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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Derinimo lapas
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I.2. Taisymo, tikslinimo ir koregavimo lapas 2020-12-22
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Data Atlikti pakeitimai Para5as Vardas. ir navard6.,-
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1.4. Plano tikslai
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l.2.Taisymo, tikslinimo ir koregavimo lapas 2019-L2-20
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20t9-12-20

6. Yertingo turto ir
savybiq dokumentq
(informacijos) apsaugos
organizavimas
(tikslinilTlas)

Dwhlor*paoadmtoiddhit
&rlldliollenerethalaine

YyfuPetraitieni

2019-t2-20

11.4. Teritoriniq CS
srstemq PaJegQ,
savivaldybds ESK ir
ESOC kontaktiniai
duomenys

Mlorbpav&lritoiailhh
bld;riaieneruihahins
VyfuPetroitiet*

n



l.2.Taisymo, tikslinimo ir koregavimo lapas 201g-11-30
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l.2.Taisymo, tikslinimo ir koregavimo lapas 2017'04-03
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l.2.Taisymo, tikslinimo ir koregavimo lapas 20L4-09-1,5
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1.2, Taisymo, tikslinimo ir koregavimo lapas

Data Atlikti pakeitimai Para5as Vardas ir pavard€
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1.3. Kopijq ir atliktq tikslinimq teikimo lapas

Data Kopija / pakeitimai Adresatas
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1.4. Plano tikslai

1. [vertinti galimas ekstremali4sias situacijas ir numatyti prevencines priemones, kad i5

anksto pasirengus, butq i5vengta ekstremalios situacijos arba sumaZetq galimybe jai kilti, o

susidarius ekstremaliai situacijai, brltq maZiau pakenkta Zmonems turtui bei aplinkai ir iverlinti jq

keliam4 rizikq
2. Susisteminti reikaling4 informacrj4 apie turimus i5teklius, kurie bUtq panaudoti pavojq

metu;

3. IS anksto suplanuoti aktualiq pavojq pagrindinius valdymo elementus - pavojaus

paskelbim4, apsaugos ir pagalbos priemoniq organizavim4, veiklos tgstinum4 ir padariniq Salinim4,

privalomq uZduodiq ir darbq vykdym4, nuostoliq (Zalos) ivertinim4 bei jq kompensavimq;

4. Padeti numatyti tinkamas prevencines priemones ir jq igyvendinimq.
5. Laiku pateikti informacijE istaigos darbuotojams ir atitinkamoms tarnyboms'

6. Optimaliai pasiskirstyti atsakomybq nelaimiq atvej ais ;

7. Padidinti istaigos darbuotojq parengti, pagerinti jq reagavimq i ekstremalias situacijas,

kiek manoma maLintr rizikq, vykdant darbuotojq ir aukletiniq gelbejimo ir ekstremaliqjq situacijq

padariniq Salinimo darbus;

8. Tinkamai reaguoti i ekstremali4 situaciq ir organizuoti gelbejimo ir ekstremaliq

situacijq padariniq Salinimo darbus (perspeti darbuotojus, ugdytinius bei tevus)



6

1.4. Plano tikslai

l. [vertinti galimas ekstremali4sias situacijas ir numatyti prevencines priemones, kad iS
anksto pasirengus, butq i5vengta ekstremalios situacijos arba sumaZetq galimybe jai kilti, o
susidarius ekstremaliai situacijai, bltq maZiau pakenkta Zmonems turtui bei aplinkai iiivertintijq
keliamq rizikq

2. Susisteminti reikalingq informacrj4 apie turimus iSteklius, kurie butq panaudoti pavojq
metu;

3. I5 anksto suplanuoti aktualirl pavojq pagrindinius valdymo elementus - pavojaus
paskelbim4 apsaugos ir pagalbos priemoniq organizavimq veiklos tEstinumE ir padariniq Salinim4
privalomq uZduodiq ir darbq vykdym4 nuostoliq (Zalos) ivertinim4 bei jq kompensavim4-

4. Padeti numatyti tinkamas prevencines priemones ir jq [gyvendinim4.
5. Laiku pateikti informacij4istaigos darbuotojams ir atitinkamoms tarnyboms.
6. Optimaliai pasiskirstyti atsakomybE nelaimiq atvejais;
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1.5. Subjekto ir jo veiklos apibldinimas

1. Pagrindiniai rekvizitai pavadinimas Kelmes lop5elis-darZelis ,,.{Zuoliukas",

istaigos registravimo kodas 190113212, adresas Birutes g. 9, Kelmd, kontaktiniai duomenys:

tel.: 8(427) 61217,el. paStas: azuoliukas.kelme@gmaiLcorn.
2, Statusas CS poZilriu - paprastas.

3. Vadovo duomenys - direktore Dalia Gedminiene, kontaktiniai telefonai 8 (427)
61217,mob.864036990 el. pa5to adresas azr-roliukas.kelme(g)Lrnrail.corr.

4. Duomenys apie darbuotojq ir lankytojq skaidiq 59 ir 248.
5. Darbo (veiklos) organizavimas laiko atZvllgiu - darbo laikas 7.00 -17.30 val.,

pamainos - viena.
6. Informacija apie potencialiai pavojingas vietas - pavojingos medZiagos, jLl kiekiai,

laikymo s4lygos; pavojingi technologiniai procesai ir pan. - tokiq vietq nera.

7. Teritorijos plotas 0,8647 ha.
8. Veiklos pobfidis ir jos trumpas apibfidinimas: ikimokyklinis ir prie5mokyklinis

ugdymas.



Taisymas, tikslinimas ir koregavimas 2017 -04-03

l

1.5. Subiekto ir jo veiklos apibldinimas

1. Pagrindiniai rekvrzitar - pavadinimas Kelmds lop5elis-darZelis ,,,{Zuoliukasoo,

istaigos registravimo kodas 190113212, adresas Birutes g. 9, Kelme, kontaktiniai duomenys:

tel; 8(427) 61217, el. pa5tas : azuol iukas, kel me([D gniai I. com'
2. Statusas CS poZiflriu - paprastas.

3. Vadovo duomenys - direktore Dalia Gedminiene, kontaktiniai telefonai 8 (427)

6121 7, el. paSto adresas azuol i ukas.kelme@qn rail.com.
4. Duomenys apie darbuotojq ir lankytojq skaidiq 57 it 220.

5. Darbo (veiklos) organizavimas laiko atLvrlgru - darbo laikas 7.00 -17.30 val',
pamainos -viena.

6. Informacija apie potencialiai pavojingas vietas - pavojingos medZiagos, jq kiekiai,

laikymo s4lygos; pavojingi technologiniai procesai ir pan. - tokiq vietq nera.

7. Teritorijos plotas 0,8647 ha.
8. Veiklos pobUdis ir jos trumpas apibldinimas: ikimokyklinis ir prie5mokyklinis

ugdymas.



Iaisymas, tikslinimas ir koregavimas 2014-09-1 5
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1.5. Subjekto ir jo veiklos apibfldinimas

1. Pagrindiniai rekvizitar - pavadinimas Kelm6s lop5elis-darZelis ,,{Zuoliukas",
istaigos registravimo kodas l90ll32l} adresas Birutes g. 9, Kelme, kontaktiniai duomenys:

tel; 8(427) 61217, faks.: 8(427) 61217, el. paitas: azLrolitrkas((DsLr.lt

2. Statusas CS poZiuriu - paprastas.

3. Vadovo duomenys - direktore Dalia Gedminiene, kontaktiniai telefonai 8 (427)

61217,8 610 69885, el. pa5to adresas azuolir"rkas.kehle(@,gmail.com azuoliukas@su.lt

4. Duomenys apie darbuotojq ir lankytojq skaidiq 54 ir 210.
5. Darbo (veiklos) organizavimas laiko atLvrlgiu - darbo laikas 7.00 '17.30 val.,

pamainos - viena.
6. Informacija apie potencialiai pavojingas vietas - pavojingos medZiagos, jLI kiekiai,

laikymo s4lygos; pavojingi technologiniai procesai ir pan. - tokiq vietq nera.

7. Teritorijos plotas 0,8647 ha.
8. Veiklos pobldis ir jos trumpas apibldinimas: ikimokyklinis ir prie5mokyklinis

ugdymas.



Taisymas, tikslinimas ir koregavimas 20 1 3 -09-08

1.5. Subjekto ir jo veiklos apibfldinimas

1. Pagrindiniai rekvizitai pavadinimas Kelmds lop5elis-darielis ,,.{!uoliukas",

istaigos registravimo kodas lg0ll32l2, adresas Birutes g. 9, Kelme, kontaktiniai duomenys: tel.:

S(427) 61217, faks.: 8(427) 61217, el. pa5tas: azuoliukas@su.lt

2. Statusas CS poZi[riu - paprastas

3. Vadovo duomenys - direktore Reda MaZonavidiene, kontaktiniai telefonai 8 (427)

61217,8 610 69885, el. paSto adresas azuoliukas@su.lt
4. Duomenys apie darbuotojq ir lankytojq skaidiq 5l it 205

5. Darbo (veiklos) organizavimas laiko atZvilgiu - darbo laikas 7.00 '17.30 val.,

pamainos- viena.
6. Informacija apie potencialiai pavojingas vietas - pavojingos medZiagos, jq kiekiai,

laikymo s4lygos; pavojingi technologiniai procesai ir pan. - tokiq vietq nera

7. Teritorijos plotas 0,8647 ha
8. Veiklos pobfldis ir jos trumpas apibfldinimas: ikimokyklinis ir prie5mokyklinis

ugdymas.



1.5. Subjekto ir jo veiklos apibUdinimas

1' Pagrindiniai rekvizitai - pavadinimas Kelm0s darZelis-mokykla,,,{Zuoliukaso,,
istaigos registravimo kodas 190113212, adresas Birutes g. 9, Kelme, kontakiiniai duomenys: tel.:
8(427) 61217, faks.: B(427) 61217, el. pa5tas: azuoliukas@su.lt

2. Statusas CS poZilriu - paprastas
3. Vadovo duomenys - direktore Nijole Motuziene, kontaktiniai telefonai B (427) 61217,

8 610 69885, el. paSto adresas azuoliukas@su.lt
4. Duomenys apie darbuotojq ir lankytojq skaidiq 55 ir 261
5. Darbo (veiklos) organizavimas laiko atZvilgiu - darbo laikas 7.00 -17.30 val.

pamainos- viena.
6. Informacija apie potencialiai pavojingas vietas - pavojingos medZiagos, jLl kiekiai,

laikymo sqlygos; pavojingi technologiniai procesai ir pan. - tokitpvietrl nEra
7. Teritorijos plotas 0,8647 ha
8. Veiklos pobudis ir jos trumpas apibldinimas: ikimokyklinis ir pradinis ugdymas.



B

1.6. Vartojamos pagrindin6s s:lvokos ir jq apibrdZimai

o Ekstremaliqjq situacijq valdymo planas - ESVP
. Civilines sauga - CS
Tai veikla, apimanti valstybes ir savivaldybi4 institucijy ir lstaig4 visuomeninit4

organizacij4bei gyventoj4pasirengimq ekstremaliai situacijai, veiksmus jai susidirius ir padarinit4
ialinimq visq valstybes iitekli4 panaudojimcl Eyvento.iams iigyventi,'ialies n6o gyv)bingumui
palailqtti, turtui ir aplinkai

o Ekstremalusis ivykis _ E{
Tai nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekqs ar viriijqs gamtinis, techninis,

ekologinis ar socialinis ivykis, kuris kelia pavojtl gyvento.it4 gyvybei ar sveikatai, jt1 socialindms
sqlygoms, turtui ir (ar) aplinkai

o Ekstremalioji situacija - ES
Tai padetis, kuri atsiranda del gamtinio, techninio, ekologinio ir socialinio pobudiio

prieiasiit4 ar karo veiksm4 kurie sqlygoja staig4 bei dideli pavojtl imoni4 gyvybei ar .;veikatai,
turtui ir gamtai.

. Pavojingoji medZiaga - pM

' Tai medLiaga (medZiagq mi5inys), kuri del savo cheminirl, fiziniq ar nuodingq (
toksinirf savybiq pati arba jungdamasi su kitomis kelia pavojq Zmogaus sveikatai, gyvybe-i"ir
aplinkai.

o Prie5gaisrines apsaugos ir gelbejimo departamentas prie Vidaus reikalq
ministerijos - PAGD prie VRM

. Apskrities prieSgaisrine gelbejimo valdyba - APGV

. Prie5gaisrine gelbejimo tarnyba- pGT
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2, AKTUALI RIZIKA

Prioritetine tvarka atliktos rizikos [vertinimo r ezultatai

Detalus galimq pavojq tikimybes ivertinimas pagal lenteleje iSvardintus kriterijus
parodytas 1 1 .2 priede ( 19 psl.)

Eil.
Nr.

Galimas
pavojus Galimo

pavojaus
tikirnybes

(r)
veftinimas

balais

Galimq padariniq (poveikio)
(P) [vertinirnas Rizikos lygio nustatyrnas (R)

Bendras
rizikos

lygis (R)
R:Rl+
R2+a3

balais

Galirni
padariniai
(poveikis)

Zmoniq
gyvybei ir
sveikatai

(P1)

Galimi
padariniai
(poveikis)

turtLri ir
aplinkai

(P2)

Galirni
padariniai
(poveikis)

veiklos
tgstinumui

(P3)

Galimo
pavojaus
rizikos
Zmoniq

gyvybei ir
sveikatai
lygis (Rl)
R1:TxPl

Galimo
pavojaus
rizikos
turtui ir
aplinkai

lygis (R2)
R2:TxP2

Galimo
pavojaus
rizikos
veiklos

tEstinumui
lygis (R3)
R3=TxP3

1 2 a
J 4 5 6 1

8 9 10

1.

Viesulas,
Skvalas,
uraganas

4 1 1 J
4x1:4

VidLrtinis
4x1:4

Vidutinis
4x3:12

Vidutinis
20

Vidutine

l2
Vidutine

9

Neaktuali

2.

Silumos
energijos
tiekimo

sutrikimas

4

J

1 I 1

4xl:4
Vidutinis

4x1:4
Vidutinis

4x1:4
Vidutinis

Smarkus
snygis

1 I

1

I
3x1:3

Vidutinis
3x1:3

Vidutinis
3x1:3
Ribotas

4. Plikledis 4 1 I

2

4x1:4
Vidutinis

4x1:4
Vidutinis

4x1:4
Vidutinis

12
Vidutine

5.
Gaisras

patalpose
J 2 I

3x2=6
Vidutinis

3x1:3
Vidutinis

3x2= 6
Ribotas

15
Vidutine

6.
Smarkus

lietus

Smarkus
speigas

5 I 1

1

1
5x1--5

Vidutinis
5x 1:5

Vidutinis

4x1:4
Vidutinis

5xl:5
Vidutinis

15
Vidutine

7. 4 1

1

1

4x1:4
Vidutinis

4x1:4
Vidutinis

4x1:4
Vidutinis

12
Vidutind

8
Neaktuali

B.
Smarki
pDga

4 0 1

4x0:0
Vidutinis

4x1:4
Vidutinis
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3. PERSPEJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANTI AR SUSIDARIUSI PAVOJU

ORGANIZAVIMAS

Pavojaus paskelbimo istaigoje organizavimas:

Atsakingas uZ darbuotojq ir kitq esandiq Zmoniq perspejim4 - informavim4 bei jo

kompetencaa - virglnija Malcerldi.n" vallioia, pagalbinis darbininkas signalizacijos prieZiflrai,

jai nesant amu Nlaziraitiend, sekretore-archyvare atsakinga uL informacijos perdavimE ir

priemim4 ekstremaliq situacijq metu.
Pavojaus Paskelbimo schema:

1. Kilus ekstremaliai situacijai lopSelio-darZelio budetoja ijungia garso signal4 (trys irgi-el'

skambudiai po 20 sek. su i sek. pertraukomis) ir skubiai pranesa apie ir,yki bendruoju pagalbos

telefonu

BENDRASIS
PAGALBOS
TELEFONAS

TEO 112

BITE 112

OMNITEL 112

TELE,2 11.2

1.2. Pranesa: kas ivyko (ivykio pobudf);

1.3. Kada ivyko (laika);

1.4. gresmg imonems, turtui ir aplinkai;

1.5. situacijos kait4; prane5usio duomenis (vardas , pavardd, tel. nr., buvimo viet4)

2. Lop5elio-darZelio vadovas per informacinq sistem4 paskelbia bendruomenei kas atsitiko, kaip

evakuotis, kur visiems susirinkti. Informacija kartojama 3 kartus.

3. Grupiq aukletojos idemiai i5klauso informacij4, nepanikuoja, nuramina vaikus, evakuoja pagal

"uai.raci.1os 
plan4, patikrina, kad neliktq ugdytiniq grupese, nuveda vaikus i nurody't4 viet4

(buvusiame^*urikir mokyklos kieme arba J. Graidifino gimnazijos stadion4 (rrZtikrnant

saugum4)).

4. rJi. dafielio ugdytinill evakuacij4 atsakingos toje pamainoje dirbandios grupiq aukletojos ir

aukletojq padejejos

5. UZ evakuotq mokiniq ir ugdytiniq suskaidiavim4 atsakinga sveikatos prieZifiros specialiste

Laimute Milasauskiene, apskaitininke Gintute Grinevidiene.

6. Mokyklos techninis personalas pirminemis gaisro gesinimo priemonemis gesina gaisro Zidinius

(gesintuvais).

7. Darbuotoja Virginija Malcevidiene, fiai nesant pagalbinis darbininkas) sutinka ES padalinius.

Nurodo Zidinio viet4.

g. Lop5elio -6afielio administracija prane5a ES likvidavimo vadovui, ar visi Zmones evakuoti iS

purtuto. Evakuoti Zmones laikinai patalpinami i Salia esandi4 J. Graidiflno grmnazrlq'

1 .1.



Aplinkiniq perspejimas - informavimas apie pavojq:

Lop5elio-d ar1elio vadovas, j.i nesant direktoriq pavaduojantis asmuo arha Alma

Mazuraitiend, sekretord-archyvare atsakinga ui. informacijos perdavim4 ir priemim4

ekstremaliq situaciiq metu, informuoja Kelmes rajono savivaldybes administtacljq apie ES

lopSelyje-d arZelYje.
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3. PERSPEJIMO IR INF'ORMAVIMO APIE GRESIANTI AR SUSIDARIUSI PAVOJU
ORGANIZAVIMAS

Pavojaus paskelbimo [staigoje organizavimas:

Atsakingas uZ darbuotojq ir kitq esandiq Zmoniq perspejimq- informavim4 bei jo
kompetencij4- Irena Bondarenko mokyklos valytoja, pagalbinis darbininkas signalizacijos

ir priemimq ekstremaliq situacijq metu.

Pavojaus paskelbimo schema:

1. Kilus ekstremaliai situacijai mokyklos budetoja ijungia garso signale(trys ilgi el. skambudiai
po 20 sek. su 3 sek. pertraukomis) ir skubiai praneSa apie ivyki bendruoju pagalbos telefonu

1.1.

BENDRASIS
PAGALBOS
TELEFONAS

TEO tt2
BITE tt2

OMNITEL t12
TELE2 tt2

1.2. Prane5a: kas ivyko ([vykio pob[d];

1.3. Kadaivyko (laikd;

1.4. gresmE Zrnonems, turtui ir aplinkai;

1.5. situacijos kait4; prane5usio duomenis (vardas , pavarde, tel. nr., buvimo viet{
2. Lop5elio-darZelio vadovas per informacing sistem4 paskelbia bendruomenei kas atsitiko, kaip

evakuotis, kur visiems susirinkti. Informacija kartojama 3 kartus.

3. Grupiq aukletojos [demiai i5klauso informacijq nepanikuoja, nuramina vaikus, evakuoja pagal
evakuacijos plan% patikrina, kad neliktq ugdytiniq grupese, nuveda vaikus I nurodytq vietq
(buvusiame muzikos mokyklos kieme arba J. Graiditno gimnazijos stadionq (uZtikrinant
saugumQ)

4. Ui darlelio ugdytiniq evakuacij4 atsakingos tde pamainoje dirbandios grupiq aukletojos ir
aukletojq padejejos

5. UZ evakuotqmokiniq ir ugdytiniq suskaidiavim4atsakinga sveikatos prieZiiiros specialiste Lairnute
Milaiauskiene, buhaltere Gintute Grinevidiene.

6. Mokyklos techninis personalas pirminemis gaisro gesinimo priemonemis gesina gaisro Zidinius
(gesintuvais).

7. Darbuotoja Irena Bondarenko sutinka ES padalinius. Nurodo Zidinio vietq.

8. Lop5elio-darZelio administracija prane5a ES likvidavimo vadovui, ar visi Zmones evakuoti i5
pastato. Evakuoti Zmones laikinai patalpinami i Salia esandiqJ. Graidi[no gimnazrj4.

Aplinkiniq perspOjimas - informavimas apie pavojq:

Lop5elio-darZelio vadovas, jei nesant direktoriq pavaduojantis asmuo arba Alma Mazuraitione,
sekretore-archyvare atsakinga uZ informacijos perdavimq ir priemim4 ekstremaliq situacijq metu,
informuoj a Kelmes raj ono savivaldybes administracij q apie E S lop5elyj e-darZelyj e.
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3. PERSPEJIMO IR INFORMAVTMO AprE, GRESTANTI AR SUSIDARIUSI PAVOJU
ORGANIZAVIMAS

Pavojaus paskelbimo'istaigoje organizavimas:

- Atsakingas uZ darbuotojq ir kitu esandiq Zmoniq perspejim4 - informavimq bei jo kompetencijq
- Irena Bondarenko mokyklos valytoja, pagalbinis dirbininkas signalizacijos irieZiurai, iai nesant
pavaduoja stalius-santechnikas Egidijus Krik5tanavidius arba direkiores pavaauotoia admiiistracijos
ir iikio reikalams Vyda Petraitiene.

Pavojaus paskelbimo schema:

1. Kilus ekstremaliai situacijai m9kfkl9q ludetoja [jungia garso signalq (trys ilgi el. skambudiai po
20 sek. su 3 sek. pertraukomis) ir skubiai pranesaipiJiryt t bendiuoju iagalbJs telefonu i

.'\

1.1.

BENDRASIS
PAGALBOS
TELEFONAS

TEO t 5l8
BITE 112

OMNITEL tt2
TELE2 tt2

1.2. Prane5a: kas [vyko (ivykio pob[df;
1.3. Kada ivyko (laikQ;

1.4. gresmE *nonems, hrtui ir aplinkai;

1.5. situacijos kaitq pranesusio duomenis (vardas , pavarde, tel. nr., buvimo viet4)
2. Ivlokyklos vadov-as per informacinE sistemqpaskelbia bendruomenei kas atsitiko, kaip evakuotis,

kur visiems susirinkti. Informacija kartojama3 kartus.

3. KTjq mokytojos ir grupiq aukletojos idemiai i5klauso informacijq nepanikuoj4 nuramina
mokinius ir vaikus, evakuoja.pagat evatuaciios plan% patikrin4 ma nltitq mokiniq klasese ir
ugdytiniq grupese,.nuveda vaikus I nurodytqvieia @uvusiame muzikos mokyklos kieme arbaJ.
Graidiiino gimnazij os stadionq (uZtikrinant saugume)

4. Un moksleiviq evakavim4 atsakingos mokytojos dirbandioms joms priskirtose klasese bei
grupese (pailgintos darbo dienos grupes) ir kabinetuose.

5. Ui,.darZelio ugdytiniq evakuacijq atsakingos toje pamainoje dirbandios grupiq aukletojos ir
aukletojUpadejejos

6. UZ evakuotq mokinlt ir ugdytiniq suskaidiavim4 atsakinga sveikatos prieZiiiros specialiste Laimut6
Milaiauskiene, buhaltere Gintutd Grinevidiene.

7. Mokyklos techninis personalas pirminemis gaisro gesinimo priemonemis gesina gaisro Zidinius
(gesintuvais).

8. Darbuotoja kena Bondarenko sutinka ES padalinius. Nurodo Zidinio viet4.

9. Mokyklos administracijl Pranesa ES likvidavimo vadovui, ar visi Zrnones evakuoti iS pastato.
Evakuoti Zmones laikinai patalpinami i Salia esandiqJ. Graiditino gimnazrlq

Aplinkiniq persp0jimas - informavimas apie pavojq:
Mokyklos vadovas, jei nesant direktoriq pavaduojantis asrnuo, informuoja Kelmes rajono
savivaldybes administracij 4 apie ES mokykloj e -duZelyje,
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4. KEITIMOSI INFORMACIJA APIE PAVOJU TVARKA

Tai informacijos priOmimo - perdavimo apie pavojaus likvidavimq ir padariniq Salinim4
organizavimas:
Informacinius prane5imus ruo5ia ir perduoda mokyklos direktore Dalia Gedminiene, jai nesant
Vyda Petraitiene, pavaduotoja [kio ir bendriesiems reikalams

Telefono numeriai

Adresato pavadinimas Kontaktiniai duomenys
(adresas, tel., faks., el.
pSt.)

Pateikimo
periodi5kumas

Pateikimo forma

1. APGV, kitos
specialiosios tarnybos ir
bendras pagalbos centras

2. Elektros ir Silumos
energijos;

3. Vandens tiekejai

4. Asmens ir visuomenes
sveikatos prieZitros, maisto
ir veterinarij os kontroles,
aplinkos apsaugos ir kitos
suinteresuotos institucij os

5. Savivaldybes
administracija

1t2

61176,86t6t2374

6122s

52239

69053,69057

Nedelsiant

Nedelsiant

Nedelsiant

Nedelsiant

Skambutis telefonu

Skambutis telefonu

Skambutis telefonu

Skambutis telefonu

BENDRASIS
PAGALBOS
TELEFONAS

TEO 12

BITE 12

OMNITEL 12

TELE2 12
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4.KEITIMoSIINFoRMACIJAAPIEPAvoJUTVARKA

Tai informacijos pri6mimo - perdavimo apie pavojaus lilividavim4 ir padariniq Salinim4

organizavimas:
Informacinius pranesimus ruosia ir perduoda mokyklos 1. e. direktores pareigas Reda

MaZonavidiene , jai nesant Vyda Petraitiene, pavaduotoja rikio ir bendriesiems reikalams

Telefono numeriai

Adresato pavadinimas Kontaktiniai duomenYs
(adresas, tel., faks., el.
pSt.)

Pateikimo
periodiSkumas

Pateikimo forma

1. APGV, kitos
specialiosios tarnYbos ir
bendras pagalbos centras

2. Elektros ir Silumos

energijos;

3. Vandens tiekejai

4. Asmens ir
visuomenes sveikatos
prieZi[ros, maisto ir
veterinarij os kontroles,
aplinkos apsaugos ir kitos
suinteresuotos institucij os

5. Savivaldybes
administraciia

t12

6tt76,861612374

6t225

52239

69053,69057

Nedelsiant

Nedelsiant

Nedelsiant

Nedelsiant

Skambutis telefonu

Skambutis telefonu

Skambutis telefonu

Skambutis telefonu

BENDRASIS
PAGALBOS
TELEFONAS

TEO 112

BITE tt2
OMNITEL 112

TELE,2 112
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4. KEITIMOSI INFORMACIJA APIE PAVOJU TVARKA

Tai informacijos pridmimo - perdavimo apie pavojaus likvidavim4 ir padariniq tsalinimq

organizavimas:
. Informacinius prane5imus ruo5ia ir perduoda mokyklos direktore Nijole Motuziene, jai

nesant pavaduotoja administracijos ir tikio reikalams Vyda Petraitiene arba pavaduotojos

ugdymui Reda MaZonavidiene ir Angele Byliene.

Telefono numeriai

Adresato pavadinimas Kontaktiniai duomenys
(adresas, tel., faks., el.
pSt.)

Pateikimo
periodi3kumas

Pateikimo forma

1. APGV, kitos
specialiosios tarnybos ir
bendras pagalbos centras

2. Elektros ir Silumos
energijos;

3. Vandens tiekejai
.[r

4. Asmens ir visuomenes
sveikatos prieZitiros, maisto
ir veterinarij os kontroles,
aplinkos apsaugos ir kitos
suinteresuotos institucij os

5. Savivaldybes
administracija

1t2

6tt76,86t612374

6t225

52239

69053, 69057

Nedelsiant

Nedelsiant

Nedelsiant

Nedelsiant

Skambutis telefonu

Skambutis telefonu

Skambutis telefonu

Skambutis telefonu

BENDRASIS
PAGALBOS
TELEFONAS

TEO 1s 18

BITE tt2
OMNITEL tt2

TELE2 t12
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5.DARBUOTOJU rR KrTU ESANdTU ZUOUIIT APSAUGOS PAVOJAUS ATVEJU
ORGANIZAVIMAS

5.1. Zmoniq evakavimas

UZ i5ankstini pasirengim4 evakuotis ir Sio proceso organizavim4 ekstremaliq situacijq
(ivykiq) atvejais bendr4ja prasme yra atsakingas istaigos direktorius.

Sprendim4 del evakuacijos vykdymo priima:
1. Pradineje ekstremalios situacijos (ivykio) stadijoje direktorius, jam nesant

pavaduotoj as administracij os ir iikio reikalams, j am nesant-pavaduotoj as ugdymui.
2,Jeigu evakuacijos b[tinumas paai5keja jau dirbant CS gelbejimo tamybos pajegoms,

tai sprendim4 del skubios evakuacijos i5 ekstremalaus ivykio Zidinio priima 3iq pajegq Operacijq

vadovas.
3.Pavojingq veiksmq atvejais sprendimq del evakuacijos gali priimti ir policijos

paj egoms vadovaujantis pareigtinas.
Ugdytiniq ar kitq lankytojq evakuacija i5 lop5elio-darZelio patalpq ar pastato vykdoma

pagal nurodytas (paZymetas) kryptis, atsiZvelgiant i susidariusi4 situacij4. Organizuot4 evakuacij4

igyvendina grupiq aukletoj os.

Vykdant evakuacij4, reikaling4 pagalbq teikia savivaldybes administracija (civilines saugos

darbuotojas) arba aktyvuotas savivaldybes Ekstremaliq situacijq valdymo centras (ESVC).

5.2. Apriipinimas asmenin6mis apsaugos priemon6misl

. Loplelyje-darielyje vienkartinds veido kaukds arba skydeliai ir vienkartines darbo
pir5tines.

5.3. Pirmosios pagalbos nukentdjusiems teikimo tvarka: pirmiausiai
pagalba teikiama nukentejusiems vaikams, po to moterims, pagyvenusiems Zmonems ir galiausiai

vyrams.

. Bfltina nurodyti bendrq pirmosios pagalbos teikimo tvarkq - koki4 pagalbq, kasi4 gali
teikti (kokie reikalavimai personalo kvalifikacijai);

. Reikia paruo5ti plano pried4 apie esamas pirmos pagalbos priemones ir tai atlikti numatyto
personalo skaidiq.

Pirm4jq pagalb4 nukentdjusiems teikia:

5.4. Ekstremaliqjq situacijq likvidavimo ir jq padariniq Salinimo organizavimas ir
koordinavimas: atsitikus ekstremaliajam ivykiui, veiksmq koordinavim4 ir pagrindinius atliekamus
veiksmus nurodo istaigos vadovas. Jis savo ruo5tu gali pasitelkti istaigos darbuotojq atsaking4 uZ

civiling saug4.

Vardas ir pavarde Kontaktiniai
telefonai

Pagalbos priemones
pavadinimas

Kiekis Priemones
laikymo vieta

Jadvyga Gedviliene 8 427 6t2r7 Sveikatos prieZiuros
specialiste

1 Medicinos
kabinetas

GraLina
Rudzevidirite

8 427 6t217 dietiste 1 Medicinos
kabinetas



Veiksmai kilus labai didelio rizikos lveio

|staigos direktoriaus veiksmai gavus informacijq apie kilusi pavojq:

1) gavus prane5im4, apie itarim4, kad fstaigoje gali biiti darbuotojas irlar aukletinis, kuriam
pasirei5kia iimaus uZkrediamo viruso simptomai duoti nurodym4 izoliuoti Zmogq atskiroje palatoje;

2) apie galim4 uZkrato fakt4 informuoti atsakingas institucijas: Bendrqji pagalbos centr4, Kelmes

NVSC;
3) nepriklausomai nuo to ar pavojus yra patvirtintas ar ne, skelbti laikin4 istaigos karantinq;
4) palaikyti ry5i su savivaldybes administracija, del tolimesniq veiksmq vykdymo;
5) nurodyti organizuoti sustiprint4 patalpq dezinfekavim4;

6) nurodo organizuoti privalom4 periodini patalpq vedinim4;
7) jei virusas yra fiksuojamas tik Kelmes miesto teritorijoje, nurodo imtis pirminiq karantino

veiksmq (ankytojai neileidZiami i [staigos teritorij4);
8) duoda nurodym4 del aptarnaujandio transporto patekimo i teritorij4 tvarkos, gaunamq daiktq
dezinfekcijos;
9) atsakingiems darbuotojams nurodo asmens apsaugos priemoniq i5davimo organizavim4.

Darbuotojo atsakingo uZ vie5qiqtvark4 ir civiling saug4 veiksmai:
1) i5 istaigos direkloriaus gavgs informacij4 apie viruso gresmg informuoja darbuotojus, perduodant
jiems rekomendacijas;
2) prireikus kontaktuoja su specialiosiomis tarnybomis del esamos padeties, tikslina vykdomq
veiksmq poreiki;
3) padeda organizuoti asmens apsaugos priemoniq i5davimq;
4) perduoda informacijq atsakingiems darbuotojams del patekimo i teritorij4 per ivaZiavimus

blokavimo, nurodo kokios transporto priemones gali biiti ileidZiamos;
5) oryanizuoja informaciniq prane5imq i5kabinim4 ant dury pro kurias patenkama i lstaigos
pastatus.

Darbuotojo atsakingo ui pirm4jq pagalb4 veiksmai:
1) remiantis rekomendacijomis organizuoja pirmos pagalbos suteikim4 galimai uZsikretusiam

Zmogui;
2) prii:ifuivisq reikiamq sanitariniq, izoliavimo ir kitq priemoniq igyvendinimq;
3) teikia ataskaitas apie galimai uZsikretusio Zmogaus btiklg, jos pokydius;
Darbuotojq veiksmai:
1) vykdo istaigos direktoriaus ir kitq atsakingq darbuotojq nurodymus;
2) palaiko bendr4 tvark4, vadovaujasi pateikiamq instruktaZq tvarka;
3) naudojasi i5duotomis asmens apsaugos priemonemis;

4) pagal nurodymus dalyvauja organizuojant papildomus dezinfekavimo darbus; Siekiant

nenukrypti nuo ekstremaliqiq situacijq valdymo plano rengimo metodiniq
Kilus gaisrui arba uZfiksavus galimq gaisro pavojq, faktq nustatgs darbuotojas:
1) ijungia gaisring signalizacijq;

2) informuoja tiesiogini vadovq, kolegas bei pasidalina funkcijomis;

3) informuoja istaigos direktoriq;

4) prane5a Bendrajam pagalbos centrui ll2 apie kilusi gaisr4. Bendrasis pagalbos centras apie gaisro

faktq informuojamas ir tuo atveju, jeigu gaisras uZgesintas savo jegomis;

5) jei yra galimybe nustatlrti kokio m4sto pavojus susidare: kur yra ivykio vieta (nurodomas korpusas,

auk5tas, patalpa), koks yra pavojaus mastas (atvira liepsna, riikstantys dumai, jaudiasi degesiq kvapas);

6) jei yra saugu pradeti gaisro gesinimo darbus pirminemis gaisro gesinimo priemonemis (atsiZvelgiant i
tai ar yra i5plitgs gaisras ar tai ugnies Zidinys, ugnies Zidinio gesinimas turdtq biiti pirmas darbas, kuris
bfltq vykdomas pastebejusio darbuotojo, taip maZinant galimus padarinius).

lstaigos direktoriaus veiksmai gavus informacijq apie kilusi pavojg;



1) kuo skubiau informuotiBendrajipagalbos centr4 112 apie kilusi pavojq (eigu to dar nepadare gaisr4

pastebejg darbuotojai), suteikiant informacij4 apie pastate esandiq Zmoniq skaidiq;

2) kartu su darbuotoju atsakingu uZ viesqja tvark4 ir civiling saug? organizuoti darbuotojq ir aukletiniq

apsaug?. Tam tikslui gali blti vykdoma Zmoniq evakuacija;

3) jei yra galimybe organizuoti gaisro gesinimo darbus savo turimomis pirminemis gaisro gesinimo

priemonemis;

4) palaikyti informacijos apie situacijos kait4 perdavim4 Bendrajam pagalbos centrui;

5) jei gaisro Zidinys nera iSplitgs, arba nekelia pavojaus darbuotojams, organizuoti materialiqjq vertybiq

apsaugS;

6) palaikyti ry5i su savivaldybes administracija, del velesniq veiksmq vykdymo;

7) incidentui ivykus ne darbo metu, pasitelkiant ry5io priemones kontroliuoja fstaigoje atsakingq

Zmoniq atliekamus veiksmus, kolpavyks atvykti i darbo viet4.
Darbuotojo atsakingo uZ civiling saugQ veiksmai gaisro atveju:
1) i5 istaigos direktoriaus gavgs informacij4 apie evakuacijos pradZi4 informuoja darbuotojus;

2) kol yra vykdoma evakuacij a priLinrijos eiga, prireikus organizuoja Zmoniq srautq paskirstym4;

3) kada darbuotojai ir aukletiniai evakuojasi i5 istaigos pastato ir susirenka numatytoje susirinkimo
vietoje lauke, darbuotojas atsakingas uZ vie5qj4 tvarkq organizuoja darbuotojq ir aukletiniq registracij4,

taip nustatydamas Zmoniq skaidiq kurie evakavosi, kurie galimai liko pastate;

4) po pirmines evakuacijos (aukletiniai ir personalas lauke), kartu su direktoriumi organizuoja evakuotq

aukletiniq paskirstym4, skaidiuoja galimas vietas, laikinam aukletiniq grqlinimam i pastat4, kol bus

lokalizuotas pavojus, ir patalpose, kuriose buvo kilqs gaisras, atstatytos sanitarines s4lygos;

5) Ne darbo metu pagal plane numatytus laiko intervalus privalo atvykti i istaig4, jei to padaryti nera

fizines galimybes, darbus kuruoja pasitelkiant ry5io priemones.

Darbuotojo atsakingo uZ prie5gaisring saug4 veiksmai gaisro metu:
1) kilus gaisrui organizuoja gaisro Zidinio izoliavim4, sumaZina darbuotojq ir aukletiniq patekim4 prie
pavojaus vietos;

2) atsako uZ prie5gaisrines sistemos kontrolg;

3) po evakuacijos organizuoja (paveda darbuotojams patikrinti) durq uZdarymq, taip sumaZindamas,

terSimq dlmais, gahm1 gaisro plitim4 ir deguonies cirkuliacij4;

4) prireikus iSjungia elektros energijos tiekirn4 korpuse/pastate;

5) jei yra vykdomas gaisro lokalizavimas pirminemis gaisro gesinimo priemonemis, vadovauja darbams,

pats aktyviai gesin4 ugnies Zidini;

6) organizuoja pirminiq gaisro gesinimo priemoniq sutelkim4;

7) ne darbo metu pagal plane numatytus laiko intervalus privalo atvykti i istaig4, jei to padaryti nera

fizines galimybes, darbus kuruoja pasitelkiant ry5io priemones.

Darbuotojo atsakingo uZ pirm4j4 pagalb4 veiksmai:
1) jei atvykti galimybes neturi, nuotoliniu bDdu (ry5io priemonemis) organizuoja privalomuosius
veiksmus;

2) prireikus dalyvauja suteikiant pirm4i4 medicininq pagalbq;

3) organizuoja medicinines pagalbos suteikim4 pasitelkiant kitus darbuotojus.

Darbuotojq veiksmai kilus gaisrui:
1) vykdo istaigos direktoriaus ir kitq atsakingq darbuotojq nurodymus;

2) palaiko bendr4 tvark4, vadovaujasi i5 anksto pateikiamq instruktaZq tvarka;

3) riipinasi fizine aukletiniq evakuacija;

4) suteikia bfltinq medicining pagalb1,jei tokia yra bfrtina, arbayra gautas nurodymas i5 uZ pirmqi4
pagalb4 atsakingo darbuotojo;

Pastatu griuvimai

fstaigos direktoriaus veiksmai gavus informacij4 apie kilusi pavojq:
1 ) organizuoj a informacij os perdavim4;



2) jei yra galimybe organizuoja fstaigos darbuotojq ir aukletiniq evakuacij4, duoda nurodymus uZ

civilinE saug4 atsakingam asmeniui;

3) nurodo paZeistos pastato vietos izoliacla, eigq (turi b[ti apribotas patekimas).

4) duoda nurodymus darbuotojams;

5) susisiekia savivaldybes administracija, perduoda informacij4 apie kilusipavojq.

6) palaiko rySi su specialiosiomis tarnybomis;

7) perduoda nurodym4 uZ civiling saugq atsakingam darbuotojui pildyti poveikio pastatui, Zmonems

formas.
Darbuotojo, atsakingo ui civiling saugQ, veiksmai:
l) pavojaus metu organizuoja darbuotojq ir aukletiniq apsaug? (priZi[ri, kad visi Zmones laikytqsi kuo

toliau nuo paZeistos vietos);

2) iv ertina pavoj aus m4st4, gal imus to limesni u s padarinius ;

3) perduoda informacij4 istaigos direktoriui/specialiosioms tarnyboms;

4) pildo poveikio pastatui, Zmonems formas.
Darbuotojq veiksmai pastato griuvimo metu:
1) vykdo [staigos direktoriaus nurodymus;
2) dalyvauja lokalizuojant padarinius ir gelbejant aukletinius;
3) pagal atsakingq darbuotojq nurodymus padeda izoliuoti pastat4;

4) vykdo gelbejimo darbus, jei tokie yra nurodomi i5 specialiqjq tarnybq.
Darbuotojo, atsakingo uZ pirm4j4 pagalb4, veiksmai:
1) prireikus suteikia pirmqf 4 medicining pagalbq;

2) koordinuoja darbuotojq veiksmus suteikiant pirmqj4 pagalbq;

3) atvykus specialiosioms tarnyboms suteikia informacij4 apie nukentejusius.

Ypad pavoiinsa Zmoniu uZkreiiamoii liga
UZfiksavus uZkrediamosios ligos atveji Kelmes mieste/arba istaigoje atliekami tokie veiksmai:

[staigos direktoriaus veiksmai pavojaus metu:
1 ) nurodo organizuoti papildom4 patalpq dezinfekavim4;

2) organizuoti grieZtesnes sanitarines s4lygas istaigoje (daLniau plaunamos rankos, stebimi aukletiniai ir
darbuotojai);

3) nurodo organizuoti daZnesni patalpq vedinim4;

4) esant poreikiui nurodo skelbti karantin4;

5) gavus rekomendacij4 i5 istaigos steigejo, koreguoja fstaigos darbq.

Darbuotojo atsakingo uZ civiling saug4 veiksmai:
1) i5 istaigos direktoriaus gavgs informacij4 apie ligos gresmg informuoja darbuotojus, perduodant jiems

rekomendacijas;

2) prireikus kontaktuoja su specialiosiomis tarnybomis del esamos padeties;

3) organizuoja informaciniq prane5imq iSkabinim4.
Darbuotojo atsakingo uZ pirmqi4 pagalb4 veiksmai:
1) priZiUri istaigoje esandius darbuotojus ir aukletinius, stebi ar nepasirode numatomos ligos simptomai;

2) atsiradus ligos poZymiams kuo skubiau izoliuoja aukletini (aukletinius) nuo kitq ir informuoja
personal4;

3) vykdo vadovybes nurodymus.
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s'DARBUoro_JU IR KITU ESANdIU ZvtoNtg ApsAUGos pAvoJAUs ATvEJUORGANIZAVIMAS

S.l.Zmonig evakavimas
UZ isankslinj pasirengim4 evak-uotis ir Sio proceso organizavim4 ekstremaliq situacijq(ivykiq) atvej ais bendr4i a prasme yra atsakingas istaigos' direktorius.
Sprendim4 del evakuacijos vykdymo priima:
1' Pradineje ekstremalios 

. 
situacijos (ivykio) stadijoje direktorius, jam nesantpavaduotoj as administracij os ir iikio reikalams, j am nesant-pavaduoioj ur rgovrui.

2'Jeigu evakuacijos b[tinumas paai5keja .iau oirlant cs !eru6i*b tu*yuos pajegoms,tai sprendim4 del skubios evakuacijos i5 ekstremri*ir i"ytio Zidinio" priirnu siq pajegq operacijqvadovas.

3'Pavojingq veiksmq atvejais sprendim4 del evakuacijos gali priimti ir policijospajegoms vadovauj antis pareigfrnas.
Ugdytiniq T kilrl lankytojq evakuacija i5 lopselio- darzelio patalpq ar pastato vykdomapagal nurodytas (pazymetas) kryptis, atsizvelgiant i susidariusi4 situaci.l q..'ag*iruotq evakuacij4

igyvendina grupiq aukletojos.
vykdant evakuacij4, reikaling4 pagalbqteikia savivaldybes administracija(civilines saugosdarbuotojas) arba aktyvuotas savivaldyb.r Ekrt .-aliq situacijq valdymo centras (ESVC).

5.2, Apriipinimas asmenindmis apsaugos priemondmis:

. Lop5elyje-darZelyje AAp n6ra, jq poreikis 320 vnt

S'3.Pirmosios pagalbos nukent6jusiems teikimo tvarka: pirmiausiai pagalbateikiama nukentejusiems vaikams, po to moierims, pagyvenusiems zmonems ir galiausiai
vyrams.

' Biitina nurodyti bendrQ pirmosios pagalbos teikimo tvark4 - koki4 pagalbq,kas j4 galiteikti (kokie r.eikalavimai personalo kvalifikacijai);
' Reikia paruosti plano pried4 apie esamas pirmos'pagalbos priemones ir tai atlikti numatytopersonalo skaidiq.

Pirmqi4 pagalb4 nukentOjusiems teikia:

5'4' Rkstremaliqjg situacijq Iikvidavimo ir jq padariniq 5alinimo organizavimas irkoordinavimas: atsitikus ekstremaliajam lvytiui veiksmq koordinavimii. pugrinoinius atliekamusveiksmus nurodo istaigos vadovas. JiJ savo ruostu gali pasitelkti istaigos ar:uroto:a atsaking4 uZciviling saugq.

Vardas ir pavarde Kontaktiniai
telefonai

Pagalbos priemones
pavadinimas

Kiekis Priemones
laikymo vietaLaimute

MilaSauskiene
8 427 6t2t7 Sveikatos prieZiflros

specialiste
1

1

Medicinos
kabinetas

Gralina
Rudzevidi[te

8 427 612t7 oretlste Medicinos
kabinetas



[staigos direktoriaus veiksmai gavus informacij4 apie kilusi pavojq:
1) gavus pranesim4, apie itarimq, k?d fstaigoje gali btiti darbuotojas iit* aukletinis, kuriampasireiSkia tmaus uzkrediamo viruso si.pio.a'i duoii n*odyrr4 izoliuoti zmogq atskiroje palatoje;2) apie galimq ual<rato fakt4 informuoti atsakingas inJtucijas: Bendrqji pagalbos centr4, KelmesNVSC;
3) nepriklausomai nuo to ar pavojus yra patvirtintas ar ne, skelbti laikin4 istaigos karantinq;
_a) 

palaikyti rysi su savivaldybes administracija, del torimesniq r.itr.,t til;*o;5) nurodyti organizuoti sustiprintqput*\aezinfehvi'v--lv'*t'Jrr.v'
!) rurodo organizuoti privalomq periodini patalpq vedinima;
7) jei virusas yra fiksuojamas iit remer -i.rto teritoiijoje, nurodo imtis pirminiq karantinoveiksmq (ankytoj ai neileidZiami i f staigos teritorij 4);8) duoda nurodym4 del aptarnaujandi6 transpodo'patekimo i teritorij4 tvarkos, gaunamq daiktqdezinfekcijos;
9) atsakingiems darbuotojams nurodo asmens apsaugos priemoniq isdavimo organizavimq.Darbuotojo atsakingo uz vies4i qtvarkqir civiling"sarig4 veiksmai:l) i5 istaigos direktoriaus gavgs-infot-uriiQ apie viruso !?.r-g informuoja darbuotojus, perduodantjiems rekomendacijas;
2) prireikus kontaktuoja su specialiosiomis tarnybomis del esarnos padeties, tikslina vykdomrlveiksmq poreiki;
3) padeda organizuoti asmens apsaugos priemoniq isdavimq;
4) perduoda informacij4 atsakingiims aaruuotojams del patekimo i teritorijq per ivaziavimusblokavimo, nurodo kokios transporto priemon.r guli uuti lieioziamos;5) oryanizuoja informaciniq pranesimq iskabiiim4 *i a*q pro'kurias patenkama i fstaigospastatus.

Darbuotojo atsakingo uZ pirm4jq pagalb4 veiksmai:
1) remiantis rekomendacijomis otg*iruola pirmos pagalbos suteikim4 galimai uzsikretusiamZmogui;

2) prii:inri visq reikiamq sanitariniq, izoliavimo ir kitq priemoniq igyvendinim4;3) teikia ataskaitas apie galimai uziikretusio zmogaus'uut i9, jos pJiydius; 
--'i

Darbuotojrl veiksmai:

1) 
vylao istaigos direktoriaus ir kitq atsakingq darbuotojq nurodymus;

) palaiko bendr4 warke, vadovaujasi pateiki-arnq instrukiazq tvarka; 
'

3) naudojasi i5duotomis asmens apsaugos priembnemis;
4) pagal nurodymus {alrvauja orgali_zuojant pupitdo-rs dezinfekavimo darbus; siekiantnenukrypti nuo ekstremaliqiq situaciiq valdv.-o plano rengimo metodinirf 

--

Kilus gaisrui arba uzfiksavus galimq gaisro pavoiq, faktq"nustatgs darbuotojas:
I ) ij ungia gaisring signalizacijq;
2) informuoja tiesiogini vadov4, koregas bei pasidarina funkcijomis;
3) informuoja istaigos direktoriq;
4) pranesa Bendrajam pagalbos centrui Lr2 apiekilusi gaisr4. Bendrasis pagalbos centras apie gaisrofakt4 informuojamas ir tuo atveju, jeigu gaisras ,zg.ririu, ,ivo jegomisi 

e . - - - -

5) jei yra galimybe nustatSrti kokio mQsto pavojus susidare: kur yra lvykio vieta (nurodomas korpusas,aukstas, patalpa), koks yra pavojaus mastas (awira liepsna, rtikstantys diimai, jaudiasi degesiq kvapas);
6) jei yra saugu pradeti gaisro gesinimo darbus pirminemis gaisro gesinimo priemonemis (atsiZvelgiant itai ar yra isplitqs gaisras ar tai ugnies Zidinys, ugnies zidinio"gesini.u, t ret l ffii;irmas darbas, kurisbutq vykdomas pastebej us i o daibuotoj o, tiip' mizinant ;riiffi ; padarin ius).

fstaigos direktoriaus veiksmai gavus informaciiq apie kilusipavoiq;



1) kuo skubiau informuoti 
P-tro*jipagalbos centrq ll2 apiekilusi pavojq (eigu to dar nepadare gaisrq

pastebejg darbuotojai), suteikiant informacij4 apie iastateisandiq z-oriq'.[uiEi U
2) kartu su darbuotoju atsakingu uz vieSqja tvlkq ir civiling saugg organizuoti darbuotojq ir aukletiniqapsauge. Tam tikslui gali buti vykdoma Zmoniq evakuacijaj
3) jei yra galimybe organizuoti gaisro gesinimo darbus savo turimomis pirminemis gaisro gesinimo
priemonemis;

4) palaikyti informacijos apie situacijos kaiq perdavim4 Bendrajam pagalbos centrui;
5) jei gaisro Zidinys nera i5plitgs, arba nekelia pavojaus darbuotdams, organizuoti materialiqjq vertybiq
apsaug?;

6) palaikyti rysi su savivaldybes administracija, del velesniq veiksmq vykdymo;
7) incidentui ivykus ne_ darbo metu, pasitelkiant rySio priemones kontroliuoja [staigoje atsakingq
Zmoniq atliekamus veiksmus, kol pavyks atvykti i darlo viet4.
Darbuotojo atsakingo ui civiling saugQ veiksmai gaisro atveju:
1) i5 istaigos direktoriaus gavgs informacij4 apie evaiuacijos pradzi4 informuoja darbuotojus;
2) kol yra vykdoma evakuacija priZilri jos eiga, prireikus organizuoja Zmoniq srautq paskirstym4;
3) kada darbuotojai ir aukletiniai evakuojasi i5 lstaigos pastato ir susirenka numatytoje susirinkimo
vietoje lauke, darbuotojas atsakingas uz viesqlqtvaikqirganizr"jr-;;;;;j[iiaur<retiniq registracijq,taip nustatydamas zmoniq skaidiq kurie evakivosi, kuiie lahmai-riko pastate;'
4) po pirmines evakuacijos (aukletiniai ir personalas lauke), kartu su direktoriumi organizuoja evakuotqaukletiniq paskirstym4, skaidiuoja galimas vietas, laikinam aukletiniq gr4zinimam !pastat4, kol buslokalizuotas pavojus, ir patalpose, [uriose buvo kilgs gaisras, atstatytos sanitarines sqlygos;
s-) 

]v9 
aar99 metu pagal plane numatytus,.laiko intervalus privalo atvykti i istaig4, jei to padaryti nerafizines galimybes, darbus kuruoja pasitelkiant rysio priemones.

Darbuotojo atsakingo uz priesgaisring saugqveiksmai gaisro metu:
1) kilus gaisrui organizuoja gaisro zidinio izdiivimq,rr*iziru darbuotojq ir aukletiniq patekimq priepavojaus vietos;

2) atsako uZ priesgaisrines sistemos kontrolg;
3) p.o evakuacijos organizuoja(paveda darbuotojams patikrinti) durq uZdarym q,taipsumaZindamas,
ter5imq diimais, galimq gaisro plitimq ir deguonles cirkuliaciiq;
4) prireikus i5jungia elektros energijos tiekim4 korpuse/pastate;
5) jei yra vykdomas gaisro lokalizavimas pirminemis gaisro gesinimo priemonemis, vadovauja darbams,pats aktyviai gesinq ugnies i:idini;
6) organizuoja pirminiq gaisro gesinimo priemoniq sutelkim4;

l) 1e 
Oarqg metu pagal plane numat5rtus laiko intervalus privalo atvykti i istaig4, jei to padaryti nerafizines galimybes, darbus kuruoja pasitelkiant rysio priemones.

Darbuotojo atsakingo uZ pirm{q pagalbq veiksmai:
1) jei atvykti galimybes neturi, nuoiotiniu Uuau lrysio priemonemis) organizuoja privalomuosius
veiksmus;

2) prireikus dalyvauja suteikiant pirmqie medicining pagalb6;
3) otganizuoja medicinines pagalbos suteikimq pasitelkiant kitus darbuotojus.
Darbuotojq veiksmai kilus gaisrui:
1) vykdo istaigos direktoriaus ir kitq atsakingq darbuotoiq nurodymus;
2) palaiko bendr4 tvark4, vadovaujasi is anksto pateikiamq instruktaZq tvarka;
3) riipinasi fizine aukletiniq evakuacija;
4) suteikia biitin4 medicining pagalbq,jei tokia yra butina, arbayragautas nurodymas is uz pirmqj4
pagalbq atsakingo darbuotoj o ;

|staigosdirektoriausveiksmaigavus,."mipavojq:
1 ) organizuoja informacijos perdavim4;



2) jeiyra galimybe organizuoja fstaigos darbuotojq ir aukletiniq evakuacij4, duoda nurodymus uZciviling saug4 atsakingam asmeniui;

3) nurodo paZeistos pastato vietos izoliacijqeig4 (turi buti apribotas patekimas).
4) duoda nurodymus darbuotojams;

5) susisiekia savivaldybes administracija,perduoda informacij4 apie kilus!pavojq.
6) palaiko rySi su specialiosiomis tarnybomis;
7) perduoda nurodym4 uZ civiling saug? atsakingam darbuotdui pildyti poveikio pastatui, Zmonemsformas.
Darbuotojo, atsakingo uZ civiling saugQ, veiksmai:
l) pavojaus metu organizu.oJa darbuotojq ir aukletiniq apsaugg $rizitiri, kad visi zmones laikytqsi kuotoliau nuo paZeistos vietos);
2) iv ertina pavoj aus m4st4, galimus tolimesnius padarinius ;
3) perduoda informacii4 istaigos direktoriui/specialiosioms tarnyboms;
4) pildo poveikio pastatui, Zmonems formas.
Darbuotojq veiksmai pastato griuvimo metu:

]) yfkdo fstaigos direkloriaus nurodymus;
2) dalyvauja lokalizuojant padarinius ir gelbejant aukletinius;
3) pagal atsakingq darbuotoiq nurodymusladeia izoliuoti pastat4;
4) vykdo gelbejimo darbus, jei tokie yra nurodomi id specialiqiq tarnybq.
Darbuotojo, atsakingo uZ pirmqiq pagalbq, veilismai:
l) prireikus suteikia pirmAie mediiining pagilAq;
2) koordinuoj a darbuotoj q veiksmus suteikiant pirmqSq pagalbq;
3) atvykus specialiosioms tarnyboms suteikia informacijq apie nukentejusius.

UZfiksavus uZkrediamo.rror rr* ami tokie veiksmai:
f staigos direktoriaus veiksmai pavojaus metu:
l) nurodo organizuoti papildom4 patatpq dezinfekavim4;
2) organizuoti grieZtesnes sanitarines s4lygas istaigoje (daLniauplaunamos rankos, stebimi aukletiniai irdarbuotojai);

3) nurodo organizuoti daZnesn! patalpq vedinim4;
4) esant poreikiui nurodo skelbti karantinq;

!) gavus rekomenda.riq i: istaigos steigejo, koreguoja [staigos darb4.
Darbuotojo atsakingo uZ civiling suug4 veilismaii
1) i5 istaigos direktoriaus gavgs in-ormaci.la apie ligos gresmg informuoja darbuotojus, perduodant jiems
rekomendacijas;

2) prireikus kontaktuoja su specialiosiomis tarnybomis del esamos padeties;
3) organizuoja informaciniq prane5imq i5kabinimq.
Darbuotojo atsakingo uZ pirmqiq pagalbq veiksmai:
1) priZiuri istaigoje esandius 0aruuotojus ir aukletinius, stebi ar nepasirode numatomos ligos simptomai;
2) atsiradus ligos pozymiams kuo skubiau izoliuoja aukletin! (aukletinius) nuo kitq ir informuoja
personal4;

3) vykdo vadovybes nurodymus.



Taisymas, tikslinimas ir koregavimas 20 1 3 -09-08

s. DARBUOTOJU rR KrrU ESANdTU ZVrONrrT APSAUGOS PAVOJAUS ATVEJU
ORGANIZAVIMAS

5.1. Zmoniq evakavimas

UZ i5ankstini pasirengimq evakuotis ir Sio proceso organizavimq ekstremaliq situacijq
([vykiq) atvejais bendrqja prasme yra atsakingas [staigos direktorius.

Sprendimq del evakuacijos vykdymo priima:
1. Pradineje ekstremalios situacijos ([vykio) stadijoje direktorius, jam nesant

pavaduotojas flkio ir bendriesiems reikalams, jam nesant-pavaduotojas ugdymui.
2. Jeigu evakuacijos biitinumas paai5keja jau dirbant CS gelbejimo tarnybos pajegoms,

tai sprendimq del skubios evakuacijos i5 ekstremalaus ivykio Zidinio priima Siq pajegq Operacijq
vadovas.

3. Pavojingrl veiksmq atvejais sprendimq del evakuacijos gali priimti ir policijos
paj egoms vadovauj antis pareigiinas.

Ugdytiniq ar kitq lankytojq evakuacija i5 lop5elio-darlelio patalpq ar pastato vykdoma
pagal nurodytas (paZymetas) kryptis, atsiZvelgiant i susidariusiq situacijq. Organizuotq evakuacijq

igyvendina grupiq aukletoj os.
Vykdant evakuacijq reikaling4 pagalbqteikia savivaldybes administracija (civilines saugos

darbuotojas) arba aktyvuotas savivaldybes Ekstremaliq situacijq valdymo centras (ESVC).

5.2, Aprflpinimas asmenin6mis apsaugos priemondmis

. Lop5elyje-darZelyje AAP ndra, jqporeikis apie 256 vnt.

5.3. Pirmosios pagalbos nukent6jusiems teikimo tvarka: pirmiausiai pagalba teikiama
nukentejusiems vaikams, po to moterims, pagyvenusiems Zmonems ir galiausiai vyrams.

. B[tina nurodyti bendr4 pirmosios pagalbos teikimo tvark4 - koki4pagalbq kas j4gali
teikti (kokie reikalavimai personalo kvalifi kacij ai) ;. Reikia paruo5ti plano priedq apie esamas pirmos pagalbos priemones ir tai atlikti numatyto
personalo skaidiq.

Pirm4j4 pagalb4 nukentOjusiems teikia:

Vardas ir pavarde Kontaktiniai
telefonai

Pagalbos priemones
pavadinimas

Kiekis Priemones
laikymo vieta

Laimute
MilaSauskiene

8 427 6t2t7 Sveikatos prieZifros
specialiste

1 Medicinos
kabinetas

Vilma Vaitkiene 8 427 6t217 dietiste 1 Medicinos
kabinetas
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s. DARBUoToJU rR KrrU ESANdTV ZltoNrtg ApsAUGos pAvoJAUS ATVEJU
ORGANIZAVIMAS

5.1. Zmoniq evakavimas

UZ iSankstin[ pasirengim4 evakuotis ir Sio proceso organizavimq ekshemaliq situacijrl
([vykiq) atvejais bendrqia prasme yra atsakingas [staigos direktorius.

Sprendimq del evakuacijos vykdymo priima:
1. Pradineje ekstremalios situacijos ([vykio) stadijoje direktorius, jam nesant

pavaduotoj as administracij os ir tikio reikalams, j am nesant-pavaduotoj as ugdymui.
2. Jeigu evakuacijos b[tinumas paaiSkeja jau dirbant CS gelbejimo tarnybos pajegoms,

tai sprendimq del skubios evakuacijos i5 ekstremalaus ivykio Zidinio priima Siq pajegq Operacijq
vadovas.

3. Pavojingq veiksmq atvejais sprendim4 del evakuacijos gali priimti ir policijos
pajegoms vadovauj antis pareigfrnas.

Moksleiviq ar kltq lankytojq evakuacija i5 darZelio-mokyklos patalpq ar pastato vykdoma
pagal nurodytas (paZymetas) kryptis, atsiZvelgiant I susidariusi4 situacijq. Organizuotq evakuacijq
pamokq metu [gyvendina mokytojai, grupiq aukletojos.

Vykdant evakuacij6 reikalingq pagalbqteikia savivaldybes administracija (civilines saugos

darbuotojas) arba .aktyvuotas savivaldybes Ekstremaliq situacijq valdymo centras (ESVC).

ic'

5.2. Aprflpinimas asmenin6mis apsaugos priemon0mis

. Molrykloje AAP n0ra, jqporeikis apie 316 vnt.

5.3. Pirmosios pagalbos nukent6jusiems teikimo tvarka: pirmiausiai pagalba teikiama
nukentejusiems vaikams, po to moterims, pagyvenusiems Zmonems ir galiausiai vyrams.

Bfitina nurodyti bendr4 pirmosios pagalbos teikimo tvarkq - kokiqpagalbq kas jqgali
teikti (kokie reikalavimai personalo kvalifikacijai);
Reikia paruo3ti plano priedq apie esamas pirmos pagalbos priemones ir tai atlikti numatSrto

personalo skaidiq.
Pirmqi4 pagalb4 nukentOjusiems teikia:

Vardas ir pavarde Kontaktiniai
telefonai

Pagalbos priemones
pavadinimas

Kiekis Priemones
laikymo vieta

Laimute
MilaSauskiene

8 427 61217 Sveikatos prieZitros
specialiste

1 Medicinos
kabinetas

Vilma Saulyte 8 427 6t2r7 dietiste 1 Medicinos
kabinetas



Taisymas, tikslinimas ir koregavi mas 2020'12-22

6. VERTINGO TURTO IR SVARBIU DOKUMENTU GNFORMACIJOS)
APSAUGOS ORGANIZAVIMAS

Kilnojamo turto (materialiniq vertybiq) ir dokumentq bei informacijos evakavimo

pavojaus atveju tvarka:

UZ dokumentg evakavim4 ir saugojim4 atsakingi asmenys:

Ui, materialiniq vertybiq evakavim4 atsakinga AGGV direktores pavaduotoja

administracijos ir iikio reikalams Vyda Petraitiene, grandies nariai: Ona Stanevidiene. Vladas

Saponka, Reda MaZonavidiene, Alma Mazuraitie nd, Zosd Gotautiene

Evakuojami ir saugojami 5ie dokumentai:

Eit.
Nr. Dokumento pavadinimas

UZ saugojimq
atsakingas asmuo

1 {staigos steigimo, reorganizavimo dokumentai, antspaudas D. Gedminiene

2. Direktoriaus isakymai veiklos organizavimo klausimais ir jq registras, ir
j ais patvirtinti dokumentai

A.Mazuraitiene

a
J. Direktoriaus isakymai ugdytiniq klausimais ir jq registras A.Mazuraitiene

4. [staigos tarybos, mokyklos mokyojq tarybos posedZiq nutarimai A.Mazuraitiene

5. lstaigos veiklos planavimo dokumentai (strateginis planas, metinis veiklos
planas)

A.Mazuraitiene

6. Direktoriaus isakymai
jq registras

personalo, atostogq, komandiruodiq klausimais ir A.Mazuraitiene

7. Darbuotojq asmens bylos A. Mazuraitiene

8. Mokytoj 11 atestacij os ir kvalifi kacij os tobulinimo dokumentai (pra5ymai,

anketos ir kt.)
R. MaZonavidiene

9. frekiq (paslaugq) pirkimo konkursq dokumentai (skelbimai, paraiSkos,

oasi[lvmai deklaraciios. protokolai)
V. Petraitiene

10. Darbq ir paslaugq sutartys, atliktq darbq ar paslaugq aktai, panaudos
sutafiys

V. Petraitiene

11 UZ archyve esandiq dokumentq evakavim4 A. Mazuraitiene
V. Saponka
V. Paulauskas

12. UZ maisto produktq evakavim4 i5 maisto sandelio O. Stanevidiene
A. Krik5tanavidiene

13. UZ bibliotekoje esamq krygrt evakavim4 L. Maziliauskiene

14. tlZ minkSto inventoriaus sandelyje esam4 minkSt4 inventoriq Z. Gotautiene

15. Virtuvej e esanti inventoriq Vl. I-lrbeliene
V. Vilkodiene
A. Krik5tanavtciene



Taisymas, tikslinimas ir koregavi mas 2019'12'20

$. vnntINGO rURrO IR SVARBIU DOI(JMENTU 0NToRMACIJOS) APSAUGOS

oncnmznvIMAS

Kilnojamo turto (materialinig vertybig) ir dokumentq bei informacijos evakavimo

pavoj aus atveju tvarka:

Ui dokumentg evakavimq ir saugojimQ atsakingi asmenys:

tJi, materialiniq vertybiq evakavim? atsakinga AGGV direktores pavaduotoja administracijos ir

fikio reikalams Vyda petraitiene, grandies nariai: ona Stanevidiene. Egidijus Krik5tanavidius, Reda

MaZonavidiene, Alma Mazuraitiene, Virginija Malcevidiene, Gintute Grinevidiene.

Evakuojami ir saugomi Bie dokumentai:

Dokumento Pavadinimas
Ui saugojim4

atsakingas asmuo
Eil.
Nr.
1. D. Gedminiene

2.
imais ir jq registras, ir

iais patvirtinti dokumentai .

A.Mazuraitiene

J. Oirektoriaus isakymai ugdytiniq klausimais A.Mazuraitiene

4. Stuigot tarybos, mokyklos *okytojq t*ybot pote A. Mazuraitiene

5.
Planas, metinis veiklos

olanas) : : :

A. Mazuraitiene

6.
lausimais ir

jq registras
A. Mazuraitiene

7. Darbuotojq asmens bYlos A. Mazuraitiene

8.
dokumentai (Pra5Ymai,

anketos ir kt.)
R. MaZonavidiene

9. Z. Tamuliene

10. Metu finansines atskaitomybes dokumentai Z. Tamuliene

Z. Tamuliene
11 Ketvirdiq, menesiq fit urtir., uttkuito*yb

t2.

11
Banko dokumentai

Darbuotojq asmens korteles

Z. Tamuliene

Z. Tamuliene

T4, Darbo laiko ap*qtlqqZintq13ryiei Z. Tamuliene
Z. Tamuliene

15. OarUo uZmokesdio apskai{q.vimcjlgiarglgql
t6. Tarifikacij os Ziniara5diai Z. Tamuliene

t7. Inventorizacii os dokumentai Z. Tamuliene

A nskaitos resistrai. didZiosios knygo s registras Z.Tamuliene18.

Apskaitos vadovas ir Politika

Visi5kos materialines atsakomybes sutartys

Z. Tamulienet9.

20.

21.

22.

Z. Tamuliene

elbimai, Parai5kos,
,-,rcinlw; ai d elil aracii os- orotokolai)

V. Petraitiene

grl aktai' Panaudos V. Petraitiene

Uz archwe esandiq dok -.ntU "ruk*i-?
A. Mazuraitiene

24. UZ maisto produktq evakavim4 i5 maisto sandelio
O. Stanevidiene
A. Krik5tanavidiene

Programq s4matos ir jq Pakeitimai



i.bi evakavim4

ui, a mink5tq inventoriq
Vl. Urbeliene
V. Vilkodiene
A. Krik5tanavidiene

Virtuvej e esanti inventoriq

A. Butkuviene25.

26. Z. Gotautiene

27.
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6. VERTINGO TURTO IR SVARBIU DOKUMENTU (INFORMACIJOS)
APSAUGOS ORGANIZAVIMAS

Kilnojamo turto (materialiniq vertybiq) ir dokumentq bei informacijos evakavimo
pavojaus atveju tvarka:

UZ dokumentq evakavim4 ir saugojim4 atsakingi asmenys:

IJZ materialiniq vertybiq evakavim4 atsakinga AGGV direktores pavaduotoja
administracijos ir [kio reikalams Vyda Petraitiene, grandies nariai: Ona Stanevidiene. Egidijus
Krik5tanavidius, Reda MaLonavidiene, Alma Mazuraitiene, Virginija Malcevidiene, Gintute
Grinevidiene, .

Evakuojami ir saugojami Sie dokumentai:

Eit.
Nr. Dokumento pavadinimas

UZ saugojim4
atsakinsas asmuo

16. D. Gedminiene

17. Direktoriaus isakymai veiklos organizavimo klausimais ir jq registras, ir
iais patvirtinti dokumentai

A.Mazuraitiene

18. Direktoriaus isakymai ugdytiniq klausimais ir jq registras A. Mazurait ene

19. fstaigos tarybos, mokyklos mokytojq tarybos posedZiq nutarimai A. Mazurait ene

20. {staigos veiklos planavimo dokumentai (strateginis planas, metinis veiklos
planas)

A.Mazuraitiene

21. Direktoriaus isakymai personalo, atostogq , komandiruodiq klausimais ir
jq registras

A.Mazuraitiene

22. Darbuotojq asmens bylos A.Manxaitiene

23. Mokytojq atestacijos ir kvalifikacij os tobulinimo dokumentai (pra5ymai,
anketos ir kt.)

R. MaZonavidiene

24. Programq sqmatos ir jq pakeitimai Z. Tamuliene

25. Metq fi nansines atskaitomybes dokumentai Z. Tamuliene

26. Ketvirdiq, menesiq finansines atskaitomybes dokumentai Z. Tamuliene

27. Banko dokumentai Z. Tamuliene

28. Darbuotojq asmens korteles Z. Tamuliene

29. Darbo laiko apskaitos Ziniara5diai Z. Tamuliene

30. Darbo uZmokesdio apskaidiavimo Ziniara5diai Z. Tamuliene

31. Tarifi kacij os Ziniara5diai Z. Tamdiene

32. Inventorizacij os dokumentai Z.Tamuhene

JJ. Z. Tamuliene

34. Apskaitos vadovas ir politika Z. Tamuliene

35. Visi5kos materialines atsakomybes sutartys Z. Tamuliene

36. Prekiq (paslaugq) pirkimo konkursq dokumentai (skelbimai, parai5kos,
oasifllvmai deklaracii os. protokolai)

V. Petraitiene

[stai gos stei gimo, r eor ganizavimo dokumentai, antspaudas

Apskaitos registrai, didZiosios knygo s re gistras



5t. Darbq ir paslaugq sutartys, atliktq darbq ar paslaugq aktai, panaudos
sutartys

V. Petraitiene

') clJ6. UZ archyve esandiq dokumentq evakavim4 A.Mazttraitiene

39. UZ maisto produktq evakavim4 i5 maisto sandelio O. Stanevidiene
A. Krik5tanavidiene

40. UZ bibliotekoje esamq knygq evakavim4 A. Butkuviene

41. UZ minkSto inventoriaus sandelyje esam4 mink5t4 inventoriq Z. Gotautiene

42. Virtuvej e esanti inventoriq Vl. Urbeliene
V. Vilkodiene
A. Krik5tanavidiene
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6. VERTINGO TURTO rR SVARBIU DOKUMENTU (INF'ORMACIJOS) APSAUGOS
ORGANIZAVIMAS

Kilnojamo turto (materialiniq vertybiq) ir dokumentq bei informacijos evakavimo

pavojaus atveju tvarka:

UZ dokumentq evakavim4 ir saugojim4 atsakingi asmenys:

UZ materialiniq vertybiq evakavimq atsakinga AGGV direktores pavaduotoja administracijos

ir tikio reikalams Vyda Petraitiene, grandies nariai: Ona Stanevidiene. Egidijus Krik5tanavidius,

Reda MaZonavidiene, Alma Mazuraitiene, Irena Bondarenko, Gintute Grinevidiene, .

Evakuojami ir saugojami Sie dokumentai:

Eit.
Nr. Dokumento pavadinimas

UZ saugojim4
atsakingas asmuo

1
Mokyktos steigimo, reorganizavimo dokumentai, antspaudas D. Gedminiene

2. Direktoriaus isakymai veiklos organizavimo klausimais ir jq registras, ir
iais patvirtinti dokumentai

A.Mazwaitiene

J. Direktoriaus [sakymai ugdytiniq klausimais ir j q registras R. MaZonavidiene

4. Lop5elio -d arl.elio tarybo s, mokyklo s mokytoj q tarybo s posedZiq
nutarimai

A. Mazuraitiene

5. Lop5elio-d arlelio veiklo s planavimo dokumentai (strateginis planas,

metinis veiklos planas) D. Gedminiene

6. Direktoriaus isakymai personalo, atostogtl , komandiruodiq klausimais ir
jq registras

A. Mazuraitiene

7. Darbuotojq asmens bylos A.Mazuraitiene

8. Mokytoj q atestacij os ir kvalifi kacij os tobulinimo dokumentai (pra5ymai,
anketos ir kt.)

R. MaZonavidiene

9. Programq sqmatos ir jq pakeitimai R. Jakaite

10. Metq finansines atskaitomybes dokumentai R. Jakaite

11 Ketvirdit5 menesiq finansines atskaitomybes dokumentai R. Jakaite

T2, Kasos operacijq dokumentai R. Jakaite

13. Banko dokumentai R. Jakaite

14. Darbuotojq asmens korteles R. Jakaite

15. Darbo laiko apskaitos Ziniara5diai R. Jakaite

t6. Darbo uZmokesdio apskaidiavimo Ziniara5diai R. Jakaite

t7. Tarifikacij os Ziniara5diai A. Mazuraitiene

18. Kasos knygos R. Jakaite

t9. Inventorizacij os dokumentai R. Jakaite

20. Apskaitos registrai, didZiosios knygos registras R. Jakaite

2t. Apskaitos vadovas ir politika R. Jakaite

22. Visi5kos materialines atsakomybes sutartys V. Petraitiene

@ konkursq dokumentai (skelbimai, parai5kos,
pasiiilymai deklaracijos, protokolai) V. Petraitiene



24.
Darbq ir paslaugq sutaftys, atliktq darbq ar paslaugq aktai, panaudos
sutaftys

V. Petraitiene

25. UZ archyve esandiq dokumentrl evakavim4 A.Mazuraitiene

26. UZ maisto produktq evakavimqiS maisto sandelio O. Stanevidiene

27. UZ bibliotekoje esamq k ygr'I evakavim4
A. Narbutiene
I. Gri5iene

28. UZ minkSto inventoriaus sandelyj e esamq minkSt4 inventoriq Z. Gotattiene



Taisymas, tikslinimas ir koregavimas 20 1 3-09-08

6. VERTTNGO TURTO rR SVARBTU DOKUMENTU GNTORMACIJOS) APSAUGOS
ORGANIZAVIMAS

Kilnojamo turto (materialiniq vertybiq) ir dokumentq bei informacijos evakavimo
pavojaus atveju tvarka:

Ui dokumentq evakavim4 ir saugojim4 atsakingi asmenys:

UZ mateialiniq vertybiq evakavimq atsakinga AGGV direktores pavaduotoja administracijos
ir iikio reikalams Vyda Petraitiene, grandies nariai: Ona Stanevidiene. Egidijus Krik5tanavidius,
Reda MaZonavidiene, Alma Maqtrutiene, Irena Bondarenko, Gintute Grinevidiene, .

Evakuojami ir saugojami Sie dokumentai:

Eit.
Nr. Dokumento pavadinimas UZ saugojim4

atsakineas asmuo

1
Mokyklos steigimo, reorganizavimo dokumentai, antspaudas R. MaZonavidiene

2.
Direktoriaus isakymai veiklos organizavimo klausimais ir jrl registras, ir
jais patvirtinti dokumentai A. Mazuraitiene

J. Direktoriaus [sakymai ugdytiniq klausimais ir jq registras R. MaZonavidiene

4.
Lop5elio -d arlelio tarybo s, mokyklo s mokytoj q tarybo s posedZiq
nutarimai

A. Mazuraitiene

5.
Lopielio-d arZelio veiklos planavimo dokumentai (strateginis planas,
metinis veiklos planas) R. MaZonavidiene

6.
Direktoriaus [sakymai personalo, atostogq, komandiruodiq klausimais ir
jq registras A.Mazuraitiene

1. Darbuotojq asmens bylos A. Mazuraitiene

8.
Mokytojq atestacij os ir kvalifi kacij os tobulinimo dokumentai (pra3ymai,
anketos ir kt't R. MaZonavidiene

9. Programq sEnatos ir jqpakeitimai J. Urboniene

10. Metq finansines atskaitomybes dokumentai J. Urboniene

11 KetvirdirS menesiq finansines atskaitomybes dokumentai J. Urboniene

t2. Kasos operacijq dokumentai J. Urboniene

13. Banko dokumentai J. Urboniene

t4. Darbuotojq asmens korteles J. Urboniene

15. Darbo laiko apskaitos Ziniara5diai J. Urboniene
t6. Darbo uZmokesdio apskaidiavimo Ziniara5diai J. Urboniene

n. Tarifikacij os ZiniaraSdiai A.Mazuraitiene

18. Kasos knygos J. Urboniene

t9. Inventorizacij os dokumentai J. Urboniene

20. Apskaitos registrai, didZiosios knygos registras J. Urboniene

21. Apskaitos vadovas ir politika J. Urboniene

22. Visi$kos materialines atsakomybes sutartys V. Petraitiene

Prekiq (paslaugq) pirkimo konkursq dokumentai (skelbimai, parai5kos,
pasifllymai deklaracijos, protokolai) V. Petraitiene



24.
Darbq ir paslaugq sutartys, atliktq darbq ar paslaugrl aktai, panaudos

sutartys
V. Petraitiene

25. Ui, archyv e esandiq dokumentq evakavim4 A.Maztxaitiene
26. UZ maisto produktq evakavimqiS maisto sandelio O. Stanevidiene

27. UZ bibliotekoje esamq knygq evakavimq
A. Narbutiene
I. Gri5iene

28. UZ minkSto inventoriaus sandelyj e esam4 mink5tq inventoriq Z. Gotautiene
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' G.VERTINGO TURTO IR SVARBIU DOKUMENTU (INFORMACIJOS)
APSAUGOS ORGANIZAVIMAS

Kilnojamo turto (materialiniq vertybiq) ir dokumentq bei informacijos evakavimo
pavojaus atveju tvarka:

UZ dokumentq evakavim4 ir saugojimq atsakingi asmenys:

UZ materialiniq vertybiq evakavimq atsakinga AGGV direktores pavaduotoja administracijos

ir tikio reikalams Vyda Petraitiene, grandies nariai: Ona Stanevidiene. Egidijus KrikBtanavidius,

Audrone KrikStanavidiene, Irena Bondarenko, Zose Gotautiene, Vaida Ulvydiene, .

Evakuojami ir saugojami Sie dokumentai:

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Ui saugojimq
atsakingas asmuo

1. Mokyklos steigimo, rcorgarizavimo dokumentai, antspaudas N. Motuziene

) Direkoiiaus [sakymai veiklos organizavimo klausimais ir jqregistras, ir
jais patvirtinti dokumentai

A.Mazuraitiene

). ir Direktoriaus isakymai ugdytiniq klausimais ir j q registras A. Mazuraitiene

4. Mokyklos tarybos, mokyklos mokytojq tarybos posedZiq nutarimai A.Maztxaitiene

5. Mokyklos veiklos planavimo dokumentai (strateginis planas, metinis
veiklos planas)

A. Mazuraitiene

6, Direktoriaui isakymai personalo, atosto gq, komandiruodiq klausimais ir
jq registras

A. Mazuraitiene

7. Darbuotojq asmens bylos A. Mazuraitiene

8. Mokytoj q atestacij os ir kvalifikacij os tobulinimo dokumentai (praSymai,

anketos ir kt.)
R. MaZonavidiene

9. Programq sqmatos ir jq pakeitimai V. Ulvydiene

10. Motq finansines atskaitomybes dokumentai V. Ulvydiene

11. Ketvirdiq menesiq finansines atskaitomybes dokumentai V. Ulvydiene

t2. Kasos operacijq dokumentai V. Ulvydiene

13. Banko dokumentai V. Ulvydiene

14. Darbuotoj q asmens korteles
V. Ulvydiene

15. Darbo laiko apskaitos Ziniara5diai V. Ulvydiene

t6. Darbo uZmokesdio apskaidiavimo ZiniaraSdiai V. Ulvydiene

17. Tarifi kacij os Ziniara5diai A.Mazuraitiene

18. Kasos knygos V. Ulvydiene

19. Inventorizacij os dokumentai V. Ulvydiene

20. Apskaitos registrai, didZiosios knygos registras V. Ulvydiene

21. Apskaitos vadovas ir politika V. Ulvydiene

22. Visi5kos materialines atsakomybes sutartys V. Petraitiene

23. rsq dokumentai (skelbimai, parai5kos,
pasiiilymai deklaracij os, protokolai)

V. Petraitiene
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24. ikttf darbq ar paslaugq aktai, panaudos

sutartys

V. Petraitiene

25. @mentqevakavim4 A.Mazuraitiene

26. UZ mdisto produktq evakavimqiS maisto sandelio O. Stanevidiene

27. akavimq E. Tuldiene

2'8. ffis sandelyj e esamq mink5tq inventoriq Z. Gotautiene

a



r15

'T.pAvoJAUs LIKVIDAVIMAS IR Jo SUKELTU PADARTNTV SALTNTMAS

PASTABA. Sio skyriaus gali nerengti (rekomendacijq 19 punktas):
. teatru, kino teatrai, koncertq ar universalios sales;
. ikimokyklinio, priesmokyklinio, bendrojo lavinimo mokymo [staigos;
. kitos ,iroo*.rres poreikiams skirtos istaigos, kuriose vienu metu biina > kaip 200 Zmoniq.

8. VEIKLOS T4STINUMO PAVOJAUS ATVEJU ORGANIZAVIMAS

5i ptano skyriq rengia fkio subjektai ([staigos), kuriems:
. Privaloma uZtikrinti technologinio proceso saugumC
. Bfltina uZtikrinti gyvybiSkai svarbias paslaugas gyventojams (subjektai - atliekantys

medicinin[ aptarnavimq gaminantys pagrindinius maisto produktus, teikiantys elektr6 Silumq

dujas, vandeni ir kitas komunalines, transporto bei rySiq paslaugas, Salinantys nuotekas);

ApraSoma:
. Veiklos (paslaugos) sritis ir apimtys, kurias bfltina i5laikyti pavojaus atveju;
. Turimq i5tekliq panaudojimas ir reikalingos pagalbos pasitelkimas;
. Sudaryto ESOC kompetencija.

e. PRTVALOMU UZOUOdIU IR DARBU VYKDYMAS

Savivaldybes ESVP numatytq uZduodiq vykdymo organizavimas :

. Pateikiami, tokiq uZduodiq vykdymo procedflros ir veiksmai, apra5yti sutartyje ,,del
uZduodiq ES atvejais vykdymo";

PASTABOS:
. Toks susitarimas vykdomas savivaldybes administracijos direktoriaus iniciatrya, tadiau

savivaldybes ESVP numatSrtq uZduodiq tikio subjektui ar istaigai vykdymas yra privalomas. (LR CS

[statymo 16 str. 2 punktas)
. Kui kyla didelis pavojus Zmoniq gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai privalomog uZduotys

gali btiti pateiktos ir tiems iikio subjektams (istaigoms), su kuriais tokios sutartys nesudarytos. (LR

Vyriausybes 2010-07-21 nutarimu Nr.l107 patvirtintos i5tekliq teikimo ir kompensavimo vZ'tai
tvarkos apra5o 5 punktas I Lin., 2OlO,Nr.90-4765)

. Gyventojai ir [kio subjektai ([staigos) ES atvejais I pagalb4 pasitelkiami tik tada, kai jau yra

i5naudotos visos CS sistemos paj egq pasitelkimo galimybes.
. Siems darbams atlikti pasitelkiama remiantis LR CS istatyme itvirtintu visuotinio

privalomumo principu.- 
Privalomqjq darbq ES atvejais atlikimo organizavimas, pateikiant pagrindinius Sio

proceso igyvendinimo momentus, t.y. :

. Darbq pobtrdZio ir apimdiq nustatymas;

. Pasitelkimo ir koordinavimo proced[ros;

. Atsakomybe darbtl atlikimo vietoje.
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10. NUosroLrU lZalos; IVERTTNTMAS rR KoMpENsAvrMAs

Del pavojaus sukeltq padariniq Salinimo patirtq nuostoliq (ialos) lvertinimas ir jq
kompensavimas:

' Apra5omas nuostoliq (ialos) del pavojaus [vertinimo organizavimas;
' Nurodomas surinktos informacijos teikimas valstybes paramai gauti {LR Vyriausybes 2010-

07-21 nutarimu Nr. 1107 (Zin,,2OlO, Nr.90-4765) patvirtinto 
-paramos ui Lalgo'patirt4 del

ES, tvarkos apra5o nuostatos);
' Pateikiamos kitos kompensavimo galimybes.

D6l atliktq privalomq uiduoiiq ir darbq susidariusir; nuostoliq (i5laidu) apskaita ir jrt
kompensavimas:

' nurodoma kaip organizuojama atliktquZduodiq ir darbq apskaita;
' apra5omas jq kompensavimas.

' {LR Vyriausybes 2010-07-21 nutarimu Nr. ll07 (Lin,, 2010, Nr.90-4765) patvirtintas
materialiniq iBtekliq teikimo ir kompensavimo uZ jq teikim4tvarkos apra3as).

' {LR Vyriausybes 2010-05-04 nutarimu Nr. 512 (Zin, 2010, Nr.54-2652) patvirtintas
privalomqiq darbq atlikimo ES atvejais ir kompensavimo ul,tai tvarkos apra5as).

Galutinis [vykusios ekstremalios situacijos valdymo etapas - pasekmirl arba nuostoliq
[vertinimas ir jq atlyginimas.

Nuostolius gali atlyginti :

' nustatytaskaltininkas;

' draudimo kompanijos;. savivaldybe;
. valstybe.

Padarfia Zala (nuostoliai) atlyginami pinigais, materialinemis vertybemis, paslaugomis,
lengvatomis ir pan., pilnai ar dalinai, i3 karto ar per tam tikrqlaikotarpi.

Jeigu nustatytas kaltininkas savo valia atsisako padengti nuostolius, tada tai vykdoma
teisminiu keliu.

Priklausomai nuo ekstremalios situacijos (ivykio) m4sto, pasekmiq pobfldZio ir kiq
objekfiiq aplinkybiq mokymo [staigos direktoriaus [sakymu sudaroma nuostoliq [vertinimo
komisija, kuri atlieka Sias pagrindines dvi procediiras:

' Surenka ir tyrimo akte fiksuoja visus duomenis apie padarytus nuostolius.

' Savivaldybei pateikia ra5tq kuriame ivardijami ivertinti nuostoliai ir
kompensavimo.

pra5oma jq

Savivaldybe pasilieka teisE ivertinti pateiktq duomenq apie patirtus nuostolius realum4.
Jeigu [staigos turtas draustas, tai nustat5rta tvarka teikiama informacija apie nuostolius

draudimo kompanijai.
Be to informacija apie patirtus nuostolius pateikiama ir apskrities vir5ininko

administracij os Civilines saugos departamentui.

;
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11. PLANO PRIEDAI

11.1. [sakymo, kuriuo tvirtinamas ESVP kopija......................... .....................4(

11.2. Pavojaus'keliamos rizikos analizd ir ivertinimas ............. l9-2(

11.3. [staigos darbuotojq susijusiq su pavojaus valdymu kontaktiniai duomenys. ......21'22

11.4. Teritoriniq CS sistemos pajegq savivaldybes ESK ir ESOC kontaktiniai duomenys................4i

1 1.5. Turimq materialiniq - techniniq i5tekliq duomenys. ............' 4(

11.6. Teritorijos bei pastatq planai ir vietoves Zemelapis .........""'4i

11.7. ES prevencijos priemoni\2}L}m. planas .....27'33

11.9 ESV plano rengimo grupe ..........:....... ............'."' 3i

11.10 MokyklosdarbuotojqveiksmqplanaskilusEs .............."'."3(

e.,


