
žiūrima.

•

Pasistenk palaikyti gerus santykius su grobikais. Pakalbėk su jais apie šeimą ir vaikus.

•

Jei tiki, kad gelbėjimo operacija tuoj įvyks ar girdi triukšmą ir susišaudymą, surask saugią
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vietą, gulk ant grindų, galvą uždenk rankomis ir nedaryk jokių staigių judesių.

9.3. Mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens veiksmai organizuojant ir koordinuojant gelbėjimo
darbus įvykių metu ir jo priimtų sprendimų įgyvendinimas.
Įvykus ekstremaliajam įvykiui, ekstremaliajai situacijai gimnazijos direktorius pirminius
gelbėjimo darbus atlieka vadovaujantis ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, pagal iš anksto visus
gimnazijos darbuotojus supažindinta veiksmų seka. Toliau atvykus gelbėjimo darbų vadovui
(operacijos vadovui) visus veiksmus derina su juo ir besąlygiškai vykdo operacijos vadovo
nurodymus.
Bendras pranešimas apie ekstremalų įvykį (situaciją) vykdomas TEO LT ar mobiliaisiais
telefonais, per kompiuterinį tinklą bei žodžiu.
9.4. Procedūros, skirtos materialinių išteklių telkimo, gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems
darbams atlikti, įvykiams likviduoti ir jų padariniams šalinti.
Pirminiams gelbėjimo darbams ir avarijos likvidavimo darbams likviduoti naudojami gimnazijos
turimi materialiniai ir žmogiškieji resursai, iš atostogų iškviečiami darbuotojai.
Ekstremalios situacijos atveju įstaigos vadovas:
•
•

Palaiko ryšį su Vilniaus miesto operatyvinių tarnybų vadovais, valstybės priežiūros
institucijomis;
Organizuoja įstaigos materialinių išteklių tikslinį panaudojimą; Vadovauja darbui
ekstremalios situacijos atveju; Priima sprendimą, dėl gelbėjimo darbų užbaigimo. Įvykus
avarijai komunalinėse ar energetinėse sistemose, atliekami šalinamo darbai.

9.5. Kiti veiksmai, kuriais siekiama palaikyti įstaigos veiklą po įvykusio įvykio.
Avarijos pasekmių likvidavimo darbai
Vykstant avarijos likvidavimo darbams nutraukiamas mokymosi procesas ir kita su tuo susijusi veikla.
Sanitarinio švarinimo organizavimas
Avarijos likvidavimo metu žmonių, kurie vykdė gelbėjimo darbus, sanitarinis švarinimas (taršos
šalinimas nuo kūno) atliekamas įstaigos pastate – dušuose.
Užteršti drabužiai pakeičiami švariais.
Sanitarinis švarinimas atliekamas asmeniškai ir savarankiškai kiekvieno asmens, dalyvavusio
gelbėjimo darbuose, o avarijos metu nukentėjusių žmonių sanitarinį švarinimą atlieka specialiųjų tarnybų
darbuotojai, panaudojant įstaigos pateiktas higienos priemones.
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Aplinkos atstatymo priemonės
Priklausomai nuo įvykusios avarijos pobūdžio, reikalingos aplinkos atstatymo priemonės, kurių
tinkamumą ir tikslingumą apsprendžia objekto vadovas, esant reikalui, konsultuodamasis su atitinkamos
srities specialistais.
Veiklos atnaujinimas
Pasibaigus avarinei situacijai Vilniaus Gabijos gimnazijos veiklos atnaujinimui būtina:
Pakeisti pažeistus įrenginius, vamzdynus, pastatų konstrukcijas;
• Atstatyti pažeistus elektros, ryšių komunalinius tinklus;
• Gauti valstybinės priežiūros institucijų leidimą atnaujinti įstaigos veiklą;
• Informuoti valstybines priežiūros institucijas apie įstaigos veiklos atnaujinimą.

10. CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO PRATYBŲ ORGANIZAVIMAS
Civilinės saugos mokymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 20100607 nutarimu Nr.718 „Dėl civilinės saugos mokymo aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 68-3443).
Civilinės saugos pratybos organizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 20100908 nutarimu Nr. 1295 „Dėl civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašu“, ne rečiau kaip kartą
per metus. Įvadinis civilinės saugos instruktavimas darbuotojui bus pravedamas jį priėmus į darbą, bet ne
rečiau kaip vieną kartą per trejus metus rengiami vėlesni instruktažai. Norint susisteminti instruktavimą
pildomas žurnalas.
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Vilniaus Gabijos gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
1 priedas

VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS
GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖS
RENGIMO PRIEŽASTYS, TIKSLAS IR PASKIRTIS
Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė parengta siekiant detalizuoti ūkio
subjekto, kaip atitinkančio Kriterijus ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti
ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, atliekamų galimų pavojų
nustatymo, ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimo, ekstremaliųjų situacijų rizikos lygio ir jos
priimtinumo nustatymo tvarką.
Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės tikslas – nustatyti galimus pavojus,
įvertinti ekstremaliųjų situacijų rizikos lygį ir numatyti rizikos valdymo priemones: sumažinti galimų
pavojų kilimo tikimybę, galimus padarinius ir pagerinti didelės rizikos ekstremaliųjų įvykių ir
ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes.
Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atliekama šiais etapais:
1. nustatomi galimi pavojai;
2. atliekamas rizikos vertinimas;
3. numatomas rizikos lygis ir jos priimtinumas.
Vilniaus Gabijos gimnazija gali taikyti praktikoje naudojamus kiekybinius ir kokybinius rizikos
vertinimo metodus ir kriterijus.
Duomenys, gauti atlikus Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, naudojami
rengiant objekto:
1. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą;
2. ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.
1.2. RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMO METODAS
Rengiant Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę vadovaujamasi
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011-06-02 įsakymo
Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų
patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 70-3360) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d.
nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 29-1004;
2009, Nr. 153-6928; 2011, Nr. 107-5059; 2011, Nr. 141-6642) reikalavimais.
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2. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS
2.1. GALIMŲ PAVOJŲ SĄRAŠAS

Galimų pavojų sąrašas nustatomas remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais
duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos
aplinkos apžiūra, įvykių modeliavimu, taip pat Ekstremalių įvykių kriterijais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (Žin., 2006, Nr. 291004; 2009, Nr. 153-6928).
Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų
situacijų keliama grėsmė žmonėms, turtui ir (arba) aplinkai.
Pirmiausia nustatomi visi galimi gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti (techniniai,
ekologiniai ir socialiniai) pavojai, kurie gali kilti dėl:
1. geografinės padėties;
2. objekte atliekamų technologinių procesų ar gedimų;
3. darbuotojų klaidų (žmogiškasis veiksnys);
4. pastato (-ų) projektavimo, konstrukcijų ar įrenginių (fizinis veiksnys).
Toliau nustatomi pavojai, kurie gali kilti už objekto ribų, bet turėti padarinių (poveikį)
gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, ūkio subjekto, kitos įstaigos veiklos tęstinumui
ir sukelti savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją.
Nustatyti galimi pavojai surašomi į 1 lentelę, nurodoma jų padarinių (poveikio) zona,
galimas išplitimas, esant galimybei, pateikiamos jų kilimo priežastys (kodėl ir kaip jie gali kilti)
ir pradedamos pildyti 8 lentelės 1 ir 2 skiltys.
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2.2. NUSTATYTŲ GALIMŲ PAVOJŲ APIBŪDINIMAS

1 lentelė. Nustatytų galimų pavojų apibūdinimas

Eil.
Nr.

1.

Nustatytas
galimas pavojus

3.

Galimo pavojaus
kilimo priežastys

Geologinis
reiškinys
Žemės drebėjimas

2.

Nustatyto galimo pavojaus padarinių
(poveikio) zona ir galimas pavojaus
išplitimas
(nurodyti konkrečias ūkio subjekto, kitos
įstaigos teritorijos vietas)
I. GALIMI GAMTINIAI PAVOJAI

Objekto teritorijoje esančiame pastate gali
atsirasti maži konstrukciniai pažeidimai,
išplintant Vilniuje

Gamtinės kilmės

Labai smarkus
lietus

Sustabdomas žmonių judėjimas objekto
teritorijoje, išplintant dalyje Vilniaus

Gamtinės kilmės

Labai smarki pūga

Sustabdomas žmonių judėjimas objekto
teritorijoje, išplintant dalyje Vilniaus

Gamtinės kilmės

Labai smarkus
sudėtinis apšalas

Sustabdomas žmonių judėjimas objekto
teritorijoje, išplintant dalyje Vilniaus

Gamtinės kilmės

Labai smarkus
snygis

Sustabdomas žmonių judėjimas objekto
teritorijoje, išplintant dalyje Vilniaus

Gamtinės kilmės

Labai smarkus
speigas

Sustabdomas žmonių judėjimas objekto
teritorijoje, išplintant dalyje Vilniaus

Gamtinės kilmės

Objekto teritorijoje esančio pastato ir statinių
konstrukciniai pažeidimai, išplintant Vilniuje

Gamtinės kilmės

Stichinis
meteorologinis
reiškinys

Katastrofinis
meteorologinis
reiškinys
Uraganas
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4.

5.

Pavojingos
užkrečiamosios
ligos

Susirgus daugeliui darbuotojų ir mokinių,
sutriktų objekto darbas, galimas išplitimas
Vilniuje

Gamtinės kilmės,
žmogiškasis
faktorius

2. ŽMOGAUS VEIKLOS SUKELTI PAVOJAI
Transportuojant pavojingas chemines medžiagas Žmogaus veikla
Įvykiai
šalia objekto esančiose gatvėse, įvyksta
transportuojant
pavojingą krovinį krovininio transporto avarija, išsilieja pavojingos
medžiagos ir pavojingi žmogaus sveikatai garai
pasiekia objekto teritoriją, galimi darbuotojų,
mokinių ir lankytojų sveikatos sutrikimai,
išplintant dalyje Vilniaus

6.

Radiacinė avarija

Nors Ignalinos AE uždaryta, bet joje esantis
Žmogaus veikla,
radioaktyvus kuras neišimtas, be to, gali įvykti
teroristinis išpuolis
avarija ir kaimyninėse šalyse esančiose atominėse
elektrinėse, todėl avarijos atveju galima objekto
teritorijos ir darbuotojų bei auklėtinių sveikatos
sutrikimai, išplintant dalyje Vilniaus

7.

Kelių transporto
avarijos
(automobilių)

Avarijos šalia objekto atveju gali nukentėti
Žmogaus veikla
objekto darbuotojai bei mokiniai, galima nedidelė
žala pačiam objektui, galimas laikinas objekto
veiklos apribojimas arba nutraukimas

8.

Pastatų griuvimai

Visiškai ar stipriai sugriautas objekto pastatas dėl Žmogaus veikla,
sprogimo ar kitų priežasčių, kai jo atstatyti
teroristinis išpuolis
neįmanoma arba iš esmės reikia pradėti naują
statybą ir panaudoti likusią nepažeistą
konstrukciją ir įrangą. Sustabdoma objekto
veikla.

9.

Elektros energijos Nutrauktas elektros energijos tiekimas objektui,
tiekimo sutrikimai sustabdytas žmonių maitinimas, nutrauktas
patalpų apšvietimas. Dalinai sutrinka objekto
ir (ar) gedimai
veikla.

Žmogaus veikla

10. Šilumos energijos Nutrauktas šilumos energijos tiekimas objektui,
tiekimo sutrikimai šaltuoju metų laiku. Sutrinka objekto veikla.
ir (ar) gedimai

Žmogaus veikla

11. Vandens tiekimo
sutrikimai

Nutrauktas geriamojo vandens tiekimas objektui. Žmogaus veikla
Sutrinka objekto veikla.

12. Gaisras objekte

Gaisro atveju objekto pastate ir teritorijoje
galimas veiklos sustabdymas, darbuotojų ir

Žmogaus veikla
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auklėtinių apsinuodijimas kenksmingais degimo
produktais, išplintant gaisrui objekto pastatuose
ar aplinkinėje gretimoje teritorijoje.
13.

Maisto tarša

14. Teroristiniai
išpuoliai

Susirgus daugeliui darbuotojų ir mokinių,
sutriktų objekto darbas, galimas išplitimas
Vilniuje.

Žmogaus veikla

Teroristinio išpuolio atveju galimas objekto
veiklos sustabdymas, darbuotojų bei mokinių
sveikatos sutrikimai.

Žmogaus veikla,
teroristinis išpuolis

3. RIZIKOS VERTINIMAS
3.1. GALIMŲ PAVOJŲ TIKIMYBĖS ĮVERTINIMAS

2 lentelė. Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimo kriterijai

Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas
Gali įvykti dažniau negu kartą per metus
Gali įvykti kartą per 1–10 metų

Galimo pavojaus tikimybės
lygis
labai didelė tikimybė
didelė tikimybė

Gali įvykti kartą per 10–50 metų
Gali įvykti kartą per 50–100 metų

vidutinė tikimybė
maža tikimybė

3
2

Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų

labai maža tikimybė

1

Vertinimo
balai
5
4

3 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) gyventojų gyvybei ir sveikatai

Nustatytas galimas pavojus

Galimi gamtiniai pavojai:
Žemės drebėjimas
Labai smarkus lietus

Galinčių nukentėti gyventojų skaičius (žuvusiųjų
ir (ar) sužeistųjų, ir (ar) evakuotinų gyventojų)

Sužaloti 1–5 gyventojai ir (ar) iki 50 gyventojų evakuota
Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti
nereikia
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Labai smarki pūga

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti
nereikia

Labai smarkus sudėtinis apšalas

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti
nereikia

Labai smarkus snygis

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti
nereikia

Labai smarkus speigas

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti
nereikia

Uraganas

Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5
iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota
Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5
iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota

Pavojingos užkrečiamosios ligos
Žmogaus veiklos sukelti pavojai:
Įvykiai transportuojant pavojingą
krovinį
Radiacinė avarija

Sužaloti 1–5 gyventojai ir (ar) iki 50 gyventojų evakuota
Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti
nereikia

Kelių transporto avarijos
(automobilių)
Pastatų griuvimai

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti
nereikia
Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5
iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota

Elektros energijos tiekimo sutrikimai
ir (ar) gedimai

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti
nereikia

Šilumos energijos tiekimo sutrikimai
ir (ar) gedimai
Vandens tiekimo sutrikimas

Sužaloti 1–5 gyventojai ir (ar) iki 50 gyventojų evakuota

Gaisras objekte

Žuvo daugiau nei 20 gyventojų ir (ar) sužalota daugiau nei
50 gyventojų, ir (ar) daugiau kaip 950 gyventojų evakuota

Maisto tarša

Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5
iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota

Teroristiniai išpuoliai

Žuvo ne daugiau kaip 20 gyventojų ir (ar) nuo 10 iki
50 gyventojų sunkiai sužalota, ir (ar) nuo 100 iki 950
gyventojų evakuota

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti
nereikia
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4 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui
Galimi padariniai (poveikis) turtui
Numatomi nuostoliai, Eur

Pastatų, komunikacijų pažeidimas, sunaikinimas

14 481 Eur – 57 924 Eur

Komunikacijų pažeidimas, sunaikinimas

Mažiau nei 14 481 Eur

Komunikacijų pažeidimas, sunaikinimas

Mažiau nei 14 481 Eur

Komunikacijų pažeidimas, sunaikinimas

Mažiau nei 14 481 Eur

Komunikacijų pažeidimas, sunaikinimas

Mažiau nei 14 481 Eur

Komunikacijų pažeidimas, sunaikinimas

Mažiau nei 14 481 Eur

Pastatų, komunikacijų pažeidimas, sunaikinimas

Mažiau nei 14 481 Eur

Žmonių sveikatos sutrikimas, ugdymo proceso
sutrikdymas
Žmonių sveikatos sutrikimas, ugdymo proceso
sutrikdymas

14 481 Eur – 57 924 Eur

Ugdymo proceso sutrikdymas, radioaktyvus
užterštumas

57 924 Eur – 144 810
Eur

Mažiau nei 14 481 Eur

Komunikacijų pažeidimas, sunaikinimas
Žmonių sveikatos sutrikimas, ugdymo proceso
sutrikdymas
Ugdymo veiklos sutrikdymas

Mažiau nei 14 481 Eur
57 924 Eur – 144 810 Eur

Ugdymo veiklos sutrikdymas
Ugdymo veiklos sutrikdymas

Mažiau nei 14 481 Eur
Mažiau nei 14 481 Eur

Pastatų, komunikacijų pažeidimas, sunaikinimas
Maisto tarša

Teroristiniai išpuoliai

Mažiau nei 14 481 Eur

Daugiau 289 620 Eur
Žmonių
Mažiau nei 14 481
sveikatos
Eur
sutrikimas,
ugdymo
proceso
sutrikdymas
Ugdymo
14 481 Eur – 57 924
veiklos
Eur
sutrikdymas
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5 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai
Nustatytas galimas
pavojus

Galima
oro tarša

Galima
paviršinio
ir (ar)
požeminio
vandens
tarša

Galima
grunto
tarša

Galimi
padarinia
i
(poveikis)
gamtinei
aplinkai

Numatomi
nuostoliai, Eur

Galimi gamtiniai
pavojai:
Žemės drebėjimas

Nėra

Nėra

Nėra

Yra

14 481 Eur – 57 924 Eur

Labai smarkus
lietus
Labai smarki pūga

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Mažiau nei 14 481 Eur

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Mažiau nei 14 481 Eur

Labai smarkus
sudėtinis apšalas
Labai smarkus
snygis
Labai smarkus
speigas
Uraganas

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Mažiau nei 14 481 Eur

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Mažiau nei 14 481 Eur

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Mažiau nei 14 481 Eur

Nėra

Nėra

Nėra

Yra

Mažiau nei 14 481 Eur

Pavojingos
užkrečiamosios
ligos
Žmogaus veiklos
sukelti pavojai:
Įvykiai
transportuojant
pavojingą krovinį
Radiacinė avarija

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

14 481 Eur – 57 924 Eur

Yra

Yra

Yra

Yra

Mažiau nei 14 481 Eur

Yra

Yra

Yra

Yra

Kelių transporto
avarijos
(automobilių)
Pastatų griuvimai

Taip

Yra

Yra

Yra

57 924 Eur – 144 810
Eur
Mažiau nei 14 481 Eur

Nėra

Nėra

Nėra

Yra

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

57 924 Eur – 144 810
Eur
Mažiau nei 14 481 Eur

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Mažiau nei 14 481 Eur

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Mažiau nei 14 481 Eur

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

28

Gaisras objekte

Yra

Yra

Yra

Yra

Daugiau 289 620 Eur

Maisto tarša

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Mažiau nei 14 481 Eur

Teroristiniai išpuoliai

Nėra

Nėra

Nėra

Yra

14 481 Eur – 57 924 Eur

6 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui

Galimi padariniai (poveikis)
veiklos tęstinumui

Galimų padarinių (poveikio)
trukmė
(valandomis arba paromis)

Yra

Nuo 6 iki 24 val.

Labai smarkus
lietus
Labai smarki pūga

Yra

Iki 6 val.

Yra

Iki 6 val.

Labai smarkus
sudėtinis apšalas
Labai smarkus
snygis
Labai smarkus
speigas
Uraganas

Yra

Iki 6 val.

Yra

Iki 6 val.

Yra

Iki 6 val.

Yra

Nuo 1 iki 3 parų

Pavojingos
užkrečiamosios
ligos
Žmogaus veiklos
sukelti pavojai:
Įvykiai
transportuojant
pavojingą krovinį
Radiacinė avarija

Yra

Nuo 3 iki 30 parų

Yra

Iki 6 val.

Yra

Nuo 3 iki 30 parų

Nustatytas galimas
pavojus
Galimi gamtiniai
pavojai:
Žemės drebėjimas
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Kelių transporto
avarijos
(automobilių)
Pastatų griuvimai
Elektros energijos
tiekimo sutrikimai ir
(ar) gedimai
Šilumos energijos
tiekimo sutrikimai ir
(ar) gedimai
Vandens tiekimo
sutrikimas
Gaisras objekte

Yra

Iki 6 val.

Yra
Yra

Nuo 3 iki 30 parų
Iki 6 val.

Yra

Nuo 6 iki 24 val.

Yra

Iki 6 val.

Yra

>30 parų

Maisto tarša

Yra

Nuo 3 iki 30 parų

Teroristiniai
išpuoliai

Yra

Nuo 6 iki 24 val.

3.2. GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIŲ NUSTATYMAS
7 lentelė. Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimo kriterijai

Galimų padarinių (poveikio) gyventojų gyvybei ir sveikatai Galimų padarinių Vertinimo
(poveikio) lygis
balai
(P1) įvertinimas
Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia
nereikšmingas
1
Sužaloti 1–5 gyventojai ir (ar) iki 50 gyventojų evakuota
ribotas
2
Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki
10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota
Žuvo ne daugiau kaip 20 gyventojų ir (ar) nuo 10 iki
50 gyventojų sunkiai sužalota, ir (ar) nuo 100 iki
950 gyventojų evakuota
Žuvo daugiau nei 20 gyventojų ir (ar) sužalota daugiau nei
50 gyventojų, ir (ar) daugiau kaip 950 gyventojų 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

didelis

3

labai didelis
4
katastrofinis

5

Galimų padarinių Vertinimo
(poveikio) lygis
balai
nereikšmingas
1
ribotas
didelis
labai didelis

2
3
4

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

katastrofinis

5

Galimų padarinių Vertinimo
(poveikio) lygis
balai
nereikšmingas
1
ribotas
2
didelis
3
labai didelis
4
katastrofinis
5

3.3. GALIMŲ PAVOJŲ RIZIKOS VERTINIMAS
8 lentelė. Galimų pavojų rizikos įvertinimas

Galimų padarinių
(poveikio)
(P) įvertinimas
balais
Eil.
Nr.

1.
2.
3.

4.

5.

Rizikos lygio (R) nustatymas

Galimas
pavojus

Galimi
gamtiniai
pavojai:
Žemės
drebėjimas
Labai
smarkus
lietus
Labai smarki
pūga
Labai
smarkus
sudėtinis
apšalas
Labai
smarkus
snygis

1

2

2

2

4

1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

1

2
priimtina
4
priimtina
s
4
priimtina
s
4
priimtina
s

2
priimtina
4
priimtina
s
4
priimtina
s
4
priimtina
s

2
priimtinas

6

4
priimtinas

12

4
priimtinas

12

4
priimtina
s

4
priimtina
s

4
priimtinas

4
priimtinas

12

12

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15
.
16
.
17.
18.

Labai
smarkus
speigas
Uraganas

4

1

4

Pavojingos
4
užkrečiamosi
os ligos
Žmogaus
veiklos
sukelti
pavojai:
Įvykiai
transportuo
3
jant pavojingą
krovinį
Radiacinė
1
avarija
Kelių
transporto
3
avarijos
(automobilių)
Pastatų
1
griuvimai
Elektros
energijos
tiekimo
4
sutrikimai ir
(ar) gedimai
Šilumos
energijos
tiekimo
4
sutrikimai ir
(ar) gedimai
Vandens
tiekimo
4
sutrikimas
Gaisras
objekte
3
Maisto tarša
Teroristiniai
išpuoliai

1

3
3

1

1
2

3

4
priimtina
s
12
didelis

4
priimtina
s
4
priimtina

4
priimtinas

12 didelis

8
didelis

16
labai

4

12
didelis

12

28
36

didelis

2

1

1

1

4

4

1

1

1

3

3

4

1

1

1

2

1

2

1

1

1

5

5

5

4

3

1

4

3

4

2

2

6
vidutinis

3
priimtina
s

3 priimtinas

1
priimtina
s
3
priimtina
s
3
priimtina
s

4
priimtina
s
3
priimtina
s
3
priimtina
s

4 priimtinas

4
priimtina
s

4
priimtina
s

4 priimtinas

8
vidutinis

4
priimtina
s

8 vidutinis

4
priimtina
s
15
labai
dideli
12 didelis

4
priimtina
s
15
labai
dideli
4
priimtina
6
vidutinis

12 didelis

3 priimtinas

4 priimtinas

12

9

9

10

12

20

4 priimtinas 12
15
labai
didelis16
labai
6 vidutinis

45
32
24

9 lentelė. Rizikos lygio (R) nustatymas
žalia – priimtina rizika
geltona – vidutinė rizika
5
4
32
3
2
1
1

2

3

4

5

Galimi padariniai (poveikis)
oranžinė – didelė rizika raudona –
labai didelė rizika

4.RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS
4.1. OBJEKTO GALIMŲ PAVOJŲ SĄRAŠAS PRIORITETO TVARKA PAGAL JŲ
RIZIKOS LYGĮ
10 lentelė. Galimų pavojų sąrašas prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį
1. Pavojai galintys sukelti didžiausius padarinius ir labiausiai tikėtini:
1.1. Gaisras objekte;
1.2. Pavojingos užkrečiamosios ligos;
1.3. Maisto tarša;
2. Pavojai galintys sukelti didelius padarinius:
2.1. Uraganas;
2.2. Teroristiniai išpuoliai;
3. Visi kiti pavojai bendra rizikos mažėjimo tvarka:
3.1. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;
3.2. Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį;
3.3. Labai smarkus lietus;
3.4. Labai smarkus snygis;

3.5. Labai smarki pūga;
3.6. Labai smarkus sudėtinis apšalas;
3.7. Labai smarkus speigas;
3.8. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;
3.9. Vandens tiekimo sutrikimas;
4.0. Pastatų griuvimai;
4.1. Kelių transporto avarijos (automobilių);
4.2. Radiacinė avarija;
4.3. Žemės drebėjimas.

4.2 GALIMŲ PAVOJŲ, KURIŲ VALDYMAS APRAŠOMAS OBJEKTO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE, SĄRAŠAS
11 lentelė. Galimų pavojų, kurioms numatomos rizikos mažinimo priemonės objekto Ekstremalių situacijų valdymo plane, sąrašas
Bendros rizikos
Galimi pavojai

Vertinimo balai

Galimo pavojaus tikimybės lygis

Gaisras objekte

45

labai didelis

Pavojingos užkrečiamosios ligos

36

labai didelis

Maisto tarša

32

labai didelis

Uraganas

28

didelis

Teroristiniai išpuoliai

24

didelis

4.3. GALIMŲ PAVOJŲ, KURIEMS NUMATOMOS RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS OBJEKTO EKSTREMALIŲJŲ
SITUACIJŲ VALDYMO PLANE
12 lentelė. Galimų pavojų, kurių valdymas aprašomas objekto Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, sąrašas
Bendros rizikos
Galimi pavojai
Gaisras objekte
Pavojingos užkrečiamosios ligos
Maisto tarša
Uraganas
Teroristiniai išpuoliai

Vertinimo balai
45
36
32
28
24

Galimo pavojaus tikimybės lygis
labai didelis
labai didelis
labai didelis
didelis
didelis

Vilniaus Gabijos gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
2 priedas

PERSPĖJIMO APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ AR ĮVYKĮ SCHEMA
BENDROSIOS
PAGALBOS
CENTRAS 112

TECHNINIS
PERSONALAS
Pastato priežiūros
darbininkas Vidas
Rainys (tel. nr. 8 655
48402,
atsakingas už
priešgaisrinę saugą
Budėtojas Romualdas
Misiukas, tel. faksas 8
603 48199,
Naktiniai sargai Juozas
Maciulevičius, Vitas
Urmanavičius,
Algirdas Piliponis

DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJA
ŪKIO REIKALAMS
Jolita Rainienė
(8-5) 2473181,
8 687 73831,
jolitausa@gmail.com

DIREKTORIUS
Vilija Klimavičienė
(8-5) 270 3140,
8 671 01546
vilija_klimaviciene@yahoo.com

RAŠTINĖS VEDĖJA
Violeta Badarienė
(8-5) 2703140,
8 671 85904
rastine@gabijos.vilnius.lm.lt

DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJA
UGDYMUI
Alma Mikailionienė
tel./faks. (8-5) 2473222,
alma.mikailioniene@gmail.com

MOKYTOJAI
VISUOMENĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ
Tamara Čirkova
tamaracirkova@gmail.com

KITAS
APTARNAUJANTIS
PERSONALAS

MOKINIAI

Vilniaus Gabijos gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
3 priedas
VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJA
(Kodas 190003513)
PATVIRTINTA
Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus
2013 m. vasario 08 d. įsakymu Nr. V-98
VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS
GAISRUI PLANAS

I.

Gaisro aptikimas ir pranešimas apie gaisrą

Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą

Nedelsiant bendruoju pagalbos telefonu 112 iškviečia priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ir
praneša:

Kur
įvyko
(tikslų
adresą ,
gaisro
kilimo
vietą);

Kas
įvyko
(įvykio
pobūdį)

Kada
įvyko
(laiką)

Grėsmę
žmonėms
ir/ar
turtui,
aplinkai

Situacijos
kaitą
įvykio
vietoje

Savo
duomenis
(vardą,
pavardę,
telefono
numerį,
buvimo
vietą)

37

Nedelsdamas informuoja žmones ir praneša
Vilniaus
Gabijos
gimnazijos
direktorei
Vilijai
tel. 8 671 01546,
direktoriaus pavaduotojai ūkiui Jolitai Rainienei
tel. 8 687 73831.

Klimavičienei

Gimnazijos adresas: Vilnius, Pašilaičių g. 13.
1. Mokykloje įrengta priešgaisrinės signalizacijos sistema – dūmų detektoriai, kilus gaisrui perduoda
pavojaus signalą į budėtojo patalpą. Pulte matomas patalpos numeris, girdima garsinė pavojaus
signalizacija. Budėtojas, įvertinęs padėtį, įjungia garsinį signalą, skelbiantį gaisro pavojų.
2. Asmuo, savarankiškai pastebėjęs kilusį gaisrą, taip pat turi nedelsdamas, jeigu tik tai nekelia grėsmės
jo saugumui ir sveikatai, atvykti į budėtojo patalpą pirmame aukšte ir pranešti apie gaisrą. Budėtojas,
įvertinęs padėtį, įjungia atitinkamą garsinį signalą, skelbiantį gaisro pavojų.
3. Jeigu nėra galimybės saugiai, greitai pasiekti budėtojo patalpą pirmame aukšte ir pranešti apie gaisrą,
tada asmuo pastebėjęs gaisrą, informuoja telefonu mokyklos direktorių, direktoriaus pavaduotoją ūkiui
ar raštinės vedėją telefonu 8 (5) 2703140.
4. Jeigu sutrikęs elektros tiekimas, žmonės informuojami telefonu ar kitais galimais būdais, aplinkiniai
žmonės informuojami žodžiu, šaukiant „Gaisras“.
5. Mokyklos direktorius, jį pavaduojantis asmuo, atvykęs į gaisro vietą, turi įsitikinti, ar buvo pranešta
apie gaisrą priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai.
6. Mokyklos direktorius, kol atvyksta priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, vadovauja gaisro gesinimui. Jeigu
mokyklos direktoriaus nėra, vadovauja jį pavaduojantis asmuo (direktoriaus pavaduotojas ugdymui).
7. Įsitikinus, kad gaisras nedidelis, gaisro gesinimas nesukels pavojaus sveikatai, gyvybei, gesinti gaisrą
naudojant pirmines gaisro gesinimo priemones – gesintuvus, kurių mokyklos teritorijoje yra 27 vnt.
Kompiuterinės technikos ar kitų elektros įtaisų gesinimui naudoti tik gesintuvus, tinkančius gesinti
elektros įrangą iki 1000 V. Jei gaisro gesinimas susijęs su pavojumi sveikatai ar gyvybei, darbuotojas
privalo evakuotis artimiausiu saugiu išėjimu.
8. Elektros tiekimą esant reikalui atjungia budintis darbuotojas - pastato priežiūros darbininkas
(elektrikas) Vidas Rainys (tel. 8 655 48402), jam nesant - budėtojas Romualdas Misiukas (tel. 8 603
48199).
9. Patalpų nuomininkai, kilus gaisrui nuomojamose patalpose, nedelsdami apie tai praneša budėtojui.
Budėtojas, įvertinęs padėtį, įjungia garsinį signalą, skelbiantį gaisro pavojų. Jeigu nėra galimybės
pranešti budėtojui (sargui) apie gaisrą, tada nuomininkai nedelsdami informuoja žmones ir praneša
Vilniaus Gabijos gimnazijos direktorei Vilijai Klimavičienei telefonu (8 671 01546), direktoriaus
pavaduotojai ūkiui Jolitai Rainienei telefonu (8 687 73831). Aplinkiniai žmonės informuojami žodžiu,
šaukiant „Gaisras“.
10. Paaiškėjus, kad gaisras likviduotas savo pajėgomis ir pavojus nebegresia, mokyklos direktorius/ jį
pavaduojantis asmuo turi telefonu apie tai pranešti priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai.
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II.

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, avarines tarnybos, greitosios medicinos pagalbos pasitikimas

Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, avarines tarnybas, greitąją medicinos pagalbą pasitinka budintysis
arba sargas (pagal budėjimo grafiką)

Pateikia informaciją apie galimus privažiavimo kelius, automobilių pastatymo vietas, pastatus, apie
esamą situaciją, kt.

II.

Žmonių evakavimas

11. Atsižvelgiant į Priešgaisrinės saugos taisykles, evakuacijos planai ir trumpi nurodymai gaisro atveju
yra pakabinti kiekviename aukšte, prie kiekvieno išėjimo ar laiptinės. Evakuojantis pirmenybė teikiama
trumpiausiems ir saugiausiems keliams. Pagrindinis ir atsarginis evakuacijos kelias yra pažymėtas
evakavimo plane. Išeinant vadovaujamasi evakuacijos krypties ženklais ir avariniais šviestuvais, kurie
veikia ir išjungus elektros tiekimą.
12. Išgirdę pranešimą, atitinkamą garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą:
12.1. darbuotojai turi nedelsiant nutraukti darbinę veiklą ir išeiti iš pastato saugiu artimiausiu evakuaciniu
išėjimu. Išeinant uždaryti patalpos langus, duris, bet durų neužrakinti;
12.2. mokytojai, turi nedelsdami nutraukti darbinę veiklą, surikiuoti po du mokinius, evakuotis
artimiausiu saugiu keliu, neleisti bėgti mokiniams, lenkti vieniems kitus, stumdytis. Išeinant uždaryti patalpų
langus, duris, bet durų neužrakinti;
12.3. jeigu išėjimo durys uždarytos, įsitikinti ar tas kelias saugus, ar durys nėra karštos, ar nėra
dūmų. Rekomenduojama pridėti ranką prie viršutinės durų dalies, jeigu jaučiamas karštis, įkaitusi durų rankena,
patartina ieškoti kitų išėjimo kelių.
13. Jeigu iš patalpos išeiti negalima, dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina uždaryti patalpos
duris ir, jei yra galimybė, užsandarinti duris drėgnomis medžiagomis, pilti vandenį ant durų. Jeigu yra
galimybė, telefonu informuoti apie savo buvimo vietą, pakabinti ant lango ryškų daiktą, būti prie lango,
šauktis pagalbos.
14. Jei dūmai prasiskverbė į patalpas, apsaugoti kvėpavimo takus natūralaus audinio medžiaga,
judėti, kiek galima, arčiau grindų.
15. Užsidegus drabužiams – nebėgti, griūti ant žemės, užsidengti veidą ir voliotis.
16. 1-4 klasių mokiniai evakuojami į Vilniaus Žemynos progimnaziją (pagal dvišalę sutartį). Adresas: Žemynos
g. 14, Vilnius. Tel. +370 52471766. Direktorė Eugenija Surmilavičienė.
Sutartimi Vilniaus Gabijos gimnazija įsipareigoja:
1. Žemynos progimnazijoje vykdant mokinių ir darbuotojų evakuacijos pratybas arba kilus
gaisrui, progimnazijos mokyklos mokinius evakuoti į Gabijos gimnazijos patalpas.
Kabinetų sąrašas: 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 218, 220, 222, 227, 229,
231.
Žemynos progimnazija atitinkamai įsipareigoja:
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2. Gabijos gimnazijoje vykdant mokinių ir darbuotojų evakuacijos pratybas arba kilus gaisrui,
gimnazijos mokyklos mokinius evakuoti į Žemynos progimnazijos patalpas.
Kabinetų sąrašas:102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 206, 208, 211, 212,
213.
17. Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai, mokiniai, lankytojai turi nedelsdami susirinkti sutartoje vietoje
saugiu atstumu priešais pagrindinį įėjimą į mokyklą. Mokinius suskirsto į klases pamoką vedę mokytojai ir
patikrina pagal sąrašus.
18. Darbuotojus patikrina pagal sąrašą budintis direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus
pavaduotoja ūkiui Jolita Rainienė.

IV. Informacijos perdavimas

Informaciją surenka ir pateikia gaisro gesinimo vadovui mokyklos direktorius,
direktoriaus pavaduotojas. Pateikia informaciją apie:

Iš kurių
patalpų
evakuota

Ar visi
asmenys
evakuoti

Jeigu ne visi,
kur matė, kur
tikimybė rasti

Kita
informacija

Gaisro gesinimo vadovas

19. Mokinių tėvus apie gaisrą informuoja mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
20. Draudžiama grįžti į patalpas be gaisro gesinimo vadovo leidimo.
21. Esant šaltam metų sezonui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, užregistravus sėkmingai
išėjusius darbuotojus, mokinius, lankytojus, leidus gaisro gesinimo vadovui, visi sueina į saugias patalpas
arba įsitikinus, kad asmenys nesužeisti, neištikti šoko, išleidžiami namo. Pradinių klasių mokiniai
išleidžiami informavus jų tėvus.
22. Gresiant ar susidariusius ekstremaliai situacijai mokyklos direktorius/ jį pavaduojantis asmuo
praneša Vilniaus miesto savivaldybės Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriui.

V. Materialinių vertybių gelbėjimas

23. Turto gelbėjimo rizika neturi viršyti rizikos gyvybei ir sveikatai.
24. Leidus gaisro gesinimo vadovui, paskiriami darbuotojai, kurie išneša materialines vertybes.
25. Mokinių, darbuotojų, lankytojų sąrašus išneša raštinės vedėja / direktoriaus pavaduotojas
ugdymui.
26.Turto išnešimui vadovauja direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.
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27. Už dokumentus atsakinga raštinės vedėja.
28. Už antspaudą atsakingas mokyklos direktorius.
VI. Darbuotojų veiksmai, jei gaisras kyla po darbo valandų arba ne darbo dienomis
29. Sargas, pastebėjęs kilusį gaisrą, nedelsdamas bendruoju pagalbos telefonu 112 iškviečia priešgaisrinę
gelbėjimo tarnybą.
30. Sargas, pastebėjęs kilusį gaisrą, turi nedelsdamas, jeigu tai nekelia grėsmės jo saugumui ir sveikatai, įjungti
garsinį signalą, skelbiantį gaisro pavojų. Jeigu sutirkęs elektros tiekimas, žmonės informuojami telefonu ar
kitais galimais būdais, aplinkiniai žmonės informuojami žodžiu, šaukiant „gaisras“.
31. Įsitikinus, kad gaisras nedidelis, gaisro gesinimas nesukels pavojaus sveikatai ar gyvybei, gesinti gaisrą
naudojant pirmines gaisro gesinimo priemones. Kompiuterinės technikos ar kitų elektros įtaisų gesinimui
naudoti tik gesintuvus pritaikytus gesinti elektros įrangai iki 1000V. Jei gaisro gesinimas susijęs su
pavojumi sveikatai ar gyvybei, darbuotojas privalo evakuotis artimiausiu saugiu išėjimu.
32. Pranešti apie kilusį gaisrą Vilniaus Gabijos gimnazijos direktorei Vilijai Klimavičienei telefonu 8 671
01546, direktorės pavaduotojai ūkiui Jolitai Rainienei telefonu 8 687 73831.
33. Pasitikti priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą.
VII. Gaisro gesinimo vadovo nurodymai
34. Gaisro gesinimo vadovo nurodymais gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems
žmonėms. Gaisro gesinimo metu draudžiama trukdyti gaisro gesinimo vadovo ar kitų priešgaisrinių
gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmams. Gaisro gesinimo vadovo murodymus turi
teisę atšaukti tik jis pats.
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Vilniaus Gabijos gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
4 priedas

VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS CIVILINĖS SAUGOS VEIKSMŲ PLANAS
VEIKSMŲ PAVADINIMAS

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Veiksmai gaisrų atveju
Informuoti įstaigos vadovą, jeigu pavojaus signalą gavo
kitas darbuotojas
Imtis priemonių prasidedančio gaisro gesinimui savo
jėgomis
Sušaukti atsakingus darbuotojus ir priimti skubius
sprendimus dėl tolimesnių veiksmų
Iškviesti Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą (PGT), pradėti
gaisro gesinimą
Išjungti į gaisro židinį einančias elektros tiekimo linijas
Organizuoti darbuotojų ir vaikų evakavimą iš patalpų,
kuriose kilo gaisras
Nuketėjusiems gaisro metu suteikti pirmąją pagalbą,
iškviesti medicinos tarnybas
Evakuoti materialines vertybes

Užtikrinti laisvą privažiavimą prie pastato, kuriame kilo
gaisras
10. Organizuoti atvykstančių PGT pajėgų pasitikimą
9.

UŽ VEIKSMO VYKDYMĄ
ATSAKINGAS ASMUO
Asmuo, pirmasis pastebėjęs ar
gavęs informaciją apie įvykį
Darbuotojai
Direktorius
Statinių ir priežiūros darbininkai
Statinių ir priežiūros darbininkai
Dirbantys pedagogai
Sveikatos priežiūros specialistė
Direktoriaus pavaduotoja ūkio
reikalams
Statinių ir priežiūros darbininkai
Direktoriaus pavaduotoja ūkio
reikalams
Direktorius

11. Atvykus ugniagesiams, vadovas, vadovavęs gesinimui,
informuoja juos apie gaisro aplinkybes, žmonių
buvimą/nebuvimą degančiame objekte, konsultuoja
gesinimo vadovą apie degančio objekto ypatumus
Veiksmai pavojingų hidrometeorologinių reiškinių atveju
12. Informuoti įstaigos vadovą, jeigu pavojaus signalą gavo
Asmuo, pirmasis pastebėjęs ar
kitas darbuotojas
gavęs informaciją apie įvykį
13. Pagal schemą ir sąrašą informuoti Vilniaus Miesto
Direktorius
Savivaldybės Administracijos (VMSA) Saugaus Miesto
Departamento (SMD) Civilinės Saugos skyriaus
atsakingą darbuotoją
14. Organizuoti pasiruošimą darbuotojų ir ugdytinių
Pavaduotojai, pedagogai
saugumui užtikrinti
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15. Organizuoti pastato užsandarinimą, įrenginių sutvirtinimą, Direktoriaus pavaduotoja ūkio
energetinių sistemų paruošimą atjungimui ir kt.
reikalams, statinių ir pastatų
priežiūros darbininkai
VEIKSMŲ PAVADINIMAS

Eil.
Nr.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

UŽ VEIKSMO VYKDYMĄ
ATSAKINGAS ASMUO
Veiksmai avarijų komunalinėse ar (ir) energetinėse sistemose atveju
Informuoti įstaigos vadovą, jeigu pavojaus signalą gavo
Asmuo, pirmasis pastebėjęs ar
kitas darbuotojas
gavęs informaciją apie įvykį
Sušaukti atsakingus įstaigos darbuotojus, informuoti apie Direktorius
susidariusią situaciją ir priimti sprendimus dėl tolimesnių
veiksmų
Informuoti darbuotojus ir lankytojus apie esamą situaciją Direktoriaus pavaduotoja ūkio
reikalams
Iškviesti avarines tarnybas
Direktoriaus pavaduotoja ūkio
reikalams
Išjungti energetines ir komunalines sistemas (pagal
Statinių ir pastatų priežiūros
situaciją)
darbininkai
Evakuoti darbuotojus ir ugdytinius iš pavojingos zonos
Pedagogai, sveikatos priežiūros
(pagal situaciją), pasirūpinti pirmosios medicininės
specialistė
pagalbos suteikimu
Pasirūpinti materialiniu turtu, jeigu kyla pavojus jo
Direktoriaus pavaduotoja ūkio
sugadinimui
reikalams, aptarnaujantis
personalas
Pagal priimtą sprendimą, atstatyti nutrūkusios
Energetinių ir komunalinių
komunalinės ar energetinės sistemos funkcionalumą
sistemų specialistai
Informuoti VMSA SMD Civilinės Saugos skyriaus
Direktorius
atsakingą darbuotoją apie vykdomas priemones
Veiksmai kilus užkratų, susirgimų infekcinėmis ligomis pavojui
Informuoti įstaigos vadovą, jeigu pavojaus signalą gavo
Asmuo, pirmasis pastebėjęs ar
kitas darbuotojas
gavęs informaciją apie įvykį
Sušaukti atsakingus įstaigos darbuotojus, informuoti apie Direktorius
susidariusią situaciją ir priimti skubius sprendimus dėl
tolimesnių veiksmų
Kreiptis pagalbos į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą Direktorius
Skelbti karantiną (esant būtinybei)
Direktorius
Atlikti dezinfekciją pagal specialisto nurodymus
Direktoriaus pavaduotoja ūkio
reikalams, valytojos
Atšaukti masinius susibūrimus įstaigoje: šventes, Direktorius, pavaduotojai
koncertus, meninės ir sportinės veiklos užsiėmimus
ugdymui
Kontroliuoti sanitarinių, asmens higienos reikalavimų
Direktorius, sveikatos priežiūros
laikymąsi darbuotojams ir ugdytiniams
specialistė
Karantinas nutraukiamas specialistų nurodymu
Direktorius, sveikatos priežiūros
specialistė
Veiksmai, kitų ekstremalių situacijų atvejais
Informuoti įstaigos vadovą, jeigu pavojaus signalą gavo
Asmuo, pirmasis pastebėjęs ar
kitas darbuotojas
gavęs informaciją apie įvykį
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34. Sušaukti atsakingus įstaigos darbuotojus, informuoti apie
susidariusią situaciją ir priimti skubius sprendimus dėl
tolimesnių veiksmų
35. Pranešti VMSA SMD Civilinės Saugos skyriaus
atsakingam darbuotojui, kitoms institucijoms apie
ekstremalią situaciją
36. Pranešti nuolatinės parengties pajėgoms apie ekstremalią
situaciją
37. Informuoti įstaigos darbuotojus apie susidariusią padėtį
(pagal patvirtintą schemą)
38. Organizuoti ir vykdyti evakavimo priemones (prireikus)

Direktorius

Direktorius

Direktorius
Direktorius

Direktoriaus pavaduotojai,
pedagogai
39. Organizuoti medicinos pagalbos teikimą nukentėjusiems Sveikatos priežiūros specialistė
40. Informuoti VMSA SMD Civilinės Saugos skyriaus
Direktorius
atsakingą darbuotoją apie objekte vykdomas priemones
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Vilniaus Gabijos gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
6 priedas
KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ SCHEMA

Specialiosios pagalbos tarnybos
Vilniaus miesto savivaldybės
Saugaus miesto departamento
Civilinės saugos skyrius
Tel. 8 612 15092

Bendrosios pagalbos centras tel.
Nr. 112
Vilniaus greitosios
medicininės pagalbos centras
tel. Nr. 112,
Teo: 03 arba (8 5) 263 88 00
Tele2, Bite: 033, Omnitel: 103
Pamainos vyr. gyd.: (8 5) 263 88 09
Vilniaus apskrities priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba
tel. Nr. 112,
Vilniaus apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas tel. Nr.
112, Budėtojų tel. +370 5 271
6007,
Pasitikėjimo tel. +370 5 271 6050

Elektros tiekimo sutrikimai
AB „ESO” Viršuliškių
skersgatvis 34 tel. Nr.1852,
BPC tel.Nr. 112,
Vandentiekio arba nuotekų
vamzdyno avarija
UAB „Vilniaus vandenys“
Skubi pagalba (8 5) 266 4371,
(8 5) 266 4455
Užkratų, susirgimų
infekcinėmis ligomis pavojus
Vilniaus visuomenės sveikatos centras,
tel. (8 5) 264 96 78, mob. 8 698 46748.

Vilniaus Gabijos gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
7 priedas

VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS

Eil.
Nr.
1.

Priemonė

Kiekis

Vandens putų

12

Techniniai
duomenys
OVP/VPG-10

Valdytojas

2.

Angliarūgštės

2

OU/AG-5

Vilniaus
Gabijos gimnazija

UAB „Dominis“

3.

Miltelini

13

OP/MG-6

Vilniaus
Gabijos gimnazija

UAB „Dominis“

4.

Miltelinis

1

OP/MG-4

Vilniaus
Gabijos gimnazija

UAB „Dominis“

Vilniaus
Gabijos gimnazija

Kontaktiniai
firmos duomenys
UAB „Dominis“

Vilniaus
Gabijos
gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
8 priedas

Vilniaus
Gabijos
gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
9 priedas

Vilniaus
Gabijos
gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
10 priedas

Vilniaus
Gabijos
gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
11 priedas

Vilniaus
Gabijos
gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
12 priedas

Vilniaus
Gabijos
gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
13 priedas

Vilniaus
Gabijos
gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
14 priedas

Vilniaus
Gabijos
gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
15 priedas

Vilniaus
Gabijos
gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
16 priedas

Vilniaus
Gabijos
gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
17 priedas

Vilniaus
Gabijos
gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
18 priedas

Vilniaus Gabijos gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
19 priedas

PATVIRTINTA
Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus
2017 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. P-280/1
KABINETŲ SĄRAŠAS (20 priedas)
VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS KABINETŲ VEDĖJŲ SĄRAŠAS
2017–2018 M. M.
Kab.

Kabineto pavadinimas

102
103
104

dailės kab.
istorijos kab.
istorijos kab.

105
106
107
108
109
113
114
115
138
139
140
141
142
143
144
148
149
150
160
162
164
167

lietuvių k. kab.
informacinių technologijų kab.
matematikos kab.
lietuvių k. kab.
pradinių klasių kab.
pradinių klasių kab.
pradinių klasių kab.
pradinių klasių kab.
anglų kab.
matematikos kab.
istorijos kab.
informacinių technologijų kab.
lietuvių k. kab.
lietuvių kab.
lietuvių kab.
matematikos
lietuvių kab.
lietuvių kab.
fotografijos kab.
muzikos kab.
technologijų kab.
technologijų kab.

A. Mockuvienė
L. Stasiulaitienė
S. Bužinskas
A. Mikailionienė / E. VenclovaitėUrbanienė
D. Andriukaitienė
N. Lazaitienė
V. Rutkauskienė
D. Pumpalavičiūtė
D. Sabulienė / V. Remeškevičienė
L. Verdingovienė / J. Chodoravičiūtė
N. Ramonaitė / J. Bendoravičienė
V. Mitrulevičienė / R. Balandienė
R. Sarchošian
R. Trinkūnas
I. Ratkevičienė
V. Ambrasiūnienė
R. Vilkelienė
A. Armonienė
M. Siliuk / R. Dulinskas
I. Ažondenienė
J. Skomantienė / L. Polikarpienė
J. Baranauskienė
R. Šapranauskaitė / L. Gorobec
L. Kaziliūnienė,
D. Narečionienė,
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169

technologijų kab.

1691
168
170
1701
218
220
222
227
229
231
232
234
235
237
238
2381
241
242

technologijų kab.
choreografijos kab.
informacinių technologijų kab.
muzikos kab.
pradinių klasių kab.
pradinių klasių kab.
pradinių klasių kab.
pradinių klasių kab.
pradinių klasių kab.
pradinių klasių kab.
pradinių klasių kab.
lietuvių kab.
vokiečių k. kab.
dailės kab.
biologijos kab.
anglų k.
biologijos kab.
chemijos kab.

243

fizikos kab.

245
247
250
253
254
269
271
273
274
276
279
281
284
285
287

prancūzų k.
fizikos kab.
chemijos kab.
anglų k.
informacinių technologijų kab.
anglų k. kab.
geografijos kab.
rusų / anglų k. kab.
anglų k. kab.
etikos kab.
istorijos kab.
anglų k. kab.
matematikos kab.
matematikos kab.
rusų k. kab.

L. Stašauskienė,
R. Vitkus,
G. Vitkuvienė
J. Galdikienė / I. Šeikytė
R. Jurgelionytė
E. Bagvilienė / L. Kupstienė
M. Guogytė / D. Bielovienė
R. Šocikienė / K. Mitkevičienė
A. Padarauskienė / R. Adomonienė
A. Tamulionienė / K. Startienė
E. Venckutė / B. Valavičienė
I. Lieponienė / N. Sedleckienė
J. Chodoravičiūtė / D. Striukytė
R. Leleivienė / A. Vasarevičienė
E. Šimulynas
R. Baltrūnienė
V. Aniūnienė / N. Jagėlienė
R. Tumėnienė
A. Vasiliauskienė / V. Kriaučiūnaitė
G. Misiukevičienė
L. Rastenienė
A. Baranovskaja
N. Karalius
V. Žiedienė
A. Padvaiskienė
V. Kaminskienė
J. Antanavičienė
I. Kusaitė / E. Bieliauskaitė
N. Trofimova / I. Žilinskas
A. Kniška / E. Petkevičiūtė
R. Macevičienė
R. Abromaitienė
D. Bražinskienė
V. Viniautienė
I. Zaveckaitė
M. Puzaitė
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288
291
292

rusų k. kab.
matematikos kab.
matematikos kab.

N. Misiukienė
S. Lagunavičienė
J. Bakasėnaitė
SPECIALISTŲ KABINETAI

116
161
125
126
2551
256
280
282

visuomenės sveikatos priežiūros
specialistė
psichologo kab.
specialiojo pedagogo kab.
logopedo kab.
socialinio pedagogo kab.
socialinio pedagogo kab.
psichologo kab.
psichologo
kab.,
mokytojo
padėjėjo

T. Čirkova
R. Mickevičienė
J. Varnaitė
K. Urbanavičienė
J. Dvelienė
R. Gaigalaitė
Š. Vienė
D. Marcinkonytė

ADMINISTRACIJOS KABINETAI
1221
213
268
2801
283
2831
293

Direktorė
Direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

V. Klimavičienė
M. Cegelskas
A. Šilerienė
A. Kniška
A.Mikailionienė
J. Bakasėnaitė
J. Rainienė
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Vilniaus Gabijos gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
21 priedas

Kaip pasigaminti savadarbes asmenines apsaugos priemones
Ekstremaliųjų situacijų atvejais darbuotojams teikiamos rekomendacijos, kaip pasigaminti
savadarbes asmenines apsaugos priemones (vatos – marlės raiščius) ir jas panaudoti. Raištis daromas taip:
1m ilgio ir 0,5 m. pločio marlės ar kito turimo audinio viduryje, 30x20 cm plote, paklojamas 2 cm storio
vatos sluoksnis. Marlės kraštai per visą ilgį iš abiejų pusių užlenkiami ant vatos, o marlės galai (apie 30-35
cm) įkerpami per vidurį, kad iš kiekvieno galo pasidarytų po du raiščius. Apatiniai raiščio galai surišami ant
viršugalvio, viršutiniai - ant pakaušio. Jei neturite vatos ir marlės, tinka ir keliais sluoksniais sulankstytas
rankšluostis, skarelė ar medžiagos skiautė.
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Vilniaus Gabijos gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
22 priedas
CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAI
Iš viso patvirtinti 9 civilinės saugos signalai:
„Dėmesio Visiems“
Įspėjamasis pulsuojančio 3 min. trukmės kaukimo garsinis signalas skelbiamas gyventojams apie
artėjančios ar susidariusios ekstremalios situacijos grėsmę perspėti perspėjimo sistemos patikrinimo ar
pratybų metu. Išgirdę jį gyventojai privalo įjungti radiją ar televizorių ir išklausyti informaciją apie
rekomendacijas. Griežtai vykdyti rekomendacijas.
„Cheminis pavojus“
Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie realų ar gresiantį cheminės taršos pavojų atitinkamoje
teritorijoje. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo
pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų ūkio subjektų garsines avarinio
signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.
„Radiacinis pavojus“
Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie realų ar gresiantį radioaktyviosios taršos pavojų atitinkamoje
teritorijoje. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo
pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų ūkio subjektų garsines avarinio
signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.
„Uragano pavojus“
Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie artėjantį hidrometeorologinį reiškinį, galintį sukelti
ekstremaliąją situaciją. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo
perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines
avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.
„Oro pavojus“

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie tiesioginę priešo užpuolimo grėsmę. Šis signalas skelbiamas
ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybinės ir savivaldybių
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institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines
sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.
„Perspėjimo sistemos patikrinimas“
Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie vykdomą perspėjimo sistemos patikrinimą. Šis signalas
skelbiamas taip pat ir kai įvyksta nesankcionuotas sirenų įjungimas. Jis skelbiamas ne vėliau kaip 3 min.
nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų
ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, regioninius ir vietinius
transliuotojus.
Signalai - ,,Katastrofinis užtvindymas“ ir ,,Potvynio pavojus“ - nėra svarbūs Vilniaus miestui,
kadangi čia nėra užtvindymo pavojaus.

„AMOK situacijos pavojus“
Įspėjamasis pulsuojančio 3 min. trukmės kaukimo garsinis signalas. Griežtai vykdyti rekomendacijas.
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Vilniaus Gabijos gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
23 priedas

VILNIUAS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO SPECIALISTŲ
REKOMENDACIJOS
1. Vengti masinių susibūrimų vietų ir artimo kontakto su kitais asmenimis.
2. Griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų, dažnai plauti rankas su muilu po tekančiu šiltu
vandeniu, ypač prieš valgymą.
3. Vartoti gerai termiškai apdorotą maistą, maisto produktus laikyti tinkamoje temperatūroje, vengti
kryžminio maisto užterštumo.
4. Tikrinama vandens kokybė.
5. Vykdomi visi higieniniai - sanitariniai ir priešepideminiai reikalavimai.
6. Kiekvieną dieną vėdinti patalpas, valyti grindis ir liečiamus paviršius drėgna šluoste, jei yra, naikinti
vabzdžius ir graužikus.
7. Pajutę pavojingos ir ypač pavojingos užkrečiamos ligos požymius, nedelsiant kreiptis į asmens
sveikatos priežiūros specialistus.
8. Susirgę darbuotojai atleidžiami nuo darbo, izoliuojami nuo sveikų, jiems suteikiama būtinoji
medicininė pagalba.
9. Kai tik nustatomas ligos sukėlėjas, atliekama skubi profilaktika, t.y. vartojami specialūs tam
susirgimui preparatai. Iškilus grėsmei įvykti ekstremaliai sveikatai situacijai, būtina vadovautis
medikų teikiamomis rekomendacijomis.
10. Iškilus grėsmei sveikatai būtina vadovautis medikų teikiamomis rekomendacijomis.
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Vilniaus Gabijos gimnazijos
Ekstremalių situacijų valdymo plano
24 priedas
EVAKUOTŲ GYVENTOJŲ APGYVENDINIMO KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIUOSE
ORGANIZAVIMAS

Ekstremaliosios situacijos metu, evakuoti gyventojai laikinai apgyvendinami kolektyvinės apsaugos
statiniuose. Evakuotų gyventojų apgyvendinimo kolektyvinės apsaugos statiniuose organizavimas
vykdomas laikantis nuostatų ir siekiant užtikrinti būtiniausias gyvenimo kolektyvinės apsaugos statinyje
sąlygas. Kolektyvinės apsaugos statinyje įrengiamos: gyvenamosios patalpos, sanitarinės patalpos (tualetai,
prausyklos, dušai), maitinimo, medicinos patalpos.
Kolektyvinės apsaugos statinio valdytojas, gavęs pranešimą iš Savivaldybės Gyventojų evakavimo
ir priėmimo komisijos apie kolektyvinės apsaugos statinio patalpų panaudojimą evakuotiems gyventojams
priimti:
- nedelsiant pradeda ruošti turimas patalpas,
- apie patalpų parengimą informuoja Savivaldybės Gyventojų evakavimo ir priėmimo
komisiją.
Kiekviename kolektyvinės apsaugos statinyje paskirti atsakingi asmenys, bus atsakingi už
kolektyvinei apsaugai numatytų patalpų paruošimą, kad per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau nei per 2 val.,
būtų galima laikinai priimti evakuojamus žmones į kolektyvinės apsaugos statinyje esančias patalpas ir juos
ten laikinai apgyvendinti. Paskirti darbuotojai (sargai dirba visą parą) atsakingi už patalpų atrakinimo
organizavimą (darbo, išeiginių ir švenčių dienomis), priimamų evakuojamų žmonių pasitikimą, jų
palydėjimą iki numatytų patalpų, priimamų žmonių informavimą kur yra sanitarinės patalpos.
Kolektyvinės apsaugos statinyje vienam gyventojui skiriama apie 3,5 kv.m. gyvenamosios patalpos
grindų ploto, kurį sudaro gulimos vietos plotas. Gulimai vietai numatoma ne mažiau kaip 1,8 kv.m. grindų
ploto. Šioje vietoje gali būti paklojamas čiužinys, pastatoma sulankstomoji lova ar patiesiamas kilimėlis su
miegmaišiu.
Evakuotų gyventojų maitinimas, higienos poreikių tenkinimas, medicinos pagalba, numatoma
kolektyvinės apsaugos statinio patalpose.
Evakuotų gyventojų apsaugą vykdys kolektyvinių apsaugos statinių sargai.
Maitinimas bus organizuojamos kolektyvinės apsaugos statinių patalpų esančiose valgyklose.
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PATVIRTINTA
Vilniaus Gabijos gimnazijos
Direktoriaus 2018 sausio 10 d.
Įsakymu Nr.V-12/1
VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS 2018 - 2020 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

1.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo laikotarpis (metai), įvykdymo
terminas
2018 metai
2019 metai
2020 metai

Atsakingi vykdytojai

Pastabos

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKĄ ŠALINANČIOS IR (AR) MAŽINANČIOS PRIEMONĖS:
Parengti Vilniaus Gabijos gimnazijos 2018-2020 metų Iki kovo 30 d.
Direkotrė Vilija Klimavičienė
ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą
Direktorė pavaduotoja ūkiui
(toliau Prevencijos priemonių planas) ir jo kopiją
Jolita Rainienė
pateikti Vilniaus savivaldybės administracijai

2.

Peržiūrėti ir prireikus patikslinti
Vilniaus Gabijos gimnazijos Prevencijos priemonių
planą

I ketvirtis

I ketvirtis

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė

3.

Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Vilniaus Gabijos
gimnazijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų
rizikos analizę

I ketvirtis

I ketvirtis

Direkotrė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė

4.

Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Vilniaus Gabijos
gimnazijos ekstremalių situacijų valdymo planą.

I ketvirtis

I ketvirtis

Direkotrė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė

Iki kovo 30 d.

Bet ne rečiau
kaip kartą per 3
metus
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5.

Organizuoti 2 valandų darbuotojų civilinės saugos
mokymus Vilniaus Gabijos gimnazijoje.

6.

Organizuoti
Vilniaus Gabijos gimnazijos
mokiniams civilinės saugos mokymus Vilniaus
saugos eismo mokykloje.

Iki gegužės 31
d.

Iki gegužės
31d.

I ketvirtis

I ketvirtis

Iki gegužės 31 Direkotrė Vilija Klimavičienė
d.
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė

I ketvirtis

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorės pavaduotoja Jolita
Rainienė
Žmogaus saugos mokytojos

5 ir 8 klasių
mokiniams
civilinės saugos
pamokos
integruotos į
dalykus.

LABAI DIDELĖS, DIDELĖS IR VIDUTINĖS RIZIKOS GALIMŲ PAVOJŲ MAŽINIMO PRIEMONĖ
Gaisrai ir sprogimai:
7. Organizuoti gesintuvų patikros atlikimą

Iki spalio
mėn.

Iki spalio
mėn.

Iki spalio
mėn.

8.

Organizuoti prevencines priemones prieš sausos žolės Iki balandžio 30
deginimą Vilniaus Gabijos gimnazijoje. Integruotos į
d.
dalykus edukacinės pamokos

Kovo,
balandžio
mėn.

Kovo,
balandžio
mėn.

9.

Teikti informaciją darbuotojams, mokiniams apie
gaisrų pavojus, jų padarinius, prevencijos priemones
ir apsisaugojimo būdus

Pagal
poreikį,
saugaus
eismo
mokykla,
civilinės
saugos
mokymus

Pagal
poreikį,
saugaus
eismo
mokykla,
civilinės
saugos
mokymus

Pagal poreikį,
saugaus eismo
mokykla,
civilinės saugos
mokymus

Direkotrė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė
Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė
Žmogaus saugos mokytojos
Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė
Žmogaus saugos mokytojos

Pavojingos užkrečiamosios ligos:
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10.

Teikti informaciją darbuotojams, ugdytinių tėvams
apie priemones, kurių reikėtų imtis ligų, epidemijų
metu, siekiant apsisaugoti nuo susirgimų.

Mokymai pagal
poreikį,
praveda
sveikatos
pr.specialistė.

Mokymai
pagal poreikį,
praveda
sveikatos
pr.specialistė.

11.

Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti pasirengimo gripo
epidemijai priemones nustatytas Vilniaus Gabijos
gimnazijoje ekstremalių situacijų valdymo plane

Iki balandžio 15
d.

I ketvirtis

Nuolat

Nuolat

Pagal poreikį ir
vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus

Pagal poreikį
ir vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus

Mokymai
pagal
poreikį,
praveda
sveikatos
pr.specialistė
I ketvirtis

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė
sveikatos pr. specialistė
Tamara Čirkova.
Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė
Sveikatos pr. specialistė
Tamara Čirkova.

Smarkus vėjas (škvalas, uraganas):
12.

Tikslinti darbuotojų, mokinių perspėjimo
organizavimą

13.

Teikti informaciją ir rekomendacijas darbuotojams,
kaip elgtis prieš meteorologinį reiškinį ir jo metu

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė
Pagal poreikį Direktorė Vilija KLimavičienė
ir vykdant
Direktorė pavaduotoja ūkiui
darbuotojų 2 Jolita Rainienė
val. civilinės
saugos
mokymus
Nuolat

Transporto įvykiai, susiję su automobilių kelių eismu, vežant pavojingą krovinį:
14.

Teikti informaciją, rekomendacijas darbuotojams,
mokiniams kaip elgtis įvykus avarijai ir būtinus
apsisaugojimo veiksmus

Pagal poreikį
ir vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus bei

Pagal poreikį
ir vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus bei

Pagal poreikį
ir vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus bei

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė
Žmogaus saugos mokytojos

Pavojingas radinys:
70

15.

Teikti informaciją darbuotojams, mokiniams apie
pavojingus radinius, jų keliamą pavojų ir elgesį radus
pavojingą radinį

16.

Tikslinti Vilniaus Gabijos gimnazijos darbuotojų,
mokinių perspėjimo organizavimą

Pagal poreikį
ir vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus .
Nuolat

Pagal poreikį
ir vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus .
Nuolat

Pagal poreikį
ir vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus .
Nuolat

Direkotrė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė
Žmogaus saugos mokytojos

Pagal poreikį
ir vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus
Pagal poreikį
ir vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus
Nuolat

Pagal poreikį
ir vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus
Pagal poreikį
ir vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus
Nuolat

Pagal poreikį
ir vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus
Pagal poreikį
ir vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus
Nuolat

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė
Žmogaus saugos mokytojos

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė

Radiologinė avarija:
17.

Teikti informaciją Vilniaus Gabijos gimnazijos
darbuotojams, mokiniams apie radiacinės avarijos
keliamus pavojus bei rekomendacijas dėl saugus
elgesio įvykus tokiai avarijai

18.

Teikti informaciją darbuotojams, mokiniams apie
elgesį gavus pranešimą apie gresianti teroristinį
nusikaltimą ir būtinus veiksmus

19.

Tikslinti darbuotojų, ugdytinių evakavimo
organizavimą iš pavojaus zonos

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė
Žmogaus saugos mokytojos

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė

71

20.

Organizuoti Vilniaus Gabijos gimnazijos maisto
ruošimo patalpų paruošimą prieš naujus mokslo
metus

III ketvirtis

III ketvirtis

III ketvirtis

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė

21.

Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Vilniaus Gabijos
gimnazijos numatytas priemones įvykus elektros
energijos tiekimo sutrikimams ir (ar) gedimams

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė

22.

Organizuoti Vilniaus Gabijos gimnazijos elektros
ūkio patikrinimą prieš mokslo metų pradžią

III ketvirtis

III ketvirtis

III ketvirtis

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė

23.

Organizuoti Vilniaus Gabijos gimnazijos šilumos
mazgo, šilumos tiekimo vamzdynų paruošimą prieš
kūrenimo sezoną

III ketvirtis

III ketvirtis

III ketvirtis

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė

24.

Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Vilniaus Gabijos
gimnazijos numatytas priemones įvykus šilumos
energijos tiekimo sutrikimams ir (ar) gedimams

III ketvirtis

III ketvirtis

III ketvirtis

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė

25.

Organizuoti Vilniaus Gabijos gimnazijos
komunalinių sistemų patikrinimą ir paruošimą
naudojimui prieš mokslo metų pradžią

III ketvirtis

III ketvirtis

III ketvirtis

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė

26.

Kontroliuoti įrangos techninę būklę, užtikrinti
darbuotojų parengimą avarijų likvidavimui

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė

Speigas (didelis šaltis), Smarkus snygis, smarki pūga:
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27.

Kontroliuoti katilinės, šildymo sistemos techninę
būklę, užtikrinti darbuotojų parengimą avarijų
likvidavimui

Nuolat

Nuolat

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė

Pagal poreikį
ir vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus

Pagal poreikį
ir vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė

Pagal poreikį
ir vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus
Iki balandžio
30 d.

Pagal poreikį
ir vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus
Sausio mėn.

Pagal poreikį
ir vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus
Sausio mėn.

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė

Nustatyta
tvarka

Nustatyta
tvarka

Nustatyta
tvarka

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė

Nuolat

Pagal poreikį
ir vykdant
darbuotojų 2
val. civilinės
saugos
mokymus
Vandens, dirvožemio, grunto tarša, naftos produktų išsiliejimas:
28.

Teikti informaciją darbuotojams, ugdytiniams apie
didelio šalčio, pūgų keliamus pavojus ir saugų elgesį
šių reiškinių metu

29.

Teikti informaciją, rekomendacijas darbuotojams,
ugdytiniams kaip elgtis įvykus avarijai ir būtinus
veiksmus

30.

Patikslinti turimos įrangos bei materialinių išteklių,
kurie gali būti panaudoti ekstremalių įvykių atvejais,
apskaitą ir panaudojimą

31.

Tikrinti Vilniaus Gabijos gimnazijos priklausančių
statinių būklę, vesti nustatytus pastatų priežiūros
žurnalus

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorė pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė

PRIEMONĖS DIDINANČIOS GYVENTOJŲ SAUGUMĄ GRESIANT AR SUSIDARIUS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS:
33.

Organizuoti Vilniaus Gabijos gimnazijos darbuotojų
telefonų nustatymą PAGD perspėjimo pranešimų apie
galimus pavojus

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorės pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė
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PASIRENGIMĄ EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS UŽTIKRINANČIOS PRIEMONĖS:
34.

Organizuoti civilinės saugos pratybas Vilniaus
Gabijos gimnazijoje

Atsakingas už civilinę saugą

Stalo

Funkcines

____________

Stalo

Direktorė Vilija Klimavičienė
Direktorės pavaduotoja ūkiui
Jolita Rainienė

Jolita Rainienė
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