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I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė (toliau – Rizikos analizė) yra

pirmas žingsnis ekstremaliųjų situacijų valdymo planavimo procese, padedantis išsiaiškinti, kokie

pavojai kelia didžiausią riziką, yra labiausiai tikėtini ir galintys sukelti didžiausių neigiamų padarinių.

Ši veikla vėliau leidžia numatyti prevencines priemones rengiantis įveikti didelę ar labai didelę riziką

keliančius pavojus ir (arba) suplanuoti veiksmus jiems kilus.

2. Rizikos analizės, ekstremaliųjų situacijų rizikos lygio ir jos priimtinumo nustatymo tvarka

reglamentuota metodinėse rekomendacijose (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1-189 „Dėl Galimų pavojų

ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“.

3. Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos (toliau – Mokyklos) 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. 

4. Mokyklos Rizikos analizė atlikta šiais etapais:

4.1. nustatyti galimi pavojai;

4.2. atliktas jų rizikos vertinimas;

4.3. nustatytas galimų pavojų rizikos lygis ir jos priimtinumas (priimtina ar nepriimtina).

5. Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, bus naudojami:

5.1. rengiant Mokyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą;

5.2. rengiant Mokyklos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą.

6. Vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisė

aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS

7. Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų

situacijų keliama grėsmė darbuotojų ir ugdytinių gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai. Galimi

pavojai nustatomi remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų ir ekspertų

vertinimais.

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

ekologiniai ir socialiniai) pavojai, kurie gali kilti dėl:

8.1. geografinės padėties;
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8.2. atliekamų technologinių procesų ar gedimų;

8.3. darbuotojo klaidos (žmogiškasis veiksnys);

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

9. Toliau nustatomi pavojai, galintys kilti už Mokyklos ribų ir turėti padarinių (poveikį)

darbuotojų ir ugdytinių gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, įstaigos veiklos tęstinumui ir sukelti

savivaldybės ir valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.

10. Mokyklos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atlikta remiantis

Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9

d. nutarimu Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo “, Stichinių, katastrofinių

meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodikliais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir

hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo “, bei atsižvelgiant į 2021 metais atnaujintą Nacionalinę

rizikos analizę ir į 2020 metais atliktą Akmenės rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų

situacijų rizikos analizę. Nustatyti galimi pavojai, jų padarinių (poveikio) zona, galimas išplitimas ir

galimo pavojaus priežastys pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė. Nustatytų galimų pavojų apibūdinimas

Eil.

Nr.

Nustatytas galimas

pavojus

Nustatyto galimo pavojaus

padarinių (poveikio) zona ir

galimas pavojaus išplitimas

(nurodyti konkrečias ūkio

subjekto, kitos įstaigos teritorijos

vietas)

Galimo pavojaus kilimo

priežastys

1 2 3 4

1. Galimi gamtiniai pavojai:

1.1.

Labai stiprus ar stiprus

vėjas

(škvalas, viesulas,

uraganas)

Įstaigos skyrių pastatai ir teritorija

(Ramučių g. 1, Respublikos g. 4,

Respublikos g. 22, Naujoji

Akmenė)  Sustabdomas žmonių

judėjimas įstaigos teritorijoje;

įstaigos teritorijoje esančio pastato

ir statinių konstrukciniai

pažeidimai

Pavojingas, stichinis ar

katastrofinis meteorologinis

reiškinys

1.2.

Labai smarkus ar

smarkus lietus

ir mišrūs krituliai

Įstaigos skyrių pastatai ir teritorija

(Ramučių g. 1, Respublikos g. 4,

Respublikos g. 22, Naujoji

Akmenė) Sustabdomas žmonių

judėjimas įstaigos teritorijoje

Pavojingas, stichinis ar

katastrofinis meteorologinis

reiškinys

1.3.

Labai smarki ar smarki

audra

(vėjas, perkūnija, kruša,

lietus)

Įstaigos skyrių pastatai ir teritorija

(Ramučių g. 1, Respublikos g. 4,

Respublikos g. 22, Naujoji

Akmenė)  Sustabdomas žmonių

judėjimas įstaigos teritorijoje

Pavojingas, stichinis ar

katastrofinis meteorologinis

reiškinys
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1.4.

Lijundra, sudėtinis

apšalas, plikledis,

smarkus speigas,

speigas

Įstaigos skyrių pastatai ir teritorija

(Ramučių g. 1, Respublikos g. 4,

Respublikos g. 22, Naujoji

Akmenė)  Sustabdomas žmonių

judėjimas įstaigos teritorijoje

Pavojingas, stichinis ar

katastrofinis meteorologinis

reiškinys

1.5. Kaitra, karštis

Įstaigos skyrių pastatai ir teritorija

(Ramučių g. 1, Respublikos g. 4,

Respublikos g. 22, Naujoji

Akmenė)

Pavojingas, stichinis ar

katastrofinis meteorologinis

reiškinys

1.6.
Labai smarkus ar

smarkus snygis, pūga

Įstaigos skyrių pastatai ir teritorija

(Ramučių g. 1, Respublikos g. 4,

Respublikos g. 22, Naujoji

Akmenė)  Sustabdomas žmonių

judėjimas įstaigos teritorijoje

Pavojingas, stichinis ar

katastrofinis meteorologinis

reiškinys

2. Galimi žmogaus veiklos sukelti pavojai:

2.1. Pavojai, galintys kilti Mokyklos skyriuose

2.1.1.

Žmonių ypač pavojingų

užkrečiamųjų ligų

pasireiškimas

ir (ar) pavojingų

užkrečiamųjų

ligų išplitimas

(epidemijos ir

(ar) pandemijos)

Įstaigos skyrių teritorija (Ramučių

g. 1, Respublikos g. 4, Respublikos

g. 22, Naujoji Akmenė), dalis arba

visa savivaldybės teritorija

Susirgus daugeliui darbuotojų ir

auklėtinių, sutriktų įstaigos darbas,

galimas išplitimas kt. įstaigose,

mieste

Patekus ir (ar) išplitus

užkrečiamųjų ligų

sukėlėjams

2.1.2. Pastatų ar statinių griūtis

Įstaigos skyrių teritorija (Ramučių

g. 1, Respublikos g. 4, Respublikos

g. 22, Naujoji Akmenė) Visiškai ar

stipriai sugriautas įstaigos pastatas

dėl sprogimo ar kitų priežasčių, kai

jo atstatyti neįmanoma arba iš

esmės reikia pradėti naują statybą

ir panaudoti likusią nepažeistą

konstrukciją ir įrangą. Sustabdoma

įstaigos veikla.

Techninio,

gamtinio

pobūdžio,

žmogaus veikla

2.1.3.

Elektros energijos

tiekimo

sutrikimai ir (ar)

gedimai

Įstaigos skyrių teritorija (Ramučių

g. 1, Respublikos g. 4, Respublikos

g. 22, Naujoji Akmenė) Nutrauktas

elektros energijos tiekimas įstaigai,

sustabdytas žmonių maitinimas,

nutrauktas patalpų apšvietimas.

Dalinai sutrinka įstaigos veikla.

Žmogiškasis veiksnys, įrangos

gedimas, tinklo perkrova ir kt.

techninis įvykis

2.1.4.

Šilumos energijos

tiekimo

sutrikimai ir (ar)

gedimai

Įstaigos skyrių teritorija (Ramučių

g. 1, Respublikos g. 4, Respublikos

g. 22, Naujoji Akmenė) Nutrauktas

šilumos tiekimas įstaigai šaltuoju

metų laiku. Sutrinka įstaigos

veikla.

Techninio pobūdžio,

užsitęsęs speigas,

žmogiškasis faktorius

(nesankcionuoti ir

netvarkingai vykdomi

kasinėjimo darbai), įrangos

gedimas ir kt.

2.1.5.

Vandens tiekimo ir

nuotekų

tvarkymo sutrikimai,

avarijos

Įstaigos skyrių teritorija (Ramučių

g. 1, Respublikos g. 4, Respublikos

g. 22, Naujoji Akmenė)

Nutrauktas geriamojo vandens

tiekimas įstaigai. Sutrinka įstaigos

veikla.

Techninio pobūdžio (avarija

tinkluose), didelis šaltis,

elektros energijos tiekimo

sutrikimas
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2.1.6.

Elektroninių ryšių

tiekimo

sutrikimai ir (ar)

gedimai

Įstaigos skyrių teritorija (Ramučių

g. 1, Respublikos g. 4, Respublikos

g. 22, Naujoji Akmenė)

Gamtinio reiškinio pavojus,

techninio pobūdžio,

žmogiškasis faktorius,

priešiškų valstybių

organizuota nusikalstama

veika

2.1.7. Kibernetinės atakos

Įstaigos skyrių teritorija (Ramučių

g. 1, Respublikos g. 4, Respublikos

g. 22, Naujoji Akmenė)

Tyčinė žmogaus veikla,

politiniai ir savanaudiški

ekonominiai siekiai

2.1.8. Pastatų ir statinių gaisrai

Įstaigos skyrių teritorija (Ramučių

g. 1, Respublikos g. 4, Respublikos

g. 22, Naujoji Akmenė) Gaisro

atveju įstaigos pastate ir teritorijoje

galimas veiklos sustabdymas,

darbuotojų ir auklėtinių

apsinuodijimas kenksmingais

degimo produktais, išplintant

gaisrui įstaigos pastatuose ar

aplinkinėje gretimoje teritorijoje

Gamtinis pavojus, techninio

pobūdžio, žmogaus įtakota

2.1.9. Maisto tarša

Nustatomas maisto produktų

užteršimas Įstaigos skyriuose

(Ramučių g. 1, Respublikos g. 4,

Respublikos g. 22, Naujoji

Akmenė) Susirgus daugeliui

darbuotojų ir auklėtinių sutriktų

įstaigos darbas, galimas išplitimas

Gamtinės kilmės,

žmogaus veikla

2.2. Pavojai, galintys kilti už Mokyklos skyrių ribų

2.2.1.
Radioaktyvus aplinkos

užteršimas

Dalis arba visa savivaldybės

teritorija.

Nors Ignalinos AE uždaryta, bet

joje esantis radioaktyvus kuras

neišimtas, be to gali įvykti avarija

ir kaimyninėse šalyse esančiose

atominėse elektrinėse, todėl

avarijos atveju galima įstaigos

teritorijos ir darbuotojų bei

auklėtinių sveikatos sutrikimai

Techninio pobūdžio avarijos

kaimyninių valstybių AE ir

pervežant radioaktyvias

medžiagas

2.2.2.

Avarijos ir kiti

incidentai

objektuose, turinčiuose

pavojingas medžiagas

UAB Vakarų medienos grupė,

AB ,,Akmenės cementas“

teritorijoje

sandėliuojamos naudotos

padangos.

Techninio pobūdžio,

žmogiškasis faktorius,

pavojingi, stichiniai ar

katastrofiniai

meteorologiniai reiškiniai

2.2.3.
Automobilių transporto

avarijos

Dalis arba visa savivaldybės

teritorija. Avarijos šalia įstaigos

atveju gali nukentėti įstaigos

darbuotojai bei auklėtiniai, galima

nedidelė žala įstaigai

Žmogiškas faktorius,

techniniai gedimai,

pavojingi, stichiniai ar

katastrofiniai

meteorologiniai reiškiniai

2.2.4

Elektros energijos

tiekimo

sutrikimai ir (ar)

gedimai

Įstaigos skyrių teritorija (Ramučių

g. 1, Respublikos g. 4, Respublikos

g. 22, Naujoji Akmenė)

Avarija elektros tinkluose,

meteorologiniai reiškiniai,

teroro aktas, diversija
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2.2.5.
Gamtinių dujų tiekimo

sutrikimai, avarijos

Įstaigos skyrių teritorija (Ramučių

g. 1, Respublikos g. 4, Respublikos

g. 22, Naujoji Akmenė)

Techninio pobūdžio,

žmogaus įtakota

2.2.6.

Aplinkos oro, vandens,

dirvožemio, grunto

užteršimas

Dalis arba visa savivaldybės

teritorija

Ekologinio

pobūdžio,

žmogaus veikla

2.2.7.

Radioaktyviosios

medžiagos patekimas

į aplinką

Dalis arba visa savivaldybės

teritorija

Ekologinio

pobūdžio,

žmogaus veikla

2.2.8.
Nusikaltimai,

nusikalstami neramumai

Įstaigos skyrių teritorija (Ramučių

g. 1, Respublikos g. 4, Respublikos

g. 22, Naujoji Akmenė)

Nepalanki ekonominė

situacija ir įtempta socialinė

būklė

2.2.9.
Visuomenės neramumai,

susibūrimai, riaušės

Dalis arba visa savivaldybės

teritorija

Nepalanki ekonominė

situacija ir įtempta socialinė

būklė

2.2.10 Teroristiniai išpuoliai

Dalis arba visa savivaldybės

teritorija. Teroristinio išpuolio

atveju galimas įstaigos veiklos

sustabdymas, darbuotojų, lankytojų

ir auklėtinių sveikatos sutrikimai

Ekstremistinių organizacijų

nusikalstama veika

2.2.11. Branduolinės avarijos

Rytinės šalies dalies savivaldybėse,

poveikis labai greitai plinta ir

kitose savivaldybėse

Techninio

pobūdžio,

žmogaus veikla

2.2.12. Pabėgėlių srautai Dalis savivaldybės teritorijos

Karai ir kritinės

ekonominės– socialinės

situacijos kitose valstybėse

2.2.13.
Pavojus valstybės

saugumui

Katastrofinis poveikis gyventojų

gyvybei ir

sveikatai, turtui ir aplinkai,

politiniam ir (ar)

socialiniam sektoriui, kai neteisėtai

pasirodo

užsienio valstybės karinai vienetai

ir

demonstruoja karinę galią arba

nesankcionuotai kerta Lietuvos

Respublikos

sieną, apšaudo ar užpuola pasienio

sargybą.

Žmogiškasis faktorius, tyčinė

žmogaus veikla, politiniai ir

savanaudiški ekonominiai

siekiai, teroristinis išpuolis

III SKYRIUS

GALIMŲ PAVOJŲ RIZIKOS VERTINIMAS

11. Šiame etape analizuojama nustatytų galimų pavojų tikimybė ir galimi padariniai (poveikis

– P). Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybė (T) vertinama balais pagal Rekomendacijose

pateiktus galimo pavojaus tikimybės įvertinimo kriterijus (2 lentelė). 

2 lentelė. Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimo kriterijai
Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas Galimo pavojaus tikimybės

lygis

Vertinimo

balai

Gali įvykti dažniau negu kartą per metus labai didelė tikimybė 5

Gali įvykti kartą per 1–10 metų didelė tikimybė 4

Gali įvykti kartą per 10–50 metų vidutinė tikimybė 3
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Gali įvykti kartą per 50–100 metų maža tikimybė 2

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

3 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1)

Nustatytas galimas pavojus
Galinčių nukentėti gyventojų skaičius

(žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų, ir (ar)

evakuotinų gyventojų)

1 2

1. Galimi gamtiniai pavojai:

Labai stiprus ar stiprus vėjas (škvalas, viesulas, uraganas)
Sužaloti 1–2 darbuotojai ir iki 50

darbuotojų evakuota

Labai smarkus ar smarkus lietus ir mišrūs krituliai
Žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų darbuotojų

nėra, evakuoti darbuotojų nereikia

Labai smarki ar smarki audra (vėjas, perkūnija, kruša, lietus)
Žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų darbuotojų

nėra, evakuoti darbuotojų nereikia

Lijundra, sudėtinis apšalas, plikledis, smarkus speigas, speigas
Sužaloti 1–2 darbuotojai ir iki 50

darbuotojų evakuota

Kaitra, karštis
Susirgo 1–2 darbuotojai ir iki 50

darbuotojų evakuota

Labai smarkus ar smarkus snygis, pūga
Sužaloti 1–2 darbuotojai ir iki 50

darbuotojų evakuota

2. Galimi žmogaus veiklos sukelti pavojai:

2.1. Pavojai, galintys kilti Mokyklos skyriuose

Žmonių ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų pasireiškimas

ir (ar) pavojingų užkrečiamųjų ligų išplitimas (epidemijos ir

(ar) pandemijos)

Susirgo ir (ar) žuvo 1-5, ir iki 50

gyventojų evakuota

Pastatų ar statinių griūtis
Susižeidė ir (ar) žuvo 1–2 darbuotojai.

Evakuota iki 50 darbuotojų

Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai
Susižeidė ir (ar) žuvo 1–2 ir darbuotojai.

Evakuota iki 50 darbuotojų

Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai
Susižeidė ir (ar) žuvo 1–2 darbuotojai.

Evakuota iki 50 darbuotojų

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutrikimai, avarijos
Susižeidė ir (ar) žuvo 1–2 darbuotojai.

Evakuota iki 50 darbuotojų

Elektroninių ryšių tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai Žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų darbuotojų

nėra, evakuoti darbuotojų nereikia

Kibernetinės atakos
Žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų darbuotojų

nėra, evakuoti darbuotojų nereikia

Pastatų ir statinių gaisrai
Žuvo 1–2 ir (ar) sužeista 1–2

darbuotojai. Evakuota iki 50 darbuotojų

Maisto tarša
Žuvo 1–2 ir (ar) sužeista 1–2

darbuotojai. Evakuota iki 50 darbuotojų

2.2. Pavojai, galintys kilti už Mokyklos skyrių ribų

Radioaktyvus aplinkos užteršimas
Žuvo 1–2 ir (ar) sužeista 1–2

darbuotojai. Evakuota iki 50 darbuotojų

Avarijos ir kiti incidentai objektuose, turinčiuose pavojingas 

medžiagas

Žuvo 1–2 ir (ar) sužeista 1–2

darbuotojai. Evakuota iki 50 darbuotojų

Automobilių transporto avarijos
Žuvo 1–2 ir (ar) sužeista 1–2

darbuotojai.

Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai
Žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų darbuotojų

nėra, evakuoti darbuotojų nereikia

Gamtinių dujų tiekimo sutrikimai, avarijos
Žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų darbuotojų

nėra, evakuoti darbuotojų nereikia

Aplinkos oro, vandens, dirvožemio, grunto užteršimas Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) 
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gyventojų evakuoti nereikia

Radioaktyviosios  medžiagos patekimas į aplinką
Žuvo 1–2 ir (ar) sužeista 1–2

darbuotojai. Evakuota iki 50 darbuotojų

Nusikaltimai, nusikalstami neramumai
Sužaloti 1–2 darbuotojai ir iki 50

darbuotojų evakuota

Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės
Sužaloti 1–2 darbuotojai ir iki 50

darbuotojų evakuota

Teroristiniai išpuoliai

Žuvo 1-5 darbuotojai ir (ar) sužalota 1-5

darbuotojų, ir (ar) 50 darbuotojų

evakuota

Branduolinės avarijos
Žuvo 1–2 ir (ar) sužeista 1–2

darbuotojai. Evakuota iki 50 darbuotojų

Pabėgėlių srautai
Žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų darbuotojų

nėra, evakuoti darbuotojų nereikia

Pavojus valstybės saugumui
Žuvo 1–5 ir (ar) sužeista 1–5

darbuotojai. Evakuota iki 80 darbuotojų

4 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui (P2)
Nustatytas galimas pavojus Galimi padariniai (poveikis) turtui Numatomi

nuostoliai,

Eur

1 2 3

1. Galimi gamtiniai pavojai:

Labai stiprus ar stiprus vėjas

(škvalas, viesulas, uraganas)

Elektros teikimo linijų nutraukimas, išversti

medžiai, užversti keliai, transporto eismo 

sutrikimas, pastatų sugriovimas ar 

apgadinimas, laikinas veiklos nutraukimas,

transporto eismo

sutrikimas, patiriami materialiniai nuostoliai.

<50000

Labai smarkus ar smarkus lietus

ir mišrūs krituliai

Potvynio sukėlimas, kelių išplovimas, gatvių, 

pastatų namų užtvindymas.

<15000

Labai smarki ar smarki audra

(vėjas, perkūnija, kruša, lietus)

Elektros tiekimo linijų nutraukimas, medžių

išvertimas, pastatų sugriovimas ar

apgadinimas,

laikinas veiklos nutraukimas, transporto eismo

sutrikimas.

<15000

Lijundra, sudėtinis apšalas, plikledis, 

smarkus speigas, speigas

Elektros energijos vartojimo  padidėjimas,

šilumos ir vandens tiekimo sutrikimas, žala

medžiams, žmonių susižalojimai, transporto

eismo sutrikimas.

<15000

Kaitra, karštis Žmonių negalavimų padažnėjimas <15000

Labai smarkus ar smarkus snygis, pūga

Elektros linijų nutraukimas, neišvažiuojami

keliai, išversti medžiai,  transporto eismo

sutrikimas, pastatų apgadinimas.

<15000

2. Galimi žmogaus veiklos sukelti pavojai:

2.1. Pavojai, galintys kilti Mokyklos skyriuose

Žmonių ypač pavojingų

užkrečiamųjų ligų pasireiškimas

ir (ar) pavojingų užkrečiamųjų

ligų išplitimas (epidemijos ir

(ar) pandemijos)

Išlaidos ligų gydymui, darbo jėgos praradimas,

mokslo proceso nutraukimas, kultūrinių

renginių atšaukimas, patiriami nuostoliai.

>20000

Pastatų ar statinių griūtis
Turto netekimas, galimi žmonių sužalojimai ar

net žūtis, patiriami materialiniai nuostoliai.

60000-10000

Elektros energijos tiekimo

sutrikimai ir (ar) gedimai

Įstaigos veiklos nutraukimas, būtiniausių 

gyvenimo sąlygų sutrikdymas, patiriami

materialiniai nuostoliai.

<15000
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Šilumos energijos tiekimo

sutrikimai ir (ar) gedimai

Įstaigos veiklos nutraukimas, būtiniausių

gyvenimo sąlygų sutrikdymas, patiriami

materialiniai nuostoliai.

<15000

Vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo sutrikimai, avarijos

Įstaigos veiklos nutraukimas, būtiniausių

gyvenimo sąlygų sutrikdymas, patiriami

materialiniai nuostoliai.

<15000

Elektroninių ryšių tiekimo

sutrikimai ir (ar) gedimai

Ryšio nutraukimas,   būtiniausių gyvenimo

sąlygų sutrikdymas,  patiriami materialiniai

nuostoliai

<5000

Kibernetinės atakos

Įstaigos veiklos nutraukimas, būtiniausių

gyvenimo sąlygų sutrikdymas, patiriami

materialiniai

nuostoliai.

<5000

Pastatų ir statinių gaisrai

Sunaikinami pastatai, turtas,  gali būti sužaloti

ar žūti žmonės, patiriami materialiniai

nuostoliai.

>100000

Maisto tarša
Maisto produktų užkrėtimas, žmonių

susirgimas, ligos židinių likvidavimas

<15000

2.2. Pavojai, galintys kilti už Mokyklos skyrių ribų

Radioaktyvus aplinkos

užteršimas

Užteršiama aplinka, vandens telkiniai,

padaroma didelė žala gamtai, turtui, žmonėms,

patiriami materialiniai

nuostoliai.

>60000

Avarijos ir kiti incidentai

objektuose, turinčiuose

pavojingas medžiagas

Pavojus žmonių gyvybei, turto sugadinimas. <30000

Automobilių transporto avarijos

Transporto priemonių

sugadinimas, patiriami

materialiniai nuostoliai.

<15000

Elektros energijos tiekimo

sutrikimai ir (ar) gedimai

Įstaigos veiklos nutraukimas, būtiniausių

gyvenimo sąlygų sutrikdymas, patiriami

materialiniai

nuostoliai.

<15000

Gamtinių dujų tiekimo

sutrikimai, avarijos

Įstaigos veiklos nutraukimas, būtiniausių

gyvenimo sąlygų sutrikdymas, patiriami

materialiniai

nuostoliai.

<15000

Aplinkos oro, vandens,

dirvožemio, grunto užteršimas

Užteršiama aplinka, padaroma didelė žala

gamtai, turtui, patiriami materialiniai

nuostoliai.

>50000

Radioaktyviosios

medžiagos patekimas

į aplinką

Užteršiama aplinka, vandens

telkiniai, padaroma didelė žala gamtai, turtui,

žmonėms, patiriami materialiniai nuostoliai. 
Laikinas į užterštą zoną patekusių įmonių,

įstaigų, veiklos apribojimas arba nutraukimas

>50000

Nusikaltimai, nusikalstami neramumai

Grėsmė žmonių sveikatai ar gyvybei, turto

niokojimas, smurtiniai veiksmai, viešosios

tvarkos pažeidimai. >50000

Visuomenės neramumai,

susibūrimai, riaušės

Grėsmė žmonių sveikatai ar gyvybei, turto

niokojimas, smurtiniai veiksmai, viešosios 

tvarkos pažeidimai. >50000

Teroristiniai išpuoliai
Laikini veiklos sutrikdymo nuostoliai,

išlaidos dėl reagavimo ir padarinių likvidavimo

60000-100000

Branduolinės avarijos
Įstaigos veiklos nutraukimas, būtiniausių

gyvenimo sąlygų sutrikdymas, patiriami >100000
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materialiniai

nuostoliai.

Pabėgėlių srautai
Nesuvaldomas žmonių judėjimas, transporto

sutrikimai

>50000

Pavojus valstybės

saugumui

Karinių vienetų skaičiaus padidėjimas,

veiksmų suaktyvėjimas, karinės galios

demonstravimas

>100000

5 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai (P2)
Nustatytas galimas

pavojus

Galima

oro tarša

Galima paviršinio

ir (ar) požeminio

vandens tarša

Galima

grunto tarša

Galimi padariniai

(poveikis) gamtinei

aplinkai

Numatomi

nuostoliai,

Eur

1 2 3 4 5 6

1.Galimi gamtiniai pavojai:

Labai stiprus ar 

stiprus vėjas

(škvalas, viesulas, 

uraganas)

Nėra Nėra Nėra Yra

<50000

Labai smarkus ar 

smarkus lietus

ir mišrūs krituliai

Nėra Nėra Nėra Nėra <15000

Labai smarki ar 

smarki audra

(vėjas, perkūnija, 

kruša, lietus)

Nėra Nėra Nėra Nėra <15000

Lijundra, sudėtinis 

apšalas, plikledis, 

smarkus speigas, 

speigas

Nėra Nėra Nėra Nėra <15000

Kaitra, karštis Nėra Nėra Nėra Nėra <15000

Labai smarkus ar 

smarkus snygis, 

pūga

Nėra Nėra Nėra Nėra <15000

2.Galimi žmogaus veiklos sukelti pavojai:

2.1.Pavojai, galintys kilti Mokyklos skyriuose

Žmonių ypač 

pavojingų

užkrečiamųjų ligų 

pasireiškimas

ir (ar) pavojingų 

užkrečiamųjų

ligų išplitimas 

(epidemijos ir

(ar) pandemijos)

Nėra Nėra Nėra Nėra >20000

Pastatų ar statinių 

griūtis

Nėra Nėra Nėra Yra 60000-10000

Elektros energijos 

tiekimo

sutrikimai ir (ar) 

gedimai

Nėra Nėra Nėra Nėra <15000

Šilumos energijos 

tiekimo

sutrikimai ir (ar) 

gedimai

Nėra Nėra Nėra Nėra <15000
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Vandens tiekimo ir 

nuotekų

tvarkymo 

sutrikimai, avarijos

Nėra Nėra Nėra Nėra <15000

Elektroninių ryšių 

tiekimo

sutrikimai ir (ar) 

gedimai

Nėra Nėra Nėra Nėra <5000

Kibernetinės atakos Nėra Nėra Nėra Nėra <5000

Pastatų ir statinių 

gaisrai

Yra Yra Yra Yra >100000

Maisto tarša Nėra Nėra Nėra Nėra <15000

2.2.Pavojai, galintys kilti už Mokyklos skyrių ribų

Radioaktyvus 

aplinkos

užteršimas

Yra Yra Yra Yra >60000

Avarijos ir kiti 

incidentai

objektuose, 

turinčiuose

pavojingas 

medžiagas

Nėra Yra Yra Yra <30000

Automobilių 

transporto avarijos

Nėra Yra Yra Yra <15000

Elektros energijos 

tiekimo

sutrikimai ir (ar) 

gedimai

Nėra Nėra Nėra Nėra

<15000

Gamtinių dujų 

tiekimo

sutrikimai, avarijos

Nėra Nėra Nėra Nėra

<15000

Aplinkos oro, 

vandens,

dirvožemio, grunto 

užteršimas

Yra Yra Yra Yra

>50000

Radioaktyviosios

medžiagos 

patekimas 

į aplinką

Yra Yra Yra Yra

>50000

Nusikaltimai, 

nusikalstami 

neramumai

Nėra Nėra Nėra Nėra

>50000

Visuomenės 

neramumai,

susibūrimai, riaušės

Nėra Nėra Nėra Nėra

>50000

Teroristiniai 

išpuoliai

Nėra Nėra Nėra Nėra 60000-

100000

Branduolinės 

avarijos

Yra Yra Yra Yra

>100000

Pabėgėlių srautai Nėra Nėra Nėra Nėra >50000

Pavojus valstybės

saugumui

Nėra Nėra Nėra Nėra >100000
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6 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui (P3)

Nustatytas galimas pavojus Galimi padariniai

(poveikis) veiklos

tęstinumui

Galimų padarinių

(poveikio) trukmė

(valandomis arba paromis)

1 2 3

1.Galimi gamtiniai pavojai:

Labai stiprus ar stiprus vėjas (škvalas, viesulas, 

uraganas)

Yra Nuo 1 iki 3 parų

Labai smarkus ar smarkus lietus ir mišrūs krituliai Yra Iki 6 val.

Labai smarki ar smarki audra (vėjas, perkūnija, kruša, 

lietus)

Yra Iki 6 val.

Lijundra, sudėtinis apšalas, plikledis, smarkus speigas, 

speigas

Yra Iki 6 val.

Kaitra, karštis Yra Iki 6 val.

Labai smarkus ar smarkus snygis, pūga Yra Iki 6 val.

2.Galimi žmogaus veiklos sukelti pavojai:

2.1.Pavojai, galintys kilti Mokyklos skyriuose

Žmonių ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų 

pasireiškimas ir (ar) pavojingų užkrečiamųjų ligų 

išplitimas (epidemijos ir (ar) pandemijos)

Yra > 30 parų

Pastatų ar statinių griūtis Yra Nuo 3 iki 30 parų

Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai Yra Iki 6 val.

Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai Yra Nuo 6 iki 24 val.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutrikimai, 

avarijos

Yra Iki 6 val.

Elektroninių ryšių tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai Yra Iki 6 val.

Kibernetinės atakos Yra Nuo 6 iki 24 val.

Pastatų ir statinių gaisrai Yra >30 parų

Maisto tarša Yra Nuo 3 iki 30 parų

2.2.Pavojai, galintys kilti už Mokyklos skyrių ribų

Radioaktyvus aplinkos užteršimas
Yra Nuo 1 iki 3 parų

Avarijos ir kiti incidentai objektuose, turinčiuose

pavojingas medžiagas

Yra Nuo 1 iki 3 parų

Automobilių transporto avarijos Yra Iki 6 val.

Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai Yra Iki 6 val.

Gamtinių dujų tiekimo sutrikimai, avarijos Yra Nuo 6 iki 24 val.

Aplinkos oro, vandens, dirvožemio, grunto užteršimas
Yra Nuo 1 iki 3 parų

Radioaktyviosios  medžiagos patekimas į aplinką
Yra Nuo 1 iki 3 parų
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Nusikaltimai, nusikalstami neramumai Yra Nuo 6 iki 24 val.

Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės Yra Nuo 6 iki 24 val.

Teroristiniai išpuoliai Yra Nuo 6 iki 24 val.

Branduolinės avarijos
Yra Nuo 1 iki 3 parų

Pabėgėlių srautai
Yra Nuo 1 iki 3 parų

Pavojus valstybės saugumui Yra Nuo 3 iki 30 parų

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

numatomus nuostolius (4 ir 5 lentelėse nurodyti nuostoliai sumuojami). 

7 lentelė. Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimo kriterijai
Galimų padarinių (poveikio) gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1)

įvertinimas

Galimų padarinių

(poveikio) lygis

Vertinimo

balai

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia nereikšmingas 1

Sužaloti 1–2 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

didelis
3

Žuvo ne daugiau kaip 20 gyventojų ir (ar) nuo 10 iki 50 gyventojų 

sunkiai sužalota, ir (ar) nuo 100 iki 200 gyventojų evakuota

labai didelis
4

Žuvo daugiau nei 20 gyventojų ir (ar) sužalota daugiau nei 

50 gyventojų, ir (ar) daugiau kaip 200 gyventojų evakuota

katastrofinis
5

Galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas Galimų padarinių

(poveikio) lygis

Vertinimo

balai

Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – mažiau nei 5 proc. turto vertės nereikšmingas 1

Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 5 iki 10 proc. turto vertės ribotas 2

Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 10 iki 30 proc. turto vertės didelis 3

Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 30 iki 40 proc. turto vertės labai didelis 4

Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – daugiau kaip 40 proc. turto 

vertės

katastrofinis
5

Galimų padarinių (poveikio) veiklos tęstinumui (P3) įvertinimas Galimų padarinių

(poveikio) lygis

Vertinimo

balai

Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų nereikšmingas 1

Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų ribotas 2

Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų didelis 3

Kai veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų labai didelis 4

Kai veikla sutrikdoma daugiau kaip 30 parų katastrofinis 5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Galimi gamtiniai pavojai:

1. Labai stiprus ar stiprus vėjas (škvalas, viesulas, uraganas) 4 2 3 2 8 12 8 28

2. Labai smarkus ar smarkus lietus ir mišrūs krituliai 4 1 1 1 4 4 4 12

3. Labai smarki ar smarki audra (vėjas, perkūnija, kruša, lietus) 4 1 1 1 4 4 4 12

4. Lijundra, sudėtinis apšalas, plikledis, smarkus speigas, speigas 4 1 1 1 4 4 4 12

5. Kaitra, karštis 4 1 1 1 4 4 4 12

6. Labai smarkus ar smarkus snygis, pūga 4 1 1 1 4 4 4 12

2.Galimi žmogaus veiklos sukelti pavojai:

2.1.Pavojai, galintys kilti Mokyklos skyriuose

7. Žmonių ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų pasireiškimas ir (ar) 

pavojingų užkrečiamųjų ligų išplitimas (epidemijos ir (ar) 

pandemijos)

5 2 4 5 10 20 25 55

8. Pastatų ar statinių griūtis 2 2 3 4 4 6 8 18

9. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 3 2 1 1 6 3 3 12

10. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 3 2 1 2 6 3 6 15

11. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutrikimai, avarijos 3 2 1 1 6 3 3 12

12. Elektroninių ryšių tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 4 1 1 1 4 4 4 12

13. Kibernetinės atakos 4 1 1 2 4 4 8 16

14. Pastatų ir statinių gaisrai 4 3 5 5 12 15 20 47

15. Maisto tarša 5 3 1 4 15 5 20 40

2.2.Pavojai, galintys kilti už Mokyklos skyrių ribų

16. Radioaktyvus aplinkos užteršimas 1 1 4 4 1 4 4 9
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17. Avarijos ir kiti incidentai objektuose, turinčiuose

pavojingas medžiagas

1 1 1 2 1 1 2 4

18. Automobilių transporto avarijos 3 1 1 1 3 3 3 9

19. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 4 1 1 1 4 4 4 12

20. Gamtinių dujų tiekimo sutrikimai, avarijos 4 1 1 2 4 4 8 16

21. Aplinkos oro, vandens, dirvožemio, grunto užteršimas 3 1 1 3 3 3 9 15

22. Radioaktyviosios  medžiagos patekimas į aplinką 1 1 3 3 1 3 3 7

23. Nusikaltimai, nusikalstami neramumai 4 3 2 2 12 8 8 28

24. Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės 4 3 2 2 12 8 8 28

25. Teroristiniai išpuoliai 4 3 2 2 12 8 8 28

26. Branduolinės avarijos 3 2 2 2 6 6 6 18

27. Pabėgėlių srautai 2 1 2 3 2 4 6 12

28. Pavojus valstybės saugumui 3 4 3 4 12 9 12 33

G
a
li

m
ų

 p
a
v
o
jų

p
o
v
ei

k
is

 (
P

)

5    

katastrofinis

4                

labai didelis

3             

didelis

2

ribotas

1

nereikšmingas

1

labai

maža

2

 maža

3

vidutinė

4

didelė

5

labai

didelė

Galimo pavojaus tikimybė (T)

9 lentelė. Rizikos lygio (R) nustatymas

Žalia – priimtina rizika (3-11 balai)

Geltona – vidutinė rizika (12-23 balai)

         Oranžinė – didelė rizika (24-44 balai)

Raudona – labai didelė rizika (45 balai ir daugiau)



IV SKYRIUS

RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS

10 lentelė. Įstaigos galimų pavojų sąrašas prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį

Eil.

Nr.

Galimas pavojus Rizikos lygis (R)

1. Žmonių ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų pasireiškimas ir 

(ar) pavojingų užkrečiamųjų ligų išplitimas (epidemijos ir

(ar) pandemijos)

Labai didelis

2. Pastatų ir statinių gaisrai Labai didelė

3. Maisto tarša Didelė

4. Pavojus valstybės saugumui Didelė

5. Labai stiprus ar stiprus vėjas (škvalas, viesulas, uraganas) Didelė

6. Nusikaltimai, nusikalstami neramumai Didelė

7. Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės Didelė

8. Teroristiniai išpuoliai Didelė

9. Pastatų ar statinių griūtis Vidutinė

10. Branduolinės avarijos Vidutinė

11. Gamtinių dujų tiekimo sutrikimai, avarijos Vidutinė

12. Kibernetinės atakos Vidutinė

13. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai Vidutinė

14. Aplinkos oro, vandens, dirvožemio, grunto užteršimas Vidutinė

15. Labai smarki ar smarki audra (vėjas, perkūnija, kruša, 

lietus)

Vidutinė

16. Labai smarkus ar smarkus lietus ir mišrūs krituliai Vidutinė

17. Labai smarkus ar smarkus snygis, pūga Vidutinė

18. Lijundra, sudėtinis apšalas, plikledis, smarkus speigas, 

speigas

Vidutinė

19. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai Vidutinė

20. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutrikimai, avarijos Vidutinė

21. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai (ne 

įstaigos teritorijoje)

Vidutinė

22. Elektroninių ryšių tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai Priimtina

23. Pabėgėlių srautai Priimtina

24. Kaitra, karštis Priimtina

25. Radioaktyvus aplinkos užteršimas Priimtina

26. Radioaktyviosios  medžiagos patekimas į aplinką Priimtina
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27. Avarijos ir kiti incidentai objektuose, turinčiuose

pavojingas medžiagas

Priimtina

28. Automobilių transporto avarijos Priimtina

11 lentelė. Galimų pavojų, kurioms numatomos rizikos mažinimo priemonės įstaigos

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, sąrašas

Galimi pavojai Bendros rizikos

Vertinimo balai Galimo

pavojaus

tikimybės lygis

Žmonių ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų

pasireiškimas ir (ar) pavojingų užkrečiamųjų

ligų išplitimas (epidemijos ir (ar) pandemijos)

55 Labai didelis

Pastatų ir statinių gaisrai 47 Labai didelė

Maisto tarša 40 Didelė

Pavojus valstybės saugumui 33 Didelė

Labai stiprus ar stiprus vėjas (škvalas, viesulas,

uraganas)

28 Didelė

Nusikaltimai, nusikalstami neramumai 28 Didelė

Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės 28 Didelė

Teroristiniai išpuoliai 28 Didelė

Atlikus Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos galimų pavojų rizikos

analizę 8 pavojų rizika įvertinta kaip didelė ir labai didelė. Šie galimi pavojai bus aprašomi įstaigos

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, numatomos rizikos mažinimo priemonės.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

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

arba atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams,

pertvarkius ar modernizavus įrenginius, technologinius procesus ar įvykus kitiems pokyčiams,

didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą.

Parengė pavaduotoja ūkio reikalams                                                                   Veslava Dijokienė 

Suderinta:

Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyriaus „Buratinas“

vedėja Irena Girdvainienė

Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyriaus „Žvaigždutė“

vedėja Rasa Dagelienė

Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos

ūkvedė Birutė Vitolienė

Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos pagalbinė darbininkė, visuomenės

sveikatos specialistė Gražina Bogdelienė



2 Priedas

NAUJOSIOS AKMENĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS VIETA MIESTE

Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Buratinas“
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Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Atžalynas“
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Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Žvaigždutė“



3 Priedas

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, SPECIALIŲJŲ IR

AVARINIŲ TARNYBŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Eilės

Nr.

Organizacijos pavadinimas Telefonai

1. Bendrasis pagalbos centras 112

2. Akmenės rajono savivaldybės administracijos

direktorius, Ekstremaliųjų situacijų komisijos

pirmininkas
+370 646 46 566

3. Akmenės rajono administracijos Civilinės

saugos skyriaus atsakingas darbuotojas

8 425 59705; +370 683 05 828

4. UAB „Akmenės vandenys“ Darbo metu avarijos atveju tel. 8 425

56442; +370 687 50 161

Ne darbo metu tel. 8 425 53122;

+370 686 38 195; + 370 611 45 517

5. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 1852

6. UAB „Akmenės energija“ 8 425 56721

8 425 56493

8 425 56383

+370 612 54 108

+370 687 50 161

7. Akmenės rajono visuomenės sveikatos biuras 8 425 37539

+370 683 04 112
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4 priedas

FORMŲ ES-1, ES-2, ES-3 PAVYZDŽIAI
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(Pirminio pranešimo apie esamą ekstremalią situaciją formos pavyzdys)

FORMA ES-1

PIRMINIS PRANEŠIMAS _____________________________________________
(esama ekstremali situacija)

1. PRANEŠĖJAS 2. ADRESATAS

DATA TEL. Nr. TEL. Nr.

LAIKAS FAKSO Nr. FAKSO Nr.

EL. PASTAS EL. PASTAS

3. EKSTREMALIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS 4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALUS 

DUOMENYS, APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ)

LAPU SKAIČIUS

5. Į ĮVYKIO VIETĄ IŠVYKUSIOS (DALYVAVUSIOS) CIVILINES SAUGOS IR GELBĖJIMO SISTEMOS 

PAJĖGOS

6. ĮVYKIO APRAŠYMAS

6.1. KUR ĮVYKO

6.2. KAS ĮVYKO

6.3. KAS PRANEŠĖ

6.4. PRIEŽASTYS

6.5. PROGNOZE

7. SUŽEISTIEJI SKAIČIUS

8. ŽUVUSIEJI SKAIČIUS

9. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)
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(Pranešimo apie atliekamus gelbėjimo darbus, ekstremalią situaciją formos pavyzdys)

FORMA ES-2

PRANEŠIMAS _____________________________________________________________
(keitimasis informacija apie gelbėjimo darbus, esamą ekstremalią situaciją)

1. PRANEŠĖJAS 2. ADRESATAS

DATA TEL. Nr. TEL. Nr.

LAIKAS FAKSO Nr. FAKSO Nr.

EL. PASTAS EL. PASTAS

3. EKSTREMALIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS 4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALUS 

DUOMENYS APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ)

LAPŲ SKAIČIUS

5. CIVILINES SAUGOS OPERACIJOS VADOVAS 6. GELBĖJIMO DARBŲ VADOVAS

TEL. Nr. TEL. Nr.

7. DALYVAUJANČIOS PAJĖGOS (ŽMONĖS IR 

TECHNIKA)

8. DETALUS EKSTREMALIOS SITUACIJOS 

APIBŪDINIMAS, KEITIMASIS INFORMACIJA

9. PADARYTA ŽALA 10. SITUACIJOS ĮVERTINIMAS

11. GYVENTOJŲ / DARBUOTOJŲ APSAUGOS ORGANIZAVIMAS

12. POREIKIAI, SIŪLYMAI, PASTABOS

13. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)
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(Pranešimo apie ekstremalios situacijos padarinių likvidavimą formos pavyzdys)

FORMA ES-3

PRANEŠIMAS_____________________________________________________________
(padėtis likvidavus ekstremalios situacijos padarinius)

1. PRANEŠĖJAS 2. ADRESATAS

DATA TEL. Nr. TEL. Nr.

LAIKAS FAKSO Nr. FAKSO Nr.

EL. PAŠTAS EL. PAŠTAS

3. ĮVYKIO PABAIGA (TRUMPAS APRAŠYMAS) 4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALUS 

DUOMENYS APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ)

LAPŲ SKAIČIUS

5. EKSTREMALIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS

6. ŽUVUSIEJI

7. SUŽEISTIEJI

8. KITA INFORMACIJA (VEIKSMAI, PADARYTA ŽALA, PATIRTI NUOSTOLIAI IR T. T.)

9. DALYVAVUSIOS PAJĖGOS: ŽMONĖS TECHNIKA

9.1. ..................................... .....................................

9.2. ..................................... .....................................

9.3. ..................................... .....................................

9.4. ..................................... .....................................

9.5. ..................................... .....................................

9.6. ..................................... .....................................

9.7. ..................................... .....................................

10. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)
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5 priedas

VAIKŲ, DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ EVAKAVIMO PLANAS

Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Atžalynas“

       Saulėtekio progimnazijos kiemas

Vartai

Susirinkimo vieta aikštyne



28

Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Buratinas“

Susirinkimo vieta aikštyne

                             Vartai

           Ramučių gimnazija
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Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Žvaigždutė“

Susirinkimo vieta aikštyne

Saulėtekio progimnazija

Vartai
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6 priedas

NAUJOSIOS AKMENĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS ATSAKINGŲ

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS IR KONTAKTAI

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigybė Atsakomybė Telefonas

1. Neringa Vaičiūtė-

Gabalienė

Direktorė Objekto vadovė +370 631 09 132

2. Veslava Dijokienė Pavaduotoja ūkio

reikalams

Atsakinga už civilinę ir

priešgaisrinę saugą

+370 676 97 733

3. Irena Digrylienė Archyvarė-raštvedė Atsakinga už ryšius ir

informavimą

+370 600 80 010

4. Gražina Bogdelienė Visuomenės

sveikatos priežiūros

specialistė

Atsakinga už pirmąją

medicinos pagalbą

+370 600 64 138

5. Regina Petraitienė Mokyklos skyriaus

„Atžalynas“ vedėja

Atsakinga už viešosios

tvarkos ir žmonių

evakavimą skyriuje

„Atžalynas“

+370 620 79 096

6. Irena Girdvainienė Mokyklos skyriaus

„Buratinas“ vedėja

Atsakinga už viešosios

tvarkos ir žmonių

evakavimą skyriuje

„Buratinas“

+370 648 28 340

7. Rasa Dagelienė Mokyklos skyriaus

„Žvaigždutė“

vedėja

Atsakinga už viešosios

tvarkos ir žmonių

evakavimą skyriuje

„Žvaigždutė“

+370 682 62 290

8. Birutė Vitolienė Ūkvedė Atsakinga už patalpų

paruošimą gyventojų

kolektyvinei apsaugai

+370 618 17 406
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7 priedas

NAUJOSIOS AKMENĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS SKYRIAUS

„ATŽALYNAS“ KAS PATALPŲ IŠDĖSTYMAS
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