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PLANO DERINIMO LAPAS

Planas derinamas su savivaldyb6s civilin6s saugos darbuotoju ir civilinEs saugos

sistemos paj6gomis, kuriq pasitelkimas numatomas plane

Eit.
Nr.

Derinanti institucija Data
Atsakingo asmens pareigos,

vardas, pavarde, para5as



)

3. PLANO PATAISYMAS
Pataisl'mas plane esandios inlbrmacijos pakeitimas. Plano tais),rno procednr4 atlieka

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos civilines saugos darbuotojas ne rediau kaip kart4 per

metus. Pataisyta informacija iSsiuntinejama visiems plano kopijq turetojams.

Pataisos registruojamos lenteleje.

vardas. arde,
Data

Eit.
Nr.

Kas pataislta Atsakingo asmens pareigos,
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1. PLANO TIKSLINIMAS

Plano tikslinimas - procesas, kai planas yra perZinrimas i5 esmes, atsiZvelgiant ! ukio

subjekto, kitos istaigos civilines saugos sistemos parengdiai uZtikrinti itakq turindius veiksnius (pvz.,

ivykus ivykiui, po civilines saugos pratybq, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civiling saug4

reglamentuojantiems teisds aktams, pertvarkius ar modemizalus [renginius, technologinius procesus

ar irykus kitiems pokydiams, didinantiems galimq ivykiq rizik4 ir mirZinantiems darbuotojq

saugum4). Planas tikslinamas ne rediau kaip vien4 kartq per trejus metus, jeigu iki tol nebuvo atliktas

lkio subjekto, kitos istaigos reorganizavimas arba neatsirado kitq veiksniq, del kuriq itakos

nukentetq plano veiksmingumas.

Plano tikslinimai registruojami lenteleje.

Atsakingo asmens pareigos,
vardas, varde, arasas

Eil.
Nr.

Lyma Data
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5. pLANo KopIJU GLANo tSneSU pASKrRsryMAs

Patvirtinto plano kopijos (plano iSra5ai), kurios i5siqstos (iSdalintos) visoms suinteresuotoms

institucijoms registruojami lenteleje.

Eil.
Nr.

Kam pateiktos plano kopijos (plano
iSraSai), pateikimo biidas

Data
Atsakingo asmens pareigos,

vardas, pavarde, paralas

Plano kopijos:

Plano iSraSai:

I
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6. DALYVAVIMAS CIVILINES SAUGOS PRATYBOSE.

Suderintas ir Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos direktoriaus patvirtintas

ekstremaliqjq situacijq valdymo planas yra patikinamas, kiek jis yra veiksmingas. Tai atliekama

civilines saugos pratybq metu.

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos dalyvavimas civilines saugos pratybose

registruojamas lenteleje.

Eil.
Nr.

Pratybq tema, dalyviq kategorijos ir
skaidius

Data
Vadovo paraSas, vardas,

pavarde
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7. BENDROSIoS NTIOSTATOS

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos Ekstremaliqjq situacijq valdymo planas

(toliau - Planas) parenglas vadovaujantis Ekstremaliqjq situacijq valdymo planq rengimo

metodinemis rekomendacijomis, patvirtintomis Prie5gaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento

prie Vidaus reikalq ministerijos direktoriaus 201 I m. vasario 23 d. isakymu Nr. 1-70 ,,Del

Ekstremaliqiq situacijq valdymo planq rengimo metodiniq rekomendacijq patvirtinimo" (paskutiniai

teises akto pakeitimai lsigaliojo 2020 m. geguZes I d., lrtl

seirnas.lrs.lt/portal/lesalAct/ltlTAD/TAIS.393283/asr ) bei kitais civiling saug4 reglamentuojandiais

teises aktais.

7.1. PLANO TIKSLAS

Ekstremaliqjq situacijq valdymo planui keliami Sie tikslai:

- padeti Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos vadovui organizuoti ir koordinuoti

darbuotojq ir lankyojq veiksmus ivykio metu.

- padeti Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos vadorui ir Ekstremaliqjq situacijq

valdymo grupei organizuoti ir koordinuoti ivykiq likvidavimq irjq padariniq Salinimq;

- prognozuoti ekstremalias situacijas ir numatyti prevencines priemones, kad i5 anksto

pasirengus, b[tr] iSvengta ekstremalios situacijos arba sumaZetq galimybe jai kilti, o susidarius

ekstremaliai situacijai, bltq maZiau pakenkta Zmonems, turtui bei aplinkai;

- planuoti veiksmus ekstremalioms situacijoms valdyti, numatlti pareigines funkcijas bei

pasiskirsty.ti atsakomybg ir sukaupti reikiamus materialinius isteklius galimq ekstremaliq situacijq

padariniams Salinti;

- numatyti bazg, padedandiA parengti i5sami4 veiksmq sekq ivykus ekstremaliai situacijai ir

i5mokyi veiksmq Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos darbuotojus ir aptamaujandiq

imoniq personalq;

- tinkamai reaguoti iekstremali4 situacij4, organizuoti gelbejimo ir ekstremaliq situacijq

padariniq Salinimo darbus (perspeti darbuotojus, galindius patekti i pavojingo poveikio zon4. apie

ivyki ar ekstremali4 situacij4 informuoti atsakingus darbuotojus, avarines tamybas ir kitas

suinteresuotas institucijas, organizuoti pirminius gelbejimo darbus, prireikus organizuoti darbuotojq

evakavim4, laiku kreiptis reikalingos pagalbos);

- ivertinti padartl4 Lalq Kupi5kio r. Alizavos pagrindinei mokyklai ir aplinkai.

I

sJ le-
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7.2. PLANE VARTOJAMOS SAVOKOS IR SANTRUMpOS

Avarija - netiketas irykis, sukelgs sprogim4, gaisr4, statiniq visi5k4 ar dalini sugriovim4,

technologinio proceso nuostolingq sutrikim4, sunkq grupini nelaimingq atsitikim4, pavojingq

medZiagq i5siverZim4 i aplinkq, kai padaroma Zala Zmonems ar aplinkai ivykio vietoje ar uZ jo ribq.

Civilind sauga - veikla, apimanti valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq, kitq istaigq,

flkio subjektq ir gyventojq pasirengim4 ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar

susidarius, ekstremaliqjq situacijq likvidavim4 ir jq padariniq Salinim4.

Civilin6s saugos pratybos - valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq, kiq istaigq, [kio

subjektq mokymas ir civilines saugos sistemos parengties patikinimas, kai tariamomis

ekstremaliosiomis sqlygomis tikrinami veiksmai ir procedtros, numatytos ekstremaliqjq situacijq

valdymo planuose, tobulinami valdymo igiidZiai, mokomasi prakti5kai organizuoti g]'r/entojrl ir turto

apsaug4 nuo ekstremalirl,q situacijil poveikio ir atlikti gelbejimo, paieSkos ir neatideliotinus darbus,

likviduoti [vykius, ekstremaliuosius ivykius ar ekstremaliqsias situacijas ir Salinti jq padarinius.

Ekstremaliqjq situacijq prevencija - kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms

situacijoms priemoniq visuma, kad butq i5vengta ekstremaliqjq situacijq arba maZetq jq galimybe, o

susidarius ekstremaliajai situacijai btitq kuo maZiau pakenkta gyventojams, valstybes ir savivaldybiq

institucijq ir istaigq, kitq istaigq ir r-rkio subjekq veiklai, turtui ir aplinkai.

Ekstremalioji situacija - del ekstremaliojo ivykio susidariusi padetis, kuri gali sukelti staigq

dideli pavojq gyventojq gyvybei ar sveikatai, turtui. aplinkai arba gyventojq Zlt!, suZalojim4 ar

padarl.ti kit4 Zatq.

Ekstremalusis ivykis - nustaqtus kriterijus atitinkantis, pasiekgs ar virSijgs gamtinis.

techninis, ekologinis ar socialinis irrykis, kuris kelia pavojq gyventojq gyvybei ar sveikatai, jq

socialinems s4lygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

Ekstremaliojo irykio kriterijai - stebejimais ir skaidiavimais nustatlti arba tarptautinej e

praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar kiti ivykio mastq,

padarinius ar fakt4 apibiidinantys dydZiai arba aplinkybes (kritines ribos), kuriuos atitinkantis,

pasiekgs ar virSijgs irrykis laikomas ekstremaliuoju.

Gelb6jimo darbai veiksmai, kuriais ivykiq. ekstremaliqiq ivykiq ar ekstremaliqjq situacijq

metu siekiama iSgelbeti gyventojq gyvybes, sveikat4 ir turtq, suteikti jiems pirm4jq medicinos

pagalbq ir (ar) nugabenti juos i sveikatos prieZiiiros istaigas, taip pat apsaugoti aplink4.
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Gyventojq evakavimas - del gresiandios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos

organizuotas gyventojq perkelimas i5 teritorijq, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, i kitas terirorijas,

laikinai suteikiant j iems gyvenam4sias patalpas.

Gyventojas fizinis asmuo, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Radiacin6 avarija - bet koks netiketas irykis, apimantis veiksmo klaid4, irangos trikti arba

kit4 nesekmg, kurios (galimi) padariniai negali biiti ignoruojami radiacines saugos poZiflriu ir kurie

gali sukelti galimqj4 ap5vitq arba nekontroliuojamos ap5vitos s4lygas.

Atomin6s elektrin6s avarija - atomines elektrines veikimo sutrikimas, del kurio I aplinkq

i5metamos radioaktyviosios medZiagos, o padidejgs jonizuojandiosios spinduliuotes lygis vir5ija

normatyviniq dokumentq nustatytus lygius.

Radioaktyvioji tarSa - technines irangos, pastatq, Zmoniq, dirvoZemio, augmenijos,

gyv[nijos ir kt. uZterStumas radionuklidais.

Deakt,ryavimas - radioaktyviqjq medZiagq Salinimas nuo Zmogaus klno, aprangos,

aparat[ros ir kt. objektq bei Zemes pavirSiaus.

Deratizacija - priemoniq kompleksas grauZikq kontrolei vykdyi, apimantis profilaktik4,

stebejimq, atbaidym4, naikinim4, naudojant chemines ir mechanines priemones.

Dezinfekcija - infekcines ligas sukeliandiq, patogeniniq mikoorganizmq (virusq, bakterijq

ir kt.), esandiq aplinkoje naikinimas naudoj ant specialius metodus bei priemones.

Dezinsekcija - tai priemoniq kompleksas, apimantis vabzdLiq stebejimq, atbaidym4,

naikinimq naudojant chemines, mechanines ir biologines priemones.

I-lkio subjektas - Lietuvos Respublikoje iregistruotas ir gamybing, komercing, finansing ar

kitokiA lking veiklq vykdantis juridinis asmuo, uZsienio juridinio asmens filialas ar atstovybe.

Kita istaiga - socialineje, Svietimo, mokslo, kultiros, sporto srityse veikiantis juridinis

asmuo, kurio veiklos tikslas - tenkinti tam tikus vieSuosius interesus, iSskyrus valstybes ir

savivaldybiq institucijas ir istaigas.

Jodo profilaktika - skydliaukes isotinimas stabiliuoju jodu, kad i j4 nepatektq

radioaktyvusis jodas,

Jonizuojaniioji spinduliuot6 - spinduliuote, kuriai s4veikaujant su medZiaga arba terpe

sukuriami elektronai ir ivairiaruSiai jonai. Radiacineje saugoje - spinduliuote, galinti sukurti jonq

poras biologinese medZiagose arba terp6se.

Pavojingoji mediiaga - medZiaga, mi5inys ar preparatas, nurodltas Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nustatytame s4raSe arba atitinkantis nustatytus kiterijus ir esantis Zaliavq, gaminiq.

Salutiniq produktq, liekanq ar taryiniq produktq pavidalo, iskaitant medZiagas, kurios gali susidaryti

kilus avarijai.
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Kolektpin0s apsaugos statinys - statinys ar patalpa, kuri4 ekstremaliqjq situacijq ar karo

metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusiq gyvybei ar sveikatai pavojingq

veiksniq

Sldptuvd - specialiosios paskirties statinys arba specialiai irengta patalpa glventojams,

kurie uZtikina valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq veikl4 ekstremaliqiq situacijq ar karo

metu, apsaugoti nuo atsiradusiq glwybei ar sveikatai pavojingq veiksniq.

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos galimq pavojq ir ekstremaliqjq situacijq

rizikos analize atlikta vadovauj antis Priesgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento direktoriaus

2011 m. birtelf..,o 2 d. isakymu Nr. 1-189 (2h., 2ott, Nr. 70-3360) patvirrintomis metodinemis

rekomendacijomis.

Pavojai, galintys kilti Kupiikio r. Alizavos pagrindines mokyklos teritorijoje, nustatyti

remiantis statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistq vertinimais, patirtimi, analizuoi amos

aplinkos apZilra, ivykiq modeliavimu, taip pat Ekstremaliq ivykiq kriterijais, patvirtintais Lietuvos

Respublikos Vyriausybes 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 ( Lietuvos Respublikos Vyriausybes

2015 m. spalio l4 d. nutarimo Nr. 1063 redakcija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011

m. lapkridio 1 1 d. isakymu Nr.D1-870 patvirtintais Stichiniq, katastrofiniq meteorologiniq ir
hidrologiniq reiskiniq rodikliais (Zin., 201 1, Nr.l41-6642).

Atlikus galimq pavojq ir ekstremaliqjq situacijq rizikos analizg ( Zitireti 1 pried4), sudaromas

Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos galimq pavojq s4raSas prioriteto tvarka pagal jq rizikos

lygi maZejimo tvarka:

Eil.
Nr.

Pavoj aus pavadinimas Bendras rizikos balas

Labai didel6s rizikos lygis
1 UZkediamoji liga 24

Didel6s rizikos lygis
2 Stichiniai rneteorologiniai reiSkiniai 20

Vidutinds rizikos lygis
J Gaisrai pastatuose 15

4 Vandens tiekimo ir nuotekq Salinimo sistemq avarija l5
5 Teroristiniai iSpuoliai l2
6 Branduolinis ar radiologinis incidentas ar avarija 10

Priimtinos rizikos lygis
7 Komunikacijq sistemq nutraukimas ir (ar) gedimas t2

Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 9
9 Silumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 6

10 Pavojingas radinys 6

8. GRESIANTYS I\ryKIAI

8.
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ANALTzES REZULTATU rSvaoos

Vertinti 10 potencialiq rizikq Saltiniai, kurie gali tureti neigiam4 poveiki Kupi5kio r.

Alizavos pagrindines mokyklos darbuotojams, veiklai, turtui ir aplinkai. Vertinant atsiZvelgta i Siq

Saltiniq keliam4 pavojq, galim4 poveiki ir situacijos valdomum4.

Vertinimas buvo atliekamas, atsiZvelgiant i Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos,

savivaldybeje esandius rizikos Saltinius, remiantis sukauptais duomenimis apie potencialiq rizikos

Saltiniq skaidiq ir blklg, buvusias ekstremalias situacijas ir ivykius beijq padarinius .

DidZiausiq pavojq kelia 2 pavojaus ir rizikos Saltiniai, kuriq neigiamas poveikis Kupi5kio r.

Alizavos pagrindines mokyklos darbuotojams, nuomininkams, lankltojams, veiklai, turtui ir

aplinkai gali btiti didZiausias. Tai bltq:

- uikreiiamoji liga, kai iSplitus ivairioms uZkreiiamoms ligoms, gali susirgti daug

gyventojq, tarp jq dirbandiq, del ko pablogetq darbas lmonese, nedirbtq mokyklos, vaikq darZeliai,

sutriktq rajono ekonomika. Galimi Zmoniq mirties atvejai.

- stichiniai meteorologiniai reiSkiniai, tai reiSkinys, pasiekgs ar vir5ijgs Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkidio I I d. isakymu Nr. D1-870 patvirtintus rodiklius,

kuriq metu sutrinka iprastos g).venimo sElygos bei ukine veikla. Tadiau Sie rei5kiniai prognozuojami.

hidrometeorologijos tamyba gyventojus apie jq artejim4 perspeja i5 anksto, taigi galima tinkamai

pasiruoSti ir iSvengti nepageidautinq padariniq.

Kitq pavojq ir rizikos Saltiniq rizikos lygis nedidelis, tadiau ekstremaliq ivykiq

galimybe egzistuoja.

Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos veikla orientuota i visus galimus ekstremaliq

situacijq atvejus, veiksmq valdym4, uZtikrinant darbuotojq, nuomininkq ir lankytojq gyrrybingumq,

apsaugant turt4.

9. PERSPEJIMO APIE GRESIANTI AR SUSIDARIUSI IVYKI
ORGANIZAVIMAS IR VEIKSMU KOORDINAVIMAS

Perspejimo, apie gresianti ar susidariusi ivyki, tikslas - nedelsiant perspeti darbuotojus ir

lankytojus apie gresianti ar susidariusi lvykl, informuoti apie galimus padarinius bei pateikti

savisaugos rekomendacijas. Perspejimo apie ekstremalq ivyki schema pateikta ( priede Nr.l l).

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos darbuotojq, lankltojq ir aplinkiniq perspejim4

apie gresianti ar lvykusi ivyki organizuoja direktoriaus [sakymu paskirtas atsakingas darbuotoj as ui

perspejim4 ir informavimq bei patvirtinti veiksmai gresiant ar susidarius ekstremaliai situacijai (priedas

Nr.S ).
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Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos darbuotojq ir lankytojq perspejimas apie

susidariusi ivyk[ ar ekstremali4j4 situacijq gali biiti vykdomas naudojant vienetq laidiniq ir

vienetq mobiliqjq telefonrl (informacini praneSim4 perduodant i mobilius telefonus),

elektronini pa5tq bei esant galimybei bus perspejami ZodZiu.

Kupi5kio r. Alizavos pagrindinds mokyklos yra kompiuteriai, turintys intemeto prieig4.

Elektroninio pa5to adresas - alizavosmokykladmail.com

Savivaldybes administracija civilines saugos signalus ir kitq informacijq Kupi5kio r. Alizavos

pagrindine mokykla perduoda panaudodama vie5qjq rySiq tinklus, specialios paskirties tinklus

ekstremaliqjq situacijq valdl.rno planuose nustatlta tvarka. Vietovese, kur ndra sirenq ar nera galimybiq

panaudoti kitq ispejamqjq garsiniq priemoniq - per pasiuntinius pagal i5 ankso parengtas ir

savivaldybes administracijos direktoriaus patvirtintas schemas.

10. TNFoRMACIJOS APrE IVYKI GAVIMO IRPERDAVIMO TVARKA

Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos vadovo isakymu paskifti atsakingi darbuotojai

uZ informacijos gavim4 ir perdavim4 bei patvirtintos funkcijos ekstremaliosios situacijos metu

(priedas Nr.7 ).
Informacijos gavimas ir perdavimas apie [ryki Kupi5kio r. Alizavos pagdndineje mokykloje

vyktq pagal direktoriaus patvirtint4 keitimosi informacija apie ivyki schem4 (priedas Nr. l4).

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos vadovas, gavgs informacij4 apie galim4 gresmg ar

ivykus irykiui, sukviedia i pasitarim4 ekstremaliq situacijq valdymo gnrpes narius ir supaiindina juos su

esama bei progrozuojama sinracij4 patikslinamas veiksmq eiliSkumas, duodamos papildomos uZduotys.

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos vadovo nurodymu, kai ekstremalios situacijos

mastas vir5ija mokyklos civilines saugos pajegq galimybes, atsakingas darbuotojas (iai) uZ

informacijos priemimq ir perdavim4 apie ivyki ar susidariusi4 situacijq telefonu 112 praneSa

Bendrajam pagalbos centrui bei savivaldybes administracijos direktoriui tel. Nr. ir savivaldybes

civilines saugos darbuotojui tel. Nr. Pateikiami Sie duomenys - trumpas ivykio, gresiandio ar

ivykusio ekstremaliojo ivykio apib[dinimas (laikas, adresas, objektas, informacijos Saltinis,

prieZastys, prognozes). priimami sprendimai, planuojami ar atlikti pirminiai veiksmai.

Bendrasis pagalbos centras, gavEs informacijq apie avarij4 KupiSkio r. Alizavos

pagrindineje mokykloje ,informuoja PaneveZio apskities prie5gaisrines gelbejimo valdybos pajegas,

PaneveZio apskrities policijos pajegas, greitosios medicinos pagalbos pajegas, o esant reikalui,

kompetenting4j4 institucij4 - Prie5gaisrines apsaugos ir gelbejimo departament4 (PAGD).

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos vadovo paskirtas atsakingas darbuotojas (iai) uZ

informacijos gavim4 ir perdavim4, apie !vykio padariniq likvidavimo eig4, nuolat informuoja



savivaldybes administracijos civilines saugos darbuotoj4 tel. Nr. Visus atliktus veiksmus registruoja

nustat).ta tvarka.

Lietuvos Respublikos vyriausybes 2010 m. rugpjndio 31 d. nutarimo Nr. 1243 nustatlta

tvarka paskelbus savivaldybes lygio ekstremali4j4 situacij4, savivaldybes ES OC perims vadovavim4

avarij os padariniq likvidavimui ir informacijos keitimasis bus rrykdomas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos vidaus reikalq ministro 2010 m. liepos 30 d. isakymo Nr. l V-5 I 7 nuostatomis.

11. DARBUOTOJU, NUOMININKU IR LANKYTOJU APSAUGA
GRESIANT AR SUSIDARJUS IVYKIUI

11.1 Darbuotojq, nuomininkq ir lankytojq evakavimo organizavimas.

Pagrindine evakuacijos uZduotis - nukreipti Zmones i saugias istaigos teritorijos vietas

arba Zmoniq susirinkimo punktus numatytus savivaldybes.

UZ mokyklos darbuotojq, nuomininkq ir lankl,tojq evakavim4 atsakingas vadovas, kuris

daZniausiai btina ir ekstremaliqjq situacijq valdyrno grupes vadovas. Siekiant operatywiai ir efektywiai

vykdyti evakuacij4, KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos direktoriaus isakymu patvirtinta

vieSosios tvarkos palaikymo ir evakavimo organizavimo grandis bei jos funkcijos ekstremaliosios

situacijos atveju.( Priedas Nr.5 ) ir vadovaujantis perspejimo apie ekstremalq iryki schema ( Priedas

Nr.l1).

Visi darbuotojai instruktavimo metu yra supaZindinti su evakavimo planais i5 patalpq ir

evakavimo marSrutais (priedas Nr.12 ).

Atskirais atvejais, kai aplinkybes reikalauja gyventojus i5keldinti skubiai (iSminavimo

darbai, gaisras, pavojingq medZiagq iSsiverZimas, pastatq gri[tys de1 sprogimo ar kitq prieZasdiq ir

pan.), sprendim4 priima Valstybines prieSgaisrines gelbejimo tamybos, Policijos komisariato arba

Greitosios medicinines pagalbos pareigflnas, kuris ivykio vietoje vykdo gelbejimo darbq vadovo

funkcijas. Siais atvejais gyventojai evakuojasi i gelbejimo darbq vadovo nurod).tas vietas.

Susidarius savivaldybes lygio ekstremaliajai situacijai, tolesng Zmoniq evakavimo tvark4,

surinkimo ir priemimo punktus bei tarpinius gyventojq evakavimo punktus nustato savivaldybes

administracijos direktorius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. spalio 20 d.

nutarimu Nr. 1502 ,,Del gyventojq evakavimo organizavimo tvarkos apra3o patvirtinimo".

11.2. DARBUOTOJU, NUOMTNTNKU IR LANKYTOJU EVAKAVIMO
KRYPTYS IS PASTATU IR TERITORIJOS

Zmoniq evakuacija i5 pastato numatoma dviem etapais:

- judej imas i5 kabinetq i koridiriq ir koridoriumi i laiptinq;

- judej imas laiptine iki iSejimo i lauk4.

16
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Evakuaciniai i5ejimai iSdestyti totygiai, todel evakuacijos laikas i3 pastato uZtikinamas ne

didesnis kaip 10 min.

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos organizuojamq pratybq metu darbuotojai,

nuomininkai ir lankytojai mokomi operatyviai ir kieik galim4 per trumpesn! laik4 evakuotis i5

pastatrt i i5 anksto evakavimo planuose numatytq viet4 arba gelbejimo darbq vadovo nurodyta viet4.

Susidarius savivaldybes lygio ekstremaliajai situacijai, tolesng Zmoniq evakavimo

tvark4, surinkimo ir priemimo punktus bei tarpinius gyventojq evakavimo punktus nustato

savivaldybes administracijos direktorius, vadovaujantis isakymu patvirtinta evakavimo organizavimo

tvarka.

Dideliq ivykiq ar kitq nelaimiq atvejais, kai yra aplinkos uZterStumas, darbuotojams,

lankytojams ir nuomininkams apsaugoti yra naudojamos asmenin6s apsaugos priemones. Siq

priemoniq paskirtis - apsaugoti Zmones nuo radioaktyviqjq ar cheminiq medZiagq, kadjos nepatektq

i kvepavimo takus ir ant odos.

Asmenines apsaugos priemones kaupiamos keliais bldais:

o Ikio subjektai jas isigyja savo le5omis, saugo ir i5duoda darbuotojams vadovq

nurodymu;

. civilines saugos priemones saugomos valstybes rezerve, kurios gali biiti iSduodamas tik

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nurodymu. Ekstremalios situacijos aweju, tarpininkaujant

savivaldybes administracijos direktoriui, valstybes rezervu gali b[1i leista naudotis PrieSgaisrines

apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalq ministerijos direktoriaus sprendimu, apie tai

nedelsiant informavus Lietuvos Respublikos Vyriausybg.

Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos darbuotojams ir lankltojams teikiamos

rekomendacijos, kaip pasigaminti savadarbes asmenines apsaugos priemones (vatos marles raiSdius)

ir jais pasinaudoti.

Rai5tis gaminamas taip: 1m ilgio ir 0,5 m. plodio marles ar kito turimo audinio viduryje,

30x20 cm plote, paklojamas 2 cm storio vatos sluoksnis. Marles kra5tai per vis4 ilgi i5 abiejq pusiq

uZlenkiami ant vatos, o marles galai (apie 30-35 cm) ikerpami per viduri, kad i5 kiekvieno galo

pasidarl,tq po du rai5dius. Apatiniai rai5dio galai suri5ami ant vir3ugalvio, vir5utiniai - ant pakau5io.

Jei neturite vatos ir marles, tinka ir keliais sluoksniais sulankstltas rankSluostis, skarele ar medZiagos

skiaute.

1I.3. DARBUOTOJU, NUOMININKU IR LANKYTOJU APSAUGOS
NUO JU GYVYBEI AR SVEIKATAI PAVOJINCU VEIKSNIU

ORGANIZAVIMO TVARKA
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Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos vadovo isakymu sudar)ta ir patvirtinta

asmeniniq apsaugos priemonemiq i5davimo grandis bei jos funkcij os ir asmeniniq apsaugos

priemoniq iSdavimo organizavimo tvarka ( Priedas Nr. 6).

11.4. KOLEKTYVINES APSAUGOS STATINIAI IRJU PANAUDOJIMO
GALIMYBES.

Kolektyvinds apsaugos statinys (KAS) - statinys ar patalpa, kuriq ekstremaliqjq situacijq ar

karo metu galima pritaiklti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusiq gyvybei ar sveikatai pavojingq

veiksniq.

KupiSkio r. Alizavos pagrindinei mokyklai priklausandios patalpos, ( mokyklos pastato)

yra ltraukti I savivaldybes administracijos direktoriaus patvirtint4 kolektyvines apsaugos statiniq

s4raSq ir paZymetas kolektyvines apsaugos statinio Zenklu. Zenklas yra lygiakaltis melynas

trikampis oranZinio fono kvadrate, apibreZtame melynos spalvos remeliu.

Kolektyvines apsaugos statinio planas su paZymetomis gyvenamosiomis, sanitarinemis,

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

apgyvendinimo tvarkos apraSu pateikti 18 priede.

Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos Kolektyvines apsaugos statinio numatyta nera.

I 1.5. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO DARBUOTOJAMS,
IYUOMININKAMS IR LAI{KYTOJAMS, NUKENTEJUSIEMS D,YKIU METU,

ORGANIZAVIMAS

Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos administracijai keliami reikalavimai, kad

kasdieniniame darbo reZime blq suteikta pirmoji medicinos pagalba nukentejusiems darbuotojams,

nuomininkams bei lankltojams. Ekstremalaus ir.ykio atvejq esant nukentejusrqiq, pi.meie medicinos

pagalbq privalo teikti apmokyti, pasirengg ir turintys pirmosios medicinos pagalbos priemones.

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos vadovo isakymu sudaryta ir patvirtinta pirmosios

medicinines pagalbos grandies sudetis ir funkcijos (priedas Nr 4).

Esant reikalui, neatideliotinai keipiamasi pagalbos telefonu 112;

12. GRESIANCIU AR I\ryKUSrV IVYKTU LTKVTDAVIMO rR JU
PADARINIU SALINIMO, GELBEJIMO DARBU ORGANIZAVIMAS

IR KOORDINAVIMAS

Gelbejimo darbq vadovo frnkcijas likviduojant ivyki ar ekstremalqjl ivykf ir Salinant jo

padarinius atlieka pirmas atvykgs i ivykio viet4 civilines saugos sistemos pajegq valstybes

tamautojas ar darbuotojas, atsiZvelgdamas i ivykio pobfidi.Gelbejimo darbq vadovui ar operacijrl
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vadovui yra pavaldZios visos i ekstremaliosios situacijos Zidini atvykusios civilines saugos sistemos

pajegos, neatsiZvelgiant ijq pavaldum4. Niekas negali trukdl'ti gelbejimo darbq vadovo ar operacijq

vadovo veiksmams arba atSaukti jq nurodymus civilines saugos sistemos pajegoms, dalyvaujandioms

likviduojant gresiandi4 ar susidariusiE ekstremaliqjq situacij4 ir Salinant jos padarinius.

Gelbejimo darbq vadovas ar operacijq vadovas atsako uZ darbuotojq gelbejimE,

civilines saugos sistemos pajegq valstybes tarnautojq ir darbuotojq, taip pat kitq gyventojq.

daly,vaujandiq vykdant gelbejimo, paieSkos ir neatideliotinus darbus, likviduojant iryki, ekstremalqii

ivyk!, ekstremaliqiq situacij4 ir Salinant jq padarinius, saugum4. Kilus del ivykio, ekstremaliojo

ivykio ar ekstremaliosios situacijos pavojui darbuotojq sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai,

gelbejimo darbq vadovas ar operacijq vadovas gali laikinai apriboti patekima i tam tikrq teritorij4 ar

patalpq, apriboti ar uZdrausti ffansporto priemoniq eism4 ekstremaliosios situacijos Zidinyje.

I2.1. DIDELIO ARBA LABAI DIDELIO PAVOJAUS LIKVIDAVIMAS IR PADARINIU
SaI-tNtnro ORGANIZAVIMAS IR KooRDINAvIMAS

Atlikus galimq pavojq ir ekstremaliqjq situacijq rizikos analizg, didelio ir labai didelio rizikos

lygio nustatyti Sie pavojai, kuriq neigiamas poveikis Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos

darbuotojams, nuomininkams, tankytojams, veiklai, turtui ir aplinkai gali b[ti didZiausias:

- UZkediamoji liga;

- Vandens tiekimo ir nuotekq Salinimo sistemq avarija:

- Stichiniaimeteorologiniairei5kiniai

- Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos, teritorijoje frykus Siems irykiams, vadovas

duoda nurodyq nedelsiant kviesti ekstremaliqjq situacijq valdymo grupg, ivertina Siq

pavojq poveiki, padarinius ir numato apsaugos priemoniq vykdymq.

UZkreiiamosios ligos atveju btitq rykdomos Sios priemonis:

- grieZtai lykdomos asmens ir visuomenes sveikatos prieZidros specialisq ar Valstybines maisto

ir veterinarijos tamybos nurodymai bei rekomendacijosl

- isejus i5 namq, naudojantis vie5uoju keleiviniu transportu ar darbe, jei turite, devekite

respiratoriq arba vienkarting kaukg;

- venkti masinio susib[rimo vietq ir artimo kontakto su kitais asmenimis;

- pajutg uZkrediamos ligos poZymius, nedelsiant keiptis i asmens sveikatos prieZiiiros

specialistus;

- susirgg darbuotojai atleidZiami nuo darbo, izoliuojami nuo sveikq, jiems suteikiama

bltinoj i medicinine pagalba.

- kai tik nustatomas ligos sukelejas, atliekama skubi profilaktika, t.y. vartojami specialUs tam

susirgimui preParatai;
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- i5kilus gresmei lvykti ekstremaliai sveikatai situacijai, bltina vadovautis medikq

teikiamomis rekomendacijomis.

Vandens tiekimo ir nuotekq Salinimo sistemq avarijq atveju btrtq rykdomos Sios

priemon6s:

- iSkviesti avaring tamyb4;

- pasirupinti materialiniu turtu, jeigu kyla pavojus jo sugadinimui;

- nuketejusiems suteikti pirm4j4 pagalb4.

Stichiniq meteorologiniai reiSkiniq atveju btrtq rykdomos Sios priemon6s:

- sandariai uZdary'ti pastatq langus, duris ir kitas angas;

- patikrinti avarinius elektros energijos Saltinius, sukaupti didesnes vandens atsargas,

paruoSti priemones gaisrui gesinti ir pasirengti elektros energijos bei vandens tiekimo

nutraukimui ;

- nuketejusiems suteikti pirmqj4 pagalb4, iSkviesti medicinos tamybq;.

- pasiriipinti materialiniu turtu, jeigu kyla pavojus jo sugadinimui.

Kai ekstremalaus ivykio mastas virSija Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos civilines

saugos pajegq galimybes visomis turimomis rySio priemonemis,vadovaujantis keitimosi informacija

apie ivyki schem4 (priedas Nr. 14). praneSti apie ivykf Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112 ir
savivaldybes administracijos direktoriui tel. Nr. 8 459 35 503 mob. 861043953 ir savivaldybes

civilines saugos darbuotojui tel. Nr.(8 459 35493, mob. 868655182.

Savivaldybes ekstremaliqjq situacijq komisija, gavusi infbrmacij4 apie ivyki, ivertina

situacij4, nustato pavojingumo laipsni darbuotojams ir gyventojams, turtui bei aplinkai galim4

poveiki visuomenes rimdiai, prognozuojamas pasekmes (kai ivykis atitinka, pasiekia ar vir5ija

Ekstremaliq ivykiq kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. kovo 9 d.

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

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

direktoriui pasifilym4 del ekstremaliosios situacijos paskelbimo.

Savivaldybes ESK pirmininko priimti sprendimai privalomi visiems civilines saugos ir

gelbejimo sistemos struktiiriniams padaliniams, valstybes ir savivaldybiq institucijoms ir istaigoms,

kitoms istaigoms ir tkio subjektams, neatsiZvelgiant ijq pavaldum4, taip pat ir gywentojams.

Gresiant ar susidarius savivaldybes lygio ekstremaliajai situacijai, sprendimq del atitinkamq

operacijq centrq su5aukimo priima savivaldybes ekstremaliq situacijq komisija arba savivaldybes

administracijos direktorius. Veiksmai savivaldybes lygiu koordinuojami ir pajegoms vadovaujama

per savivaldybes ekstremaliqj q situacijq operacijq centr4.

Kol nepaskirtas savivaldybes ekstremaliosios situacijos operacijq vadovas, pajegq veiksmus

savivaldybes lygiu organizuoja ir koordinuoja savivaldybes ekstremaliqjq situacijq operacijq centras.
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Sprendimai priimami vadovaujantis savivaldybes ekstremaliqiq situacijq valdymo plane numatytais

veiksmais ir (ar) savivaldybes ekstremaliqjq situacijq operacijq centro nuostatq suteiktais

igaliojimais.

Paskyrus savivaldybes ekstremaliosios situacijos operacijq vadov4, gelbejimo darbq vadovas

toliau organizuoja darbus irrykio vietoje. Savivaldybes ekstremaliosios situacijos operacijq vadovas

atsako uZ darbq organizavim4 savivaldybes mastu.

Kai naudojami savivaldybes materialiniai i5tekliai, veiksmq koordinavimq ir vadovaujamq

pajegoms atlieka savivaldybes ESK paskirtas savivaldybes ekstremaliosios situacijos operacijq

vadovas.

Jeigu ekstremalioji situacija apima ne daugiau kaip tris gretimas savivaldybes, savivaldybiq

ekstremaliosios situacijos operacijq vadovai visus veiksmus derina tarpusavyje, priimami kolegialtis

sprendimai, tadiau galutinio sprendimo del bendrq darbq koordinavimo teisg turi savivaldybes,

kurioje yra ekstremaliosios situacijos Zidinys, ekstremaliosios situacijos operacijq vadovas.

Savivaldybes ekstremaliosios situacijos operacijq vadovas atsako uZ ekstremaliosios

situacijos padariniq, galindiq sukelti ekstremalqii iryki ar kartoting ekstremaliqj4 situacij4, Salinimo

darbq (toliau - neatideliotini ekstremaliosios situacijos padariniq Salinimo darbai) organizavim4.

Prireikus pakeisti savivaldybes ekstremaliosios situacijos operacijq vadovq, pasifllymus del

pakeitimo teikia savivaldybes ekstremaliq situacijq komisija.

12.2. VADOVO ARJO IGALIOTO ASMENS VEIKSMAI ORGANIZUOJANT IR
KOORDINUOJANT GELBEJIMO DARBUS IVYKIV METU IR JO PRIIMTU

SPRENDIMI.] IGYVENDINIMAS

{vykus ivykiui, pirmiausia perspejamas ir informuojamas KupiSkio r. Alizavos pagrindines

mokyklos vadovas. KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos vadovas nurodo:

- atsakingam darbuotojui uZ perspejim4 ir informavimq vadovaujantis su5aukimo schema,

sukviesti ekstremaliqjq situacijq valdymo gn:pq i nurodyt4 viet4 prie mokyklos pagrindinio iSejimo

ir vykdyti vadovo isakymu patvirtintas funkcijas (priedas Nr. 2);

- darbuotojq ir lankyojq penpejin4 ir informavimq rykdlti vaudovaujantis direktoriaus isakymu

pawirtinta perspejimo apie ivyki schema (priedas Nr. 1 1);

- prie5gaisrines apsaugos ir gelbejimo grandZiai vykdlti vadovo isakymu patvirtintas

funkcijas (priedas Nr. 3);

- kai ekstremalaus ivykio mastas vir5ija Kupiikio r. Alizavos pagrindines mokyklos civilines

saugos pajegq galimybes visomis turimomis rySio priemonemis,vadovaujantis keitimosi informacija

apie fvyki schem4 (priedas Nr. l4). pranesti apie ivyki Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112 ir

savivaldybes administracijos direktoriui tel. Nr.(8-45) 501360, mob. 8-676 5239 ir savivaldybes

civilines saugos darbuotojui tel. Nr.(8 450 501340, mob. 8 684 73899.
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Ekstremalios situacijos ar ivykio atveju ekstremaliqiq situacijq valdymo grupes vadovas:

o gauna informacij4 i5 paskirto atsakingo darbuotojo uZ informacijos gavimq ir perdavim4

apie ekstremali4 situacij4 ir priima sprendim4 del tolimesniq veiksmq;

o leidZia isakymus, privalomus vykdyti ekstremaliqjq situacijq valdymo grupes nariams ir
KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos darbuotojams;

. organizuoja materialiniq i5tekliq tikslini panaudojim4 I 0 pr iedas ;

o suSaukia ekstremaliqjq situacijq valdymo gnrpes nariq pasitarim4;

r vadovauja ekstremaliqlq situacijq valdymo grupes darbui ekstremalios situacijos atvej u;

o priima sprendimq del ekstremaliqiq situacijq valdymo grupds darbo uZbaigimo;

o palaiko rySi su savivaldybes ESK ir ES OC vadovais, operatyviqjq tamybq vadovais,

valstybines prieZifiros i nstitucijomisl

o pra5o pagalbos pas savivaldybes administracijos direktoriq, jeigu nepakanka savq resursq

gelbejimo darbams atlikti.

tvykus avarijai komunalinese ar energetindse sistemose, padariniai Salinami kviediant

speciali4sias tamybas (priedas Nr. 9).

Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos ekstremaliqjq situacijq valdymo grupe

ekstremalios situacijos aweju tiesiogiai badradarbiauja ir koordinuoja savo veiksmus su:

1. Savivaldyb€s administacijos Ekstremaliqjq situacijq komisija (ei ji ga Saukiama) ir

Ekstremaliqjq siruacijq operacijq centru.

2. Savivaldybes administracijos civilines saugos darbuotdumi.

3. PaneveZio apskrities prie5gaisrine gelbejimo valdyba.

4. Policijoskomisariatu.

5. Greitosios medicinos pagalbos stotimi.

6. Visuomenes sveikatos centru.

7. Ararirrmisamybomis.

Gelbejimo darbams atlikti ir gaisrams gesinti neatideliotinai keipiamasi pagalbos i Bendrqji

piguft*- 
"*tf6fOf"I6nu-I12, 

Esant bltinybei i Panevdiio apskrities prielgaisring gelb6jimo

valdybq telefonu 845 503320, Prie5gaisrines gelbejimo valdybos padaliniq darbuotdai paprastai gerai

Zino visus objektrs, nes pastoviai lykdo jq prie3gaisrinE prieZiUr4 Taiiau rupiskio r. Alizavos pagrindin€s

mokyklos ekstremaliqiq situacijq valdymo grupes nuostata yra toki4 kad Prie5gaisrines apsaugos,

gelbejimo ir pirmosios medicinos pagalbos grandis taip pat turi btiti pasirengusi atlikti pirminius gelbejimo

12.3. PROCEDUROS, SKIRTOS MATERTALTNTU TSTEKLTU TELKTMO GELBIJTMO,
PAIESKOS IR NEATIDELIOTINIEMS DARBAMS ATLIKTI, IVYKIAMS LIKVIDUOTI

IR J(I PADARINIAMS SALINTI
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darbus bei talkinti ugniagesiams - gelbetojams likviduojant ekstremalius ivykius objekte ar jo

teritorijoje.

Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos fizing apsaug4 vykdo UAB ,,Norgauda"saugos

tamybos darbuotojai, pastate irengta garsine ir signalizacija isilauZimo atveju. Taip pat tikimasi

aktyvios pagalbos i5 policijos komisariato, pasitelkiant pagalb4 telefonu ll2.

Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos pirmosios medicinines pagalbos grandies

nariams keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo reZime blq pasirengg suteikti pirm4i4 medicinos

pagalbq nukentejusiems darbuotojams, nuomininkams bei lailyojams. Ekstremalaus ilykio atveju, esant

nukentejusiqjq, pirm4jq medicinos pagalbq privalo teikti apmokyi, pasirengg ir turintys pirmosios

medicinos pagalbos priemones objekto pirmosios medicinines pagalbos grandies nariai. Reikalui esant,

neatideliotinai keipiamasi pagalbos telefonu 112;

|rykus avarijai komunalinese ar energetin6se sistemose, praneSama BENDROSIOS

PAGALBOS TELEFONU T12.

Objekto vadovybei apie kilusiq ekstremali4 situacijq praneSa pirmas jq pastebejgs

darbuotojas, ispejimui panaudodamas mobilius ar miesto telefonus, racij4, taip pat galimas

praneSimas ir Zodlil. Kontaktai su specialiosiomis t avarinemis tamybomis pateikti priede Nr. 9.

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos vadovas civilines saugos klausimais ga

pavaldus savivaldybes administracijos direktoriui. Vykdant Lietuvos Respublikos civilines saugos

istatym4 ir kitq teises aktq, reglamentuojandiq civilines saugos organizavimq fkio subjektuose,

reikalavimus, uZ civiling saug4 Kupi5kio r. Alizavos pagrindineje mokykloje atsako vadovas arba

isakymu paskirtas atsakingas darbuotojas. SprendZiant civilines saugos parengties ekstremalioms

situacijoms organizacinius klausimus ir siekiant, kad sprendimai b[tq pagristi ir operatyvfis,

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos sudarlta ir direktoriaus isakymu patvirtinta ekstremaliqiq

situacijq valdymo grupe ( Priedas Nr. 2 ).

Ekstremaliqjq situacijq valdymo grup6s darbo organizavimas

Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos ekstremaliqjq situacijq valdymo grupe yra

civilines saugos ir gelbejimo vientisos sistemos institucija, kuri imones lygmenyje, kartu su kitomis

civilines saugos pajegomis, uZtikrina irykiq ir kiq ekstremaliq situacijq padarhiq likvidavim4,

organizuoja darbuotojq, nuomininkq bei lankytojq evakavim4 ir turto gelbejim4, uitikrina Kupi5kio r.

Alizavos pagrindines mokyklos gyvybiSkumq ir nenutrlkstamq jos veikl4 ekstremaliq situacijq metu.

Sprendimq del ekstremaliqjq situacijq valdymo grupe darbo pradZios ekstremaliqiq

situacijq awejais priima ekstremaliqiq situacijq valdymo grupes vadovas arba ji pavaduojantis

I2.4. KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS VALDYMO GRUPES
SUSAUKIMAS
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asmuo, gavgs prane5im4 apie iryki, ekstremalqji iryki ar ekstremaliqjq situacij4. Pagrindine

ekstremaliqjq situacijq valdymo grupes darbo forma ya posedZiai, kuriuos Saukia jos vadovas.

Ekstremaliqjq situacijq valdymo grupes susirinkimo ir darbo vieta yra mokyklos aktq sal6.

Ekstremaliqjq situacijq valdymo grupe, atsiZvelgdama i ekstremalaus ivykio pobiidi ir

vadovaudamasi Siuo Ekstremaliqjq situacijq valdymo planu, nagrineja susidariusiq ekstremali4

situacij4, priima kolegialius sprendimus del Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos civilines

saugos parengties ar veiksmq ekstremaliq [vykiq padariniams lokalizuoti ir Salinti.

Ekstremaliqjq situacijq valdymo grupes vadovo priimti sprendimai privalomi visiems

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos darbuotojams, nuomininkams ir lankytojams.

13. SAVIVALDYBES EKSTREMALIU SITUACIJU VALDYMO PLANE
NURODYTU UzOUOttq; VYKDYMO ORGANIZAVIMAS

Kupiskio savivaldybes administracija savivaldybes ekstremaliqjq situacijq valdymo plane

uZduodiq, del materialiniq iStekliq teikimo ekstremaliqiq situacijq atvejais, Kupiskio r. Alizavos

pagrindind mokykla nenumate. Kupi5kio savivaldybes administracijos direktoriaus reikalavimo, del

savivaldybes ekstremaliqjq situacijq valdymo plane nurodytq uZduodiq vykdymo ir turimq

materialiniq iStekliq teikimo, pagal pasira5ytas sutartis nebuvo.

Vadovaujantis 2010 m. geguZes 4d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 512 ,,Del

privalomq darbq atlikimo ekstremaliq situacijq atvejais ir kompensavimo uZ jq atlikim4 warkos

apraso patvirtinimo" (Zin., 2009, Nr. 54-2652), susidarius ekstremaliai situacijai, ir kai yra

i5naudotos visos civilines saugos sistemos pajegq panaudojimo galimybes darbams atlikti, gali blti

pasitelkiama lkio subjektq ir kitq istaigq, tame tarpe ir Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos

pajegos ir materialiniai iStekliai.

Sprendimq del Kupiskio r, Alizavos pagrindines mokyklos pasitelkimo darbams atlikti priima:

- susidarius savivaldybes lygio ekstremaliajai situacijai, - savivaldybes ekstremaliq situacijq

komisija;

- susidarius valstybes lygio ekstremaliajai situacijai, - Lietuvos Respublikos Vyriausybes

ekstremaliq situacijq komisija.

Savivaldybes lygio ekstremaliosios situacijos atveju darbq atlikim4 koordinuoja savivaldybes

ekstremaliqiq situacijq operacijq centras, valstybes lygio ekstremaliosios situacijos atveju - valstybes

ekstremaliqjq situacij q operacijq centras.

Operacijq vadovas uZtikina, kad KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos darbuotojai,

prie5 jiems pradedant dirbti, bltq instruktuoti apie darbq eigq ir priemoniq, skirtq darbingumui,

sveikatai ir gyvybei iSsaugoti, panaudojim4.
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Savivaldybes ar valstybes ekstremaliqjq situacijq operacijq centras prireikus organizuoja

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos darbuotojq aprtipinim4 nemokama nakvyne, maitinimu,

specialiqja apranga, darbo priemonemis, taip pat atveZimq i darbq atlikimo viet4 i3veZim4 i5 jos ir

minimaliq sanitarinir.l higienos s4lygq sudarymE.

Darbus atlikusiems gyventojams, ukio subjektams ir kitoms istaigoms, ivertinus finansines

galimybes, i5 savivaldybes administracijos direktoriaus rezervo, Lietuvos valstybes rezervo piniginiq

le5q gali blti kompensuojamos iSlaidos, susijusios su Siq darbq atlikimu.

14. VETKLOS T4STTNUMO UZTTKRTNIMAS

AtsiZvelgiant i poveikio mastus, vykdomi ekstremaliosios situacijos pasekmiq likvidavimo

darbai.

Priklausomai nuo ekstremaliosios situacijos pobldZio parenkamos reikalingos aplinkos atstatlmo priemonds,

kuriq tinkamumq ir tikslingum4 apsprendZia objekto ekstremaliqjq situacijq valdymo grupds vadovas, esant

reikalui, konsultuodamasis su atitinkamos srities specialistais.

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos veiklos atnaujinimui bltina:

L Pakeisti pazeistus irenginius, vamzdynus, armatiir4 ir suremontuoti pazeistas pastatq

konstrukcijas ir kt..

2. Atstat),ti paZeistus elektros, rySiq ir komunalinius tinklus.

3. Gauti valstybines prieZiiiros institucijq leidimE atnaujinti KupiSkio r. Alizavos

pagrindines mokyklos veikl4.

4. Atnaujinus veikl4, surinkti i5 darbuotojq ir nuomininkq naudotas ivykio metu

asmenines apsaugos priemones ir atlikti jq patikrinim4.

5. Informuoti valstybines prieZilros institucijas apie veiklos atnaujinim4.



Priedas Nr. I

KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINE MOKYKLA
GALIMU PAVOJU IR EKSTREMALIUJU SITUACIJU RIZIKOS ANALIZE

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos galimq pavojq ir ekstremaliqiq situacijq
rizikos analizes (toliau - rizikos analize) atlikimo tikslas - nustatli galimus pavojus, ivertinti
ekstremaliqjq situacijq rizikos (toliau - rizika) lygi ir numatl,ti rizikos valdymo priemones: sumaZinti
galimq pavojq kilimo tikimybg, galimus padarinius ir pagerinti dideles rizikos ekstremaliqjq ivykiq ir
ekstremaliqjq situacijq valdymo galimybes.

2. Galimq pavojq ir ekstremaliqjq situacijq rizikos analize atliekama vadovaujantis
Prie5gaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalq ministerijos direktoriaus 201 1

m. bir2elio 2 d. jsakymu Nr. I - I 89 patvirrintomis Ukio subjekto. kitos istaigos galimq pavojq ir
ekstremaliqiq situacijq rizikos analizes metodinemis rekomendacijomis (toliau - metodines
rekomendacijos) (Zin., 2011,Nr.70-3360).

3. Rizikos analize atliekama Siais etapais:
3.1. nustatomi galimi pavojai:
3.2. atliekamas rizikos vertinimas;
3.3. numatomas rizikos lygis ir jos priimtinumas.
4. Duomenys, gauti atlikus rizikos analizg, naudojami:
4.1. rengiant lkio subjekto, kitos istaigos ekstremaliqiq situacijq valdymo plan4;
4.2. rengiant tikio subjekto, kitos istaigos ekstremaliqjq situacijq prevencijos priemoniq

planq.
5. Rizikos analizg perZitirima ir prireikus atnaujinama ne rediau kaip kart4 per metus.

Atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civiling saug4 reglamentuojantiems teises aktams,

pertvarkius ar modemizavus irenginius ar ivykus kitiems pokydiams, didinantiems pavoj q ar
ekstremaliqjq situacijq rizikq ir maZinantiems iikio subjekto, kitos istaigos darbuotojq saugumq.

6. Rekomendacijose vartoj amos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos civilines saugos

istatyme ir kituose teises aktuose vartojamas s4vokas.

II. GALIMU PAVOJU NUSTATYMAS

.7. Galimi pavojai nustatomi remiantis moksliniais. statistiniais, istoriniais duomenimis,
specialistq ir ekspertq vertinimais, Ekstremaliqjq ivykiq kriterijais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2006 m. kovo 9 nutarimu Nr. 241 ( Lietuvos Respublikos Vyriausybes

2015 m. spatio 14 d. nutarimo Nr. 1063 redakcija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011

m. Iapkridio I 1 d. isakymu Nr.Dl -870 patvirtintais Stichiniq, katastrofiniq meteorologiniq ir
hidrotoginiq reiSkiniq rodikliais (Zin., 20 1 1, Nr. I 4 1 -6642).

8. Galimas pavojus suprantamas kaip galimq irykiq, ekstremaliqjq lrykiq, ekstremaliqiq
situacijq keliama gresme Zmonems, turtui ir (arba) aplinkai.

9. Nustatomi visi galimi gamtiniai ir Zmogaus veiklos sukelti (techniniai, ekologiniai ir
socialiniai) pavojai, kurie gali kilti ukio subjekte, kitoje istaigoje ir uZ jq ribq, bei tureti padariniq

(poveiki) gyventojq gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, iikio subjekto, kitos istaigos veiklos

tgstinumui ir sukelti savivaldybes lygio ekstremali4j4 situacij4.
10. Nustatyti galimi pavojai suraSomi i I lentetg, nurodoma jq padariniq (poveikio) zona,

galimas iSplitimas.
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Nustat).tq galimq pavojq apibrldinimas.
I lentele.

III. RIZIKOS VERTINIMAS

1 1. Siame etape analizuojama nustatytq gatimq pavojq tikimybe ir galimi padariniai
(poveikis).

12. Kiekvieno nustatlto galimo pavojaus tikimybe (T) vertinama balais pagal 2 lenteleje
pateiktus galimo pavojaus tikimybes lvertinimo kriterijus.

2 lentele. Galimo aus tiki verlinimo kiteri atS

Eil.
Nr.

Nustaqtas galimas pavojus Nustatyto galimo pavojaus
padariniq (poveikio) zona ir
galimas pavoj aus iSplitimas

Galimo pavojaus
kilimo prieZastys

I 2 .J 4

I Stichiniai meteorologiniai
reiSkiniai

Objekto teritorija, dalis arba vrsa
savivaldybes teritorija

Gamtinio pobtdZio

2 UZkediamoji liga
Obj ekto tedtorija, dalis arba visa
savivaldybes teritorij a

Gamtinio pobtidZio,
Zmogaus veikla

J
Gaisrai pastatuose ir
irenginiuose

Obj ekto teritorija
Zmogaus veikla,
techninio, gamtinio
pobrldZio

4
Elektros energijos tiekimo
sutrikimai ir (ar) gedimai

Objekto teritorija, dalis arba visa
savivaldybes teritorij a

Techninio, gamtinio
pobrldZio, Zmogaus
veikla

) Silumos energijos tiekimo
sutrikimai ir (ar) gedimai

Objekto teritorija, dalis arba visa
savivaldybes teritorija

Techninio, gamtinio
pobldZio, Zmogaus
veikla

6
Komunikacijq sistemq
nutraukimas ir (ar') gedimas

Objekto teritorija, dalis arba vrsa
savivaldybes teritorij a

Techninio, gamtinio
pobldZio, Zmogaus
veikla

7 Pavojingas radinys Objekto teritorija Zmogaus veikla

Branduolinis ar radiologinis
incidentas ar avarij a

Objekto teritorija, dalis arba visa
savivaldybes teritori j a

Techninio pobrldZio,
Zmogaus veikla

9
Vandens tiekimo ir nuotekq
Salinimo sistemq avarija

Objekto teritorija, dalis arba visa
savivaldybes teritorij a

Techninio, gamtinio
pobfldZio, Zmogaus
veikla

10. Teroristiniai iSpuoliai Obj ekto pastatai ir teritorija Zmogaus veikla

Vertinimo
balai

Galimo pavojaus tikimybes
lygis

Galimo pavojaus tikimybes (T) ivertinimas

labai didele tikimybe 5Gali fvykti daZniau negu ka(4 per metus

4didele tikimybeGali ivykti kart4 per 1-10 metq
-)vidutine tikimybeGali fvykti kart4 per 10-50 metq

maZa tikimybe 2Gali ivykti kart4 per 50-100 metq

1Iabai maZa tikimybeGali ivykti reiiau negu kart4 per 100 metq

8.



Eil
Nr.

Nustatytas galimas pavojus Galimo pavojaus tikimybes

ivertinimas

Galimo
pavojaus

tikimybes lygis

Vertinirnas
balais

I ) J 4 5
I Stichiniai meteorologiniai

reiSkiniai
Gali ivykti kart4 per 1-10
metq

Didele tikimybe 4

2 [JZkrediamoji liga Gali ivykti kart4 per I -10
metq

Didele tikimybe 1

J Gaisrai pastatuose
Gati ivykti kart4 per 10-50
metq

Vidutine
tikimvbe

.+
Elektros energijos tiekimo
sutrikimai ir (ar) gedimai

Gali irykti kart4 per 10-50
metq

Vidutine
tikimybe

5
Silumos energij os tiekimo
sutrikimai ir (ar) gedimai

Gali ivykti kart4 per 50-100
metq

MaZa tikimybe 2

6
Komunikacijq sistemq
nutraukimas ir (ar) gedimas

Gali ivykti kart4 per 1-10
metq

Didele tikimvbe 4

7 Pavojingas radinys
Gali irykti kart4 per 50 -
100 metq

MaZa tikimybe 2

8
Branduolinis ar radiologinis
incidentas ar avarija

Gali irykti kartq per 50-
100 metq

MzLZa tikimybe 2

I Vandens tiekimo ir nuotekq
Salinimo sistemq avarija

Gali ivykti kart4 per 10-50
metq

Vidutine
tikimybe

J

I0. Teroristiniai iSpuoliai
Gali ivykti kartq per 50 -
100 metq

MaZa tikimybe 2

Galo pavojaus tikimyb6s (T) ivertinimo lentel6
3lentel6

13. Nustadius galimo pavojaus tikimybe (T), analizuojami jo padariniai (poveikis) @) nkio
subjektui, kitai istaigai:

-gyventojq gyvybei ir sveikatai (Pl);
-turtui ir aplinkai (P2);
-veiklos tgstinumui (P3).

14. Galimo pavojaus padariniai (poveikis) (Pl, P2 ir P3) ivertinami balais pagal 4 lenteleje
pateiktus ivertinimo kriterijus.

Galimq padariniq (poveikio) (P) ivertinimo kriterijai
4 lentele

Galimq podarini4 (poveikio) gyventojq gnybei ir sveikatai
(Pt erlinima,e

Galim4 padariniq
(poveikio) lygis

Vertinimo
balai

Zuvusiqiq. suZeistqjq nera ir (ar) gyventojq evakuoti nereikia nereikSmingas 1

SuZaloti l-5 gyventojai ir (ar) iki 50 glwentojq evakuota ribotas
2

uvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) suZalota nuo 5 iki
l0 5 0 k I 00 evakuotavento Ir ar nuo 1 1 e IIto

didelis
J

uvo ne daugiau kaip 20 gyventojq ir (ar) nuo l0 iki
50 gyventojq sunkiai suZalota, ir (ar) nuo 100 iki
200 ento evakuota

Iabai didelis
I

Zuvo daugiau nei 20 gyventojq ir (ar) suZalota daugiau nei

50 gyventojq, ir (ar) daugiau kaip 200 gyventoiq evakuota
katastrofinis

5

3

J
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Eil
Nr.

Nustaty.tas galimas
pavojus

Galindiq nukenteti gyventojq
skaidius (iuvusiqjq ir (ar)
suZeistq. ir (ar) evakuotinq
gr.ventoiq)

Galimq
padariniq
(poveikio) lygis

Vertinimo
balai

I ) 3 1

1 Stichiniai
meteorologiniai
reiSkiniai

Zuvusiqjq, suZeistqjq nera ir (ar)
glventoj q evakuoti nereikia

NereikSmingas

2 UZkrediamoj i liga Zuvusiqjq, suZeistqjq nera ir (ar)
glwentojq evakuoti nereikia

NereikSmingas
1

-) Gaisrai pastatuose
SuZaloti l-5 gyventojai ir (ar)
iki 50 gyventoj q evakuota

R ihotas )

4

Elektros energijos
tiekimo sutrikimai ir
(ar) gedimai

Zuvusiqjq, suZeistqjq nera ir (ar)
gyventoj q evakuoti nereikia

NereikSmingas
I

5

Silumos energijos
tiekimo sutrikimai ir
(ar) gedimai

Zurusiqjq, suZeistq nera ir
gyventoj q evakuoti nereikia

NereikSminga I

6

Komunikacijq
sistemq nutraukimas
ir (ar) gedimas

Zuvusiqjq, suZeistqjq nera ir (ar)
gyventojq evakuoti nereikia

NereikSmingas
I

7 Pavojingas radinys Zuvusiqjq, suZeistrl nera ir
glwentojq evakuoti nereikia

NereikSminga I

8

Branduolinis ar
radiologinis
incidentas ar avarija

Zuvusiqjq, suZeistqjq nera ir (ar)
gyventoj q evakuoti nereikia

Nereikimingas
I

Vandens tiekimo ir
nuotekq Salinimo
sistemq avarij a

Zuvusiqjq, suZeistqjq nera ir (ar)
gy,ventojq evakuoti nereikia

NereikBmingas
I

t0 Teroristiniai iSpuoliai
SuZaloti 1-5 gyventojai ir (ar)
iki 50 gyventojq evakuota

Ribotas 2

29

Galimq pavojq padariniai (poveikis) gyventojg gyvybei ir sveikatai (P1)

Galimq padariniq (poveikio) (P) ivertinimo kriterijai

4 lenteles t ltl S

5 lentel6

Galimq padariniq
(poveikio) lygis

Vertinimo
balai(P2) ivertinimas

Inereik5mingasMaiiau nei 5 roc, turto vertes
2ribotasNuo 5 iki 10 proc. turto vertcs

didelis ,)Nuo l0 iki 30 proc. turto Yert6s
labai didelis INuo 30 iki 40 proc. turto vertcs

)katastrofinisDaugiau kaip ,10 proc. turto vert6s

1

9

Galimq padariniq (poveikio) turtui ir aplinkai
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Galimq pavojq padariniai (poveikis) turtui (P2)
6 lentele

Eil.
Nr.

Nustatytas galimas
pavojus

Galimi padariniai
(poveikis) turtui

Numatomi
nuostoliai

Galimq
padariniq
(poveikio)

lygis

Vertinimo
balai

1
.,

J 4 6

I
Stichiniai
meteorologiniai
rei5kiniai

Poveikis pastatams ir
statiniams,
inlrastruktlra

Nuo 5 iki
l0 proc.
turto vertds

Ribotas
2

2

UZkrediamoj i liga Sugadintas
inventorius atliekant
patalpq dezinlekcij4

MaZiau nei
5 proc. turto
vefies

1

)

Poveikis pastatams ir
statiniams,
inlrastrukturai

MaZiau nei
5 proc. turlo
vertes

NereikSmingas
I

Elektros energijos
tiekimo sutrikimai ir
(ar) gedimai

Poveikis
infrastruktilrai

MaZiau nei
5 proc. turto
vefies

NereikSmingas
1

)
Silumos energij os

tiekimo sutrikimai ir
(ar) gedimai

Poveikis
intiastruktiirai

MaZiau nei
5 proc. turto
vertes

Nereikiminsa 1

6
Komunikacijq sistemq
nutraukimas ir (ar)
gedimas

Poveikis
infrastruktr:rai

MaZiau nei
5 proc. turto
vertds

1

Pavojingas radinys
Poveikis pastatams ir
statiniams,
infrastruktira

MaZiau nei
5 proc. turto
vertes

NereikSmingas
1

8

Branduolinis ar
radiologinis
incidentas ar avarija

Poveikis pastatams ir
statiniams,
turto sugadinimas

NereikSmingas
1

o
Vandens tiekimo ir
nuotekrl Salinimo
sistemq avarija

Poveikis
infrastrukttirai

Nereikiminsas
1

10. Teroristiniai iSpuoliai
Poveikis pastatams ir
statiniams,
infrastruktiirai

MaZiau nei
5 proc.
Turto veftes

Nereikimingas
1

NereikSmingas

Gaisrai pastatuose

4.

NereikSmingas

7

MaZiau nei
5 proc. turlo
vertes
MaZiau nei
5 proc. turto
vefi6s



Galima
oro

tarSa

Galima
pavirSinio

ir (ar)
poZeminio

vandens
tarsa

Galima
grunto
tarsa

Galimi
padariniai
(poveikis)
gamtinei
aplinkai

Numatomi
nuostoliai

Lt

Galimq
padariniq
(poveikio

) lygis

Eit.
Nr.

Nustatytas
galimas pavojus

3 -t 6 7 8I .,

I Stichiniai
meteorologiniai
rei5kiniai

Ne Ne Ne Augalijos
sunaikini
mas

MaZiau nei
5 proc.
turto vertes

Nereik5m
ingas

2 UZkediamoji
liga

Ne Ne Nera

Taip t\e Ne
Augalijos
sunaikini
mas

MaZiau nei
5 proc.

turto vertds

NereikSm
inga

J
Gaisrai
pastatuose

Ne Ne Ne Nera Nera

.l

Elektros
energijos
tiekimo
sutrikimai ir
(ar) gedimai

NeraNe Ne Ne Nera)

Silumos
energijos
tiekimo
sutrikimai ir
(ar) gedimai

Nera Nera

6

Komunikacijq
sistemrl
nutraukimas ir
(ar) gedimas

Ne Ne

Ne Nera NeraPavojingas
radinys

Ne Ne
7

Taip
Augali.jos
sunaikini
mas

Nuo 5 iki
l0 proc.
turto vertes

RibotaBranduolinis ar
radiologinis
incidentas ar
avarija

Taip8

Taip Yra
MaZiau nei

5 proc.
turto vertes

Nereikim
inga

Ne Taip

9

Vandens
tiekimo ir
nuotekl.l
Salinimo
sistemq avarija

Yra MaZiau nei
5 proc.

turto vertes

NereikSm
inga

Taip Ne
l0 Teroristiniai

i5puoliai

31

Galimq pavojq padariniai (poveikis) aplinkai (P2)
7 lentel6

Vertini
mo balai

9

1

1

2

1

15. Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai verlinami balais, atsiZvelgiant i 6 ir 7

lentelese numatomus nuostolius (6 ir 7 lenteles nuostoliai sumuojami).
Galimq padariniq (poveikio) veiklos tgstinumui (P3) ivertinimo kriterijai

4 lenteles tgsinys

Ne

Ne

Taip

Ne

I
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Galimi padariniai (poveikis) veiklos tgstinumui @3)

8 lentele

Galimq padariniq (poveikio) veiklos tgstinumui (P3)

ivertinimas
Galimq padariniq
(poveikio) iygis

Veftinimo
balai

Kai veikla sutrikdoma iki 6 valand nereikSmingas 1

Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandq ribotas 2
Kai veikla sutrikdoma nuo I iki 3 panl didelis )
Kai veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 labai didelis 4
Kai veikla sutrikdoma dau u kai katastrofinis 5

Eil
Nr

Nustatytas galimas
pavojus

Galimi
padariniai
(poveikis)
veiklos
tgstinumui

Galimq padariniq
(poveikio) trukme
(valandomis arba

paromis)

Galimq
padariniq
(poveikio)

lygis

Vertinimo
balai

1 2 -) 4 5 6
I Stichiniai

meteorologiniai
reiSkiniai

Sutrikdoma
obj ekto veikla lki 6 valandq nereikSmingas 1

2 UZkrediamoji liga Sutrikdoma
objekto veikla Nuo 3 iki 30 parq labai didelis 1

J Gaisrai pastatuose
Sutrikdoma
objekto veikla Iki 6 valandq nereikSmingas 1

4
Elektros energijos
tiekimo sutrikimai
ir (ar) gedimai

Sutrikdoma
objekto veikla Iki 6 valandq nereikSmingas 1

Silumos energijos
tiekimo sutrikimai
ir (ar) gedimai

Sutrikdoma
obj ekto veikla Iki 6 valandu nereikSmingas 1

6

Komunikacijq
sistemq
nutraukimas ir (ar)
gedimas

Sutrikdoma
objekto veikla

Iki 6 valandu nereikSmingas 1

7 Pavojingas radinys
Sutrikdoma
objekto veikla

Iki 6 valandq nereikSmingas 1

8

Branduolinis ar
radiologinis
incidentas ar avarija

Sutrikdoma
objekto veikla Iki 6 valandq nereik5mingas 1

9

Vandens tiekimo ir
nuotekq 5alinimo
sistemq avarija

Sutrikdoma
obj ekto veikla Nuo 6 iki 24 valandu ribotas 2

10.
Teroristiniai
iSpuoliai

Sutrikdoma
objekto veikla

Nuo 6 iki 24 valandu 2

parq
30 panl

5.

ribotas
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IV. RIZIKOS LYGIO IRJOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS

16. Nustatltrl galimq pavojq rizikos lygis apskai6iuojamas pagal formulg R:TxP (R - rizlka,
T - tikimybe, P - padariniai (poveikis). Gautos reik5mes ira5omos i 10 lenteles 7, 8 ir 9 skiltis:

16.1. galimo pavojaus rizikos gyventojq gyvybei ir sveikatai lygis (R1);
16.2. galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2);
16.3. galimo pavojaus rizikos veiklos tgstinumui lygis (R3).
17. Naudojantis 9 lentele, pagal nustatytr] galimq pavojq tikimybes (T) ir galimq padariniq

(poveikio) (P) balus (10 lenteles 3,4,5 ir 6 skil$,s) nustatomas kiekvieno galimo pavojaus rizikos
(Rl, R2, R3) lygis: labai didelis, didelis, vidutinis arba priimtinas, kuris ira5omas i 10 lenteles 7, 8,

9 skiltis.
18. 10 lenteles 10 skiltyje iraSomas bendras rizikos lygis, kuris gaunamas sudejus R1, R2 ir

R3 reik5mes. Sie duomenys bus naudojami sudarant iikio subjekto, kitos istaigos galimq pavojq
s4ra54 prioriteto tvarka pagal jq rizikos lygi.

9 lentele. Rizikos lygio (R) nustatymas

Zalia - priimtina rizika

geltona - vidutine rizika

oraniine - didele rizika

raudona - labai didele rizika

12345
Galimi padariniai (poveikis)

19. Nustadius labai didelg, didelg ar viduting rizikq, Siq galimq pavojq rizikos maZinimo
priemones numatomos rlkio subjekto, kitos istaigos ekstremaliqjq situacijq prevencijos priemoniq
plane. Sios priemones turi:

I 9.1 . maZinti galimo pavojaus tikimybg ir (ar) galimus padarinius (poveiki);
19.2. gerinti lkio subjekto, kitos istaigos pasirengim4 reaguoti ir likviduoti ivykius ir Salinti

jq padarinius;
19.3. didinti [kio subjekto, kitos istaigos darbuotojq saugum4 gresiant ar irykus fvykiams.
20. Nustadius labai dide1g ar didelg rizikq, Siq galimq pavojq valdymas apraSomas Ikio

subjekto, kitos istaigos ekstremaliqiq situacijq valdymo plane.

21. Nustadius priimtin4 rizik4, nebiitina numatlti Siq galimq pavojq prevencijos priemoniq ir
jq valdymo, bet silloma juos pakartotinai ivertinti rizikos analizes perZiiros metu

a
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Atlikus Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos galimq pavojq ir ekstremaliqjq situacijos
rizikos analizg, nustatomas galimq pavojq s4ra5as prioriteto tvarka pagaljq rizikos lyg!:

11 lentele

Nustadius labai didelg, didelg rizik4, Siq galimq pavojq valdymas apraSomas objekto
Ekstremaliqjq situacijq valdymo plane.

Nustadius labai didelg, didelg ar viduting rizik4, Siq galimq pavojq rizikos mzrZinimo
priemones numatomos [kio subjekto ekstremaliqjq situacijq prevencijos priemoniq plane

EiI.
Nr.

Pavojaus pavadinimas Bendras rizikos balas

Didel6s rizikos

Vidutinds rizikos

ls

J Gaisrai pastatuose l5
Vandens tiekimo ir nuotekq Salinimo sistemq avarija l5

5 Teroristiniai iSpuoliai 12

6 Branduolinis ar radiologinis incidentas ar avarila 10

Priimtinos rizikos lygis

Labai ditleles rizikos h gis
1/1

2. Stichiniai meteorologiniai reiSkiniai 20
lvgis

4.

7 Komunikaciiq sistemu nutraukimas ir (ar) sedimas 12

8 Elektros energiios tiekimo sutrikimai ir (ar) qedimai 9
9 Silumos energiios tiekimo sulrikimai ir (ar) sedimai 6
10. Pavoiingas radinys 6



Priedas Nr. 2

Ekstrcmaliqjq situacijq valdl'mo grup6s suddtis

Ekstremaliq.jq situacijq valdymo grupis sudttis Kupi5kio r. Alizavos pagrindin6s

mokl'klos skyriaus AntasaYos mokykla daugiafunkcio centro

Vardas , pavardd

Gintaras Paikauskas

Vitalijis Burokas vadovo
avaduolqjqs

Ekstremaliqjq situacijq valdymo grupds funkcijos kasdienindje veikloje:

l. Prognozuoti ekstremalias situacijas ir planuoti prevcncines priemones.

2. Rengti ir tikslinli I'.kstrenraliqlq situaciiq valdymo planq.

3. Sprgsti perspejimo ir inlbrmavimo sistemos pletojimo ir tobulinimo

Eit.
Nr.

Vardas , pavard6

Gintaras PaSkauskas grupBs
vadovas

Pareigos,va rdas,
pavard6,
darbo tel. Nr.

Namq adrcsas ,

tel. Nr.
Mobilusis
tel. N r.

I direktorius Alizava,
diiiInq s.

861697767

2 Eimutis Sarscr iiiu s vadovo
vaduotoa as

Sandra Balilnicni' Atsakinga uZ
informacijos
pri6mimq ir
perdavimq

l)anut6 Mikno iiicnt nan's

GraZina Kigaitd nar\'s

CS

ttkvcdi

bibliotekininkd

Alizava
EgzglqgJ-
Salamiestis
BirZq- I 8

6

Uiubaliq
kaimas
Alizavos sen.

861 693758

3 861{30016

867925423I

Soc. pedago96 Alizava,
BcrZeliq g.

861101515

Eil.
Nr.

I

2

Namq adresas
, tel. Nr.

861697767Alizava,

Pareigos,va rdas,
pavardd,
darbo tel. Nr.
dircktorius

Pareigos
grupds
sudJqr'j
grupts
r ador as

e

CS
organizatorius

PAl'VIRTIN'fA

Mokyklos direktoriaus

2020 m.lapkriiio d.

lsakymu Nr. V- 58

Kupi5kis

Pareigos
grupts
su d dtv ie

organizatorius

Mobilusis
tel. Nr.

861t20199



klausimus.

4. Kaupti materialiniq iStekliq atsargas ir technines priemones, kad padidinti

Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos veiklos gyvybingum4 ir saugum4 galimq

ekstremaliq situacij q atvejais.

5. Organizuoti civilines saugos pratybas, per kurias Kupi5kio r. Alizavos

pagrindines mokyklos civilines saugos grandys, darbuotojai ir nuomininkai mokomi

veikti ivyk us ekstremaliai situacijai.

6. Organizuoti darbuotojq bei nuomininkq civilines saugos mokymq.

Ekstremaliqjq situacijq valdymo grup6s funkcijos ekstremalios situacijos atveju

l. lverlinti susidariusi4 ekstremali4 situacij4, jos pavojingumo laipsnj

darbuoto.iams, nuomininkams. lankytojams, turtui ir aplinkai.

2. Perspeti bei informuoti darbuotojus. nuomininkus ir lankytojus apie

susidariusi4 ekstremaliq situacij4, b[tinus veiksmus.

3. Kontroliuoti ir koordinuoti civilines saugos pajegq, vykdandiq pirminius

gelbej imo darbus. veiksmus.

4. Pranc5ti specialiosioms ir avarinents tarnyboms, valstybines prieZiiiros

institucijoms ir savivaldybes institucijoms apie ivyki ar susidariusi4 ekstremali4

situacij4.

5. Organizuoti darbuotojq bei nuomininkq aprupinim4 asmeninemis ir

kolektyvinemis apsaugos priemonemis.

6. Siekti uZtikrinti paslaugq teikimq pagal savo veiklos profili.

7. Susidarius aplinkybems, organizuoti darbuotojq, nuomininkq ir lankytojq

evakavimE. pirminius gelbejimo darbus irjiems vadovauri.

8. Nagrineti galimybes del finansiniq resursq racionalaus naudojimo ir

skirstymo Salinant ekstremaliqjq situacijq padarinius.



ES valdymo grupds suSaukiamo schema

direktorius -
ES valdymo grup0s vadovas

Atsakingas darbuotojas ui
informacijos pri0mim4 ir

perdavim4
Mob. tel. 861430046

Asmuo atsakingas uZ CS
organizavim4

Mob. tel. 861693758

Mob. tel. 865797097
Mob. tel. 865249870

Grup6s nariai

Mob. tel. 861697767



PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus

2020 m.lapkridio 26 d.

{sakymu Nr. V-59

Prie5gaisrinds apsaugos ir gelbdjimo grandies sud6tis

Prielgaisrinos apsaugos ir gelbdjimo grandies funkcijos ekstremalios situacijos atveju:

Ei1.

Nr
Vardas , pavarde Pareigos,

tel. Nr.
Namq adresas ,

tel. Nr.
Mobilusis

tel. Nr.
1 Jaunius Vasiliauskas vairuotojas 86125t491

2 Gediminas iiomanas Vairuotojas,
pastatq

prieZitiros ir
einamojo
remonto

darbininkas

861 I 10934

J Danute Stankuviene kiemsarge Alizava,
berZeliq g. 9

1. Kupi3kio r. Alizavos pagrindines mokyklos vadovo nurodymu atlikti pirminius gelbejimo

ir kitus neatideliotinus darbus: nedelsiant patiems gesinti gaisr4, gelbeti Zmones ir materialines vertybes,

atlaisvinti privaZiavimo ar priejimo prie incidento vietos kelius bei teikti pagalb4 nukentejusiesiems.

2. Pasitikti PaneveZio apskities prieSgaisrines gelbejimo valdybos pajegas, nukreipti jas I

ivykio viet4 ir pateikti turim4 informacij4.

3. Talkinti ugniagesiams - gelbetojams gesinant gaisr4 ir rykdyi gelbejimo darbrs turimomis ar

ugniagesiq - gelbetojq atsiveZtomis priemonemis.

4. Atliekant pirminius gelbejimo darbus, grieZtai vykdyti grupes vadovo ir paneveZio

apskrities prie5gaisrines gelbejimo valdybos pareigiinq reikalavimus.

5. Baigus darbus, prane5ti ekstremaliqjq situacijq valdymo grupes vadovui apie uZduoties

ivykdymq.

Pastabos

Alizava,
BerZeliq g. 9

Alizava
Nujakuriq g. 7

862682532



Priedas 4

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus

2020 m.lapkridio 26 d.

{sakymu Nr. V-59

Pirmosios medicininds pagalbos grandies sudbtis

Pirmosios medicininds pagalbos grandies funkcijos ekstremaliosios situacijos atveju:

1. Suteikli pirm4j4 medicinos pagalb4 nukentejusiems darbuotojams, nuomininkams bei

lankltojams esant reikalui keipiamasi pagalbos telefonu 112;

2. Organizuoti tarpusavio bendradarbiavim4 su Greitosios medicinos pagalbos stoties brigada

(brigadomis), atvykusia Giomis) pagal iSkvietim4.

3. Pasirupinti nukentejusiqjq transportavimu i gydymo istaigas, jeigu GMP brigada (-os)

neatvyksta.

Eil.
Nr.

Vardas . pavarde Pareigos,
tel. Nr.

Mobilusis
tel. Nr.

Pastabos

1

Renata Isajeviene valytoja Alizava ,

BerZeliq g.10-4
869219413

2 Aiva JanuSauskiene Mokfoja Alizava,
Naujakurirl g

868716400

J

Asta Baldilniene
Mokytoja Taikos 2-21

KupiSkis
869513572

Namq adresas ,

tel. Nr.



PATVIR'TIN'I'A

Mokyklos direktoriaus

2020 m. lapkrieid/d.

lsakymu Nr. V- 59

Vic5osios tl'arkos palaikl mo ir cvakavimo grandies suddtis

Itil.
Nr.

Vardas . pavardc Pareigos,
tel. Nr.

Asta BaldiIniene mokyto.ja

Nanrq adresas .

tcl. Nr.
Mobilusis

tel. Nr.
Pastabos

l
'l'aikos2-21

Kupiikis.

8

869513572

)
Soc. pedagoge BerZeliq g.

Alizava
861 I 01 5.15

-)

bibliotekininke 867925423

GraZina Kigaite

Danute Mikncvidiene UZubaliq k.

Vie$osios tvarkos palaikymo ir evakavimo grandies funkcijos ekstremaliosios situacijos

atvej u:

l. Siekiant u2kirsti keliq galimam paSaliniq asmenq patekimui i Kupi5kio r. Alizavos

pagrindines mokyklos patalpas ekstremalios situacijos atveju, organizuoti grupes nariq patruliavim4

teritorijoje.

2. Sustiprinti budejimq KupiSkio r. Alizavos pagrindineje mokykloje. saugant materialines

vertybes bei kitas gyvybiSkai svarbias patalpas.

3. Ekstremaliqiq situacijq valdymo grupes vadovo nurodymu visomis turimomis rySio

priemonemis perspeti ir informuoti policij4 apie galimus ar esamus vieSosios tvarkos paZeidimus.

4. Esant reikalui ir gavus ekstremalirjq situacijq valdymo grupes vadovo leidimq, kviesti

papildomas pajegas.

5. Darbuotojq, nuomininkq ir tankytojq evakuacijos metu uZtikrinti i5veZamq materialiniq

venybiq ir svarbios dokumentacijos apsaugE.

6. Organizuoti dirbandiqjq ir nuomininkq evakuacij4, nurodyti evakuojamqiq Zmoniq

i3ejimo i5 teritoriios kryptis ir rinkimosi po evakuacijos vietas.

7. Vykdyti kitus Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos ekstremaliqiq situacijq

valdymo grupes vadovo nurodymus.

Pricdas 5



PAI'VIRTINTA

Mokyklos direktoriaus

2020m.lapkridio 26 d

f sakymu Nr. V- 59

Asmeniniq apsaugos priemoniq iSdavimo grandies sudttis

Eil.
Nr.

Vardas . pavarde Pareigos,
tel. Nr.

Namq adresas

. tcl. Nr.
Mobilusis

tcl. Nr.
Pastabos

I

Daiva .lukonc mokyto ja KupiSkis 868I50r72

) .luratc'Kuliukie'nc rnokytoja Alizava
BerZeliq g. l0-

J

861 532503



Priedas 7

PATVIRTINI'A

Mokyklos direktoriaus

2020 m. tapkridiqfo.

fsakymu Nr.vfi

Atsakingr; darbuotojq ui informacijos gavim4 ir perdavimq sqra5as

Atsakingq darbuotojq uZ informacijos gavim4 ir perdavimq funkcijos ekstremalios

situacijos atveju:

l. Gavus praneSimq apie ivyki, patikslinti gaut4 informacij4 ir nedelsiant informuoti

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos vadov4;

2. Dokumentuoti ir fiksuoti bet kokiq gautq ir perduotq informacij4 KupiSkio r. Alizavos

pagrindines mokyklos civilines saugos organizavimo ir ekstremaliq situacijq valdymo klausimais.

3. UZtikrinti ekstremaliqjq situacijq valdymo grupes ry5io palaikym4 eksfemaliq situacijq

atveju su kitomis ekstremaliq situacijq valdymo institucijomis.

4. Palaikyti nuolatinj rySi tarp ekstremaliqjq situacilq valdymo grupes ir civilines saugos

grandZiq vadovais.

5. Kaupti informacijq ir ruoSti praneSimus visuomenei ir Ziniasklaidai ekstremalaus ivykio

objekte atveju.

Eil.
Nr.

Vardas . pavardc Pareigos,
tel. Nr.

Namq adresas ,

tel. Nr.
Mobilusis

tcl. Nr.
Pastabos

I

Sandra Bali[niene
Direktoriaus
pavaduotoja

[kiui

Salamicstis
Birzq I tt

86r 430046

2 Rima D1'raitc mokyotja Astravq k.
Astravq-6

868731990



Priedas 8

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus

2020 m.lapkridio 26 d

fsakymu Nr. V-59

Atsakingq darbuotojq uZ persp6jim4 ir informavim4 sqralas

Atsakingo darbuotojq ui perspdjim4 ir informavim4 veiksmai gresiant ar susidarius

ekstremaliai situacijai:

1. Gavgs Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos ekstremaliqjq situacijq valdymo grupes

vadovo nurodym4, uZtikdnti darbuotojq, nuomininkq ir lankytojq perspejim4 ir informavim4 visais

ekstremaliq situacijq, galindiq tureti itakos jq sveikatai ir saugai, atvejais.

2. fiungus elektros skambuti (trys ilgi signalai), paduoti garsini ispejam4ii civilines saugos

signal4 ,,Demesio visiems". Po 3 min. nuo lspejamojo garsinio signalo padavimo pradZios per garso

sistem4 ir ne5iojam4jf mikofon4 perduoti praneSim4 apie kontretq gresianti ar susidariusi fryki ir

pateikti rekomendacijas k4 reikia daryti norint i5likti saugiems.

3. Esant bltinybei KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos darbuotoj q ir lankl.tojq

perspejimas apie susidariusi ivyki ar ekstremaliqj4 situacij4 vykdomas naudojant vienetq laidiniq ir

vienetq mobiliqjq telefonq (informacini prane5im4 perduodant i mobilius telefonus),

elektronini paSt4 bei esant galimybei perspeti ZodZiu.

4. Palaikyti nuolatinf rySi tarp ekstremaliqjq situacijq valdymo grupes ir civilines saugos

grandZiq vadovais.

s.Vykd)'ti kitus Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos ekstremaliqjq situacijq valdymo

grupds vadovo nurodymus.

Eil.
Nr.

Vardas , pavarde Pareigos,
tel. Nr.

Namq adresas .

tel. Nr.
Mobilusis

tel. Nr.
Pastabos

1

Audrone UZtupiene mokytoja
Alizava

Siaures3
861882160

2 Vitalija MikSiene mokytoja Vilniaus 32-4
KupiSkis

867461821



Priedas 9

Specialiqjq tarnybq s4raSai ir kontaktai.

Bendrasis pagaltros telefonas 112

Panev6Zio apskrities prieSgaisrin6 gelb6jimo valdybos KupiSkio peiebgaisrin6 gelb6jimo tarnyba,
Ugniagesiq g. 2, Kupi5kis, tel. (8-459) 35369, mob. 8-657 671t2; el. pa5tas kupiikis.pgt@vpgt.lt

KupiSkio rajono savivaldyb6s prielgaisrind tarnyba, S. Dariaus ir S.Gireno g. 12,A, Kupi5kis,
El. paStas kupi5kis.spt@gmail.com , tel. Nr. (8-459) 35 403, 8 686 03690,

Panev6Zio apskrities lyriausiasis policijos komisariato KupiSkio rajono policiios komisariatas,
Gedimino g. 54, Kupi5kis, tel. (8-459) 35 415, 8 682 58155, el. p. kupiskiorpk@policija.lt;
kupiskioryk.bud@policij a.lt,

KupiSkio greitosios medicininds pagalbos sl.Trius,
Krantines g. 30 Kupi5kis, tel. (8-459) 51 070, el. p. kup.paspc@takas.lt;

AB LESTO Panevdiio regiono KupiSkio skyrius,
Energetikq g. 7, Kupi5kis, tel. 1802, el.p. info@lesto.lt;

AB,,Panev6iio energija" pagalba vis4 par4 Kupi5kio rajone tel. (8 459) 56390 ,

UAB ,,KupiSkio vandenys", Ugniagesiq g. 5, KupiSkis,
tel. (8-459) 51 052, el. p. info@kupiskiovandenys.lt

UAB,,Kupi5kio komunalininkas" , Energetikq g. 4, Kupi5kis, tel. (8-459) 35 241,

El. p. info@kupkom.lt, Avarine tamyba rel. (8 459) 35 360, mob. tel. 8 682 45 150,

Elektros gedimai pastatuose tel.: (8 459) 35 127,8 698 08 210,



KupiSkio r. Alizavos pagrindines

mokyklos

ekstremaliqjq situacijq valdymo plano

l0 priedas

ISTEKLTU ZrNvN,qs

Eil.
Nr.

Priemond Kiekis Techniniai
duomenys

Vald).tojas Kontaktiniai duomenys

l 2 J J 6
I Autobusas VW LT

46
I vnt. valst. Nr

EOCt27
KupiSkio r.
Alizavos
pagrindine
mokykla

Ukvede Sandra Balilniene,
tel. 8 61430046,

s.baliuniene@yahoo.com

2 Autobusas IVECO
DAILY

1 vnt. valst. Nr.
HZK799

KupiSkio r.

Alizavos
pagrindine
mokykla

J Gesintuvai 8 vr.rt Milteliniai. KupiSkio r.
Alizavos
pagrindine
mokykla

Okvede Sandra Balitiniene,
tel. 8 61430046,

s.baliuniene@yahoo.com

,+ Automobilio
pirmos pagalbos
rinkinys

-) Aritinka
Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos
ministro 2003
m. liepos I 1

d.5sakymu
Nr. V-450
patvirtintus
reikalavimus.

KupiSkio r.
Alizavos
pagrindine
mokykla

Ukvede Sandra Baliiiniene,
tel. 8 61430046,

s.baliuniene@yahoo.com

5

K4stuvas I Metalinis KupiSkio r.
Alizavos
pagrindine
mokykla

Ukvede Sandra Baliiiniene,
tel. 8 61430046,

s.baliuniene@yahoo.com



Priedasl I

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus

2020 m.lapkidio 26 d.

{sakymu Nr. V- 59

PERSPEJIMO APIE EKSTR.EMALU I\ryKI SCHEM.T

KupiSkio r. Alizavos pagrindinds mokyklos darbuotojai ir
lankytojai

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos direktoriaus - ES
valdymo grupes vadovo sprendimas perspeti ir informuoti darbuotojus ir
lankyojus apie gresianti ar susidariusi ivyki, infomuoti apie galimus
padarinius bei pateikti savisaugos rekomendacijas.

direktoriaus isakymu paskirtas atsakingas darbuotojas uZ
perspejim4 ir informavim4

fiungus elektros skambuti
(trys ilgi signalai)

perduodamas garsinis

ispejamamasis civilines
saugos signalas

,,Demesio visiems"

Po 3 min. nuo

ispejamojo garsinio
signalo padavimo
pradZios per garso
sistemE ir neSioj amqji
mikrofon4
perduodamas
prane5imas apie
gresiant! ar susidariusi

ivyki ir pateikti
rekomendacijas k4
reikia daryti norint
iSlikti sau ems.
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Priedas 13

Savivaldyb6s ESK pirmininko ir savivaldybds ES OC grupiq vadovq kontaktai

Savivaldyb6s administracijos darbuotojq, atsakingq ui civilinds saugos funkcijq rykdym4,

kontaktai.

Eil.
Nr

Vardas, pavarde E1. pa5to adresas

Telefonas

darbo mobilus

I 2 J 4 5

1 Kgstutis JakStas kcstutis jakstirsilii Lrpiskis. lt,
Savivaldybes administracij os
direktorius, Ekstremaliq situacijq
komisijos pirmininkas

8 459 35503 861043953

2

Operacijq centro operacinio vertinimo
ir ekstremaliqjq situacij q prevencijos
gmpes vadovas

3 Daiva
Aleksandravidiene

daiva.aleksandraviciene@kupiskis. I

Operacijq centro informacij os
vald),mo ir elektroniniq ry.iq
organizavimo gmpes vadove

8 459 35613 8 614 80615

4 Eminijus Stankus edvardas.kareiva@kupiskis.lt
Operacijq centro materialinio
techninio apriipinimo ir
administravimo grupes vadovas

8 459 35525 8 698 00731

5 Stase Krestoviene spauda@kupiskis.lt
stase.kestoviene@kupiskis.lt
Operacijq centro visuomenes

infbrmavimo grupes vadove

I459 35521

Eil.
Nr

Vardas, pavardi El. pa5to adresas
Telefbnas

darbo mobilus

I 2 -) 4 5

1 Raimonda
Simanavidilte

Raimonda.simanaviciute@kupiskis.lt
84s9 3s493 868655182

8 698 34018



Priedas 14

Keitimosi informacija apie ir'1k! schema.

Lietuvos Respublikos Vyriausybes ekstremaliq situacijq
komisi il

PrieSgaisrines apsaugos ir gelbejimo
departamentas prie Vidaus reikalq

ministerijos

Savivaldybes administracija ir
ESK,

Savivaldybes administracijos
Civilines saugos darbuotojas

PaneveZio apskrities prieSgaisrine
getbejimo valdyba

Bendrojo pagalbos centras
tel. 112

Atsakingq institucijq ar [kio
subjektq igalioti asmenys,

esantys ivykio, ekstremaliojo

ivykio ar ekstremaliosios
situacijos vietoje

KupiSkio r. Alizavos
pagrindines mokyklos

direktorius, ES valdymo
grupes vadovas

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos direktoriaus isakTmu paskirtas
atsakingas darbuotojas ui persp6jim4 ir informavimq



Priedas 15

Strukttirin6 valdymo schema,
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Priedas 16

Sutartiq ddl savivaldybds ekstremaliqjq situacijg valdymo plane nurodytq uiduoiiq

vykdymo kopijos.
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