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KALVARIJOS GIMNAZIJOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO 

DERINIMO LAPAS 

 

 

Eil.

Nr. 

Institucijos pavadinimas Data Atsakingo asmens 

pareigos, vardas, 

pavardė, parašas 

1 

 

Marijampolės apskrities 

priešgaisrinė gelbėjimo 

valdyba 

 

2015-11-25 d. raštas Nr. V1-958 

„Dėl ekstremaliųjų situacijų 

valdymo plano derinimo“ 

Viršininkas 

Vidaus tarnybos 

pulkininkas 

Vidas Barauskas 

2 

 

Marijampolės apskrities 

vyriausiojo policijos 

komisariato Kalvarijos 

policijos komisariatas 

 

2015-12-04 d. raštas Nr. 64-S-

76219 (1.27-64-36) „Dėl 

ekstremalių situacijų valdymo 

plano suderinimo“ 

Viršininkas 

Arvydas Magonitaitis 

3 

 

Marijampolės visuomenės 

sveikatos centras 

 

2015-12-01 d. raštas Nr. 5D-2283 

„Dėl Kalvarijos gimnazijos 

ekstremaliųjų situacijų valdymo 

plano derinimo“ 

Direktorė 

Asta Šiaučiūnienė 

4 

Všį Kalvarijos pirminės 

sveikatos priežiūros 

centras 

2015-12-01d. raštas Nr. JS-181 

„Dėl ekstremaliųjų situacijų 

valdymo plano derinimo“ 

Vyriausioji gydytoja 

Ilona Aleksienė 

5 

 

Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos 

Kalvarijos valstybinė 

maisto ir veterinarijos 

tarnyba 

2015-12-04 d. raštas Nr. 32S-

(32.5)-85 „Dėl ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plano derinimo“ 

Viršininkas-valstybinis 

veterinarijos inspektorius 

Arūnas Šimkus 

6 

Všį Marijampolės 

greitosios medicinos 

pagalbos stotis 

2015-12-07 d. raštas 

Nr. 2-166 (1.12.) 

„Dėl ekstremaliųjų situacijų 

valdymo plano derinimo“ 

Direktorius 

Alvydas Dirsė 
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EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO KOPIJŲ (PLANO IŠRAŠŲ) SKYRIMO 

LAPAS 

 

 

Eil.

Nr. 

Kam pateiktos plano kopijos (plano 

išrašai), pateikimo būdas  

Data Atsakingo asmens pareigos, 

vardas, pavardė, parašas 

1. 
Kalvarijos savivaldybės 

administracija 
2015-12-08 

Vyriausioji specialistė darbų 

saugai, civilinei saugai ir karo 

prievolei Dainutė Sinkevičienė 
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PLANO PERŽIŪROS IR ATNAUJINIMO (TIKSLINIMO) LAPAS 

 

 

Eil.

Nr. 

Kas patikslinta Data Atsakingo asmens pareigos, 

vardas, pavardė, parašas 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Planas peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus, įvykus 

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

reglamentuojantiems teisės aktams. Plano pakeitimai derinami su pajėgomis, jei pakeitimai susiję su jų 

kompetencija. 
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kalvarijos gimnazijos (toliau vadinama- Įstaiga), registruotos adresu: J. Basanavičiaus g. 

16, Kalvarija, ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau-planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. XI-635 (Žin., 2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 9 punktu; 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010-04-19 įsakymu Nr. 1-

34 patvirtinti „Kriterijai ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti 

ekstremalių situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą“ ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

VRM direktoriaus 2011-02-23 įsakymo Nr. 1-70“ Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo 

metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais. 

2. Planas reikalingas, kad būtų tinkamai pasirengta galimai ekstremaliajai situacijai, 

efektyviai paskirstyti materialiniai ištekliai ir pajėgos, perspėti ir informuoti darbuotojai ir mokiniai 

apie gresiantį ar esamą pavojų gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų vykdymas, žmonių gyvybės 

išsaugojimas ir materialinių vertybių nuostolių sumažinimas. 

3. Plano tikslas: 

3.1. padėti Kalvarijos gimnazijos direktoriui organizuoti ir koordinuoti gresiančių ar 

susidariusių ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą; 

3.2. prognozuoti ekstremalias situacijas ir numatyti prevencines priemones, kad iš anksto 

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

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

3.3. tinkamai reaguoti į ekstremalią situaciją, organizuoti gelbėjimo ir ekstremalių situacijų 

padarinių šalinimo darbus (perspėti darbuotojus bei aplinkinius gyventojus, galinčius patekti į 

pavojingo poveikio zoną, apie įvykį ar ekstremalią situaciją informuoti atsakingus darbuotojus, 

avarines tarnybas ir kitas suinteresuotas institucijas, organizuoti pirminius gelbėjimo darbus, prireikus 

evakavimą, laiku kreiptis reikalingos pagalbos); 

3.4. padidinti įstaigos darbuotojų parengtį, pagerinti jų reagavimą į ekstremalias situacijas, 

kiek įmanomą mažinti riziką, vykdant darbuotojų, mokinių gelbėjimo ir ekstremaliųjų situacijų 

padarinių šalinimo darbus; 

3.5. parengti išsamią veiksmų seką įvykus ekstremaliai situacijai; 

3.6. įvertinti padarytą žalą įstaigai ir aplinkai. 

II. TRUMPA ŪKIO SUBJEKTO CHARAKTERISTIKA 

 

4. Pavadinimas – Kalvarijos gimnazija 

5. Adresas - J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija LT 69202 

6. Įstaigos kodas – 190379992 

7. Tel. / faks. (8~343) 21 060 

8. El. paštas kalvar@kalvarija.lm.lt 

9. Įstaigos vadovas - direktorė Dijana Kavaliauskienė, tel (8~343) 21 060 

10. Įstaigos darbuotojas atsakingas už civilinę saugą: direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir 

bendriesiems klausimams Edmundas Razvickas (darbo tel.: (8~343) 21 518; mob. tel.: (8~615) 42 

425, el. paštas edmundasrazvickas@gmail.com). 

11. Pagrindinė veiklos sritis - švietimas 

12. Pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20, pradinis ugdymas, kodas 

85.20, pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10. 

13. Steigėjas - Kalvarijos savivaldybės taryba 

14. Forma – Biudžetinė įstaiga 

15. Statinys - Kolektyvinės apsaugos statinys. Objekte civilinės saugos slėptuvės nėra. 

16. Pastato išplanavimas - Pastatą sudaro naujas korpusas ir senas korpusas kurie sujungti 

pereinamu koridoriumi. Tai trijų aukštų plytinis pastatas apšiltintas 15 cm putplasčiu.  

17. Bendras pastato plotas – 7600,75 m
2
; 
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18. Teritorijos plotas – 32763 m
2
; 

19. Darbuotojų skaičius – 121 

20. Mokinių skaičius – 820 

21. Klasių skaičius – nuo pradinės 1 klasės iki gimnazinės IV klasės 

22. Vienu metu įstaigoje žmonių būna apie - 860 

23. Kalvarijos gimnazijos darbo laikas: 

23.1. Pirmadienis-ketvirtadienis 7.00 - 17.00 val.; 

23.2. Penktadienis 7.00 - 15.45 val., 

23.3. Nedarbo dienos – šeštadienis ir sekmadienis. 

24. Mokinių atostogų metu darbo laikas: 

24.1. Pirmadienis-ketvirtadienis 8.00 – 17.00 val. 

24.2. Penktadienis 8.00 - 15.45 val. 

25. Elektros ūkis: elektros energiją įstaigai tiekia AB „Lesto“: 

25.1. į objektą įvestos dvi elektros tiekimo linijos (įvadai) kurios randasi lauke; 

25.2. pastate yra 2 elektros valdymo skydinės: viena naujo korpuso pirmame aukšte (patalpos 

Nr. 104), kita seno korpuso rūsyje; 

26. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas: šias paslaugas teikia UAB „Kalvarijos 

komunalininkas“: Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas vykdomas požeminėmis trasomis. Į pastatą 

atvesti 2 įvadai. Vienas įvadas randasi naujame korpuse, kitas įvadas randasi sename korpuse. 

Patekimas į patalpas iš šiaurinės lauko pusės. 

27. Šilumos ūkis – šilumą centralizuotai teikia UAB „Didma“. Šildymo sistema pajungta nuo 

šilumos punktų, esančių įstaigos atskiruose pastatuose. Patekimas į šilumos punktus  

28. Karštas vanduo poreikiams tenkinti pašildomas elektriniais prietaisais (šildymo boileriai 

ir greituminiai šildytuvai).  

29. Komunalinės atliekos - komunalines atliekas tvarko Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centras. 

30. Patalpų vėdinimas – patalpose įrengtos ventiliacijos angos kuriose sumontuoti elektriniai 

vėdinimo įrenginiai ir "Konfovent" markės rekuperatoriai. 

31. Fizinę objekto apsaugą vykdo - saugos bendrovė UAB "Grifs AG" 

32. Ryšiai - pranešimai apie pavojus gali būti vykdomi TEO tinklu, mobiliaisiais telefonais ir 

internetinio ryšio tinklu. 

33. Įstaigoje sumontuota adresinė gaisrinė signalizacija „Juno-Net“. Pavojaus mygtukai 

išdėstyti kiekviename pastato aukšte. Dūmų davikliai sumontuoti kiekvienoje patalpoje.  

34. Pastate yra 10 gaisrinių čiaupų. Jie išdėstyti seno korpuso koridoriuose ir laiptinėse. Jų 

vietos evakuacijos plane pažymėtos ženklu  (žiūr. 4 priede). 

35. Turimos gaisrų gesinimo priemonės – 25 gesintuvai. Iš jų 18 vnt. 6 kg. ABC miltelinių 

ir 7 vnt. VPG-10 markės vandens putų gesintuvų. Gesintuvų išdėstymo vietos evakuacijos plane 

pažymėtos ženklu   (žiūr. 4 priede). 

36. Asmeninės apsaugos priemonės: pirštinės, darbo rūbai, batai, apsauginiai respiratoriai, 

akiniai – išduodami pagal poreikį.  

37. Turimos individualios ir kolektyvinės apsaugos priemonės: kolektyvinės apsaugos 

statinys, gyventojų priėmimo punktas, kuriame numatytas apsaugomų gyventojų preliminarus skaičius 

979. 

38. Naudojamos ir sandėliuojamos pavojingos medžiagos – nėra. 

39. Greta esantys pavojingi objektai – Šilumos tiekimo punktas (~50 m.) iš kurio 

centralizuotai UAB „Didma“ tiekia šilumos energija visam Kalvarijos miestui.  

III. PLANE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUPOS 

 

 Ūkio subjektas - Lietuvos Respublikos įsteigta įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri 

įstatymų nustatyta tvarka verčiasi komercine, ūkine, finansine, profesine veikla. 
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 Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų, visų ūkio 

subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai, veiksmus jai 

susidarius ir padarinių šalinimą, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, šalies 

ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios situacijos poveikio 

apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams. 

 Civilinės saugos pratybos – kompleksinis valstybės ir savivaldybių, ūkio subjektų, 

civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgų ir gyventojų mokymas, kurio metu sudarius tariamas 

ekstremalias situacijas tobulinami valdymo įgūdžiai, mokomasi praktiškai organizuoti žmonių ir turto 

apsaugą nuo ekstremalių situacijų poveikio ir atlikti gelbėjimo bei ekstremalios situacijos padarinių 

šalinimo darbu. 

 Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti 

staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar 

padaryti kitą žalą. 

 Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, 

techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų 

socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai. 

 Ekstremaliojo įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba 

tarptautinėje praktikoje naudojami fiziniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar kiti 

įvykio mastą, padarinius ar faktą apibūdinantys dydžiai arba aplinkybės( kritinės ribos), kuriuos 

atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliuoju. 

 Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – dokumentas, kuriuo reglamentuojamas 

materialinių ir žmoniškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms 

situacijoms. 

 Ekstremaliosios situacijos židinys – vieta, kurioje įvyko įvykis ar ekstremalusis įvykis, 

ir teritorija, apimanti didžiausio pavojaus sritį apie tų įvykių vietą, kurioje gresia įvykio ar 

ekstremaliojo įvykio veiksnių pavojai ten esančių gyventojų sveikatai ir (ar) gyvybei, turtui ir (ar) 

aplinkai. 

 Avarija – netikėtas įvykis, sukėlęs sprogimą, gaisrą, statinių visišką ar dalinį 

sugriovimą, technologinio proceso nuostolingą sutrikimą, sunkų grupinį nelaimingą atsitikimą, 

pavojingų medžiagų išsiveržimą į aplinką, kai padaroma žala žmonėms ar aplinkai įvykio vietoje ar už 

jo ribų. 

 Prevencija -  kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremalioms situacijoms priemonių 

visuma, kad iš anksto pasirengus būtų išvengta ekstremalios situacijos arba mažėtų galimybė jai kilti, 

o susidarius ekstremaliai situacijai būtų mažiau pakenkta žmonėms, turtui bei aplinkai. 

 Gelbėjimo darbai – veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų 

situacijų metu siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą suteikti jiems pirmąją medicinos 

pagalbą ir (ar) nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti aplinką. 

 Gyventojų evakavimas – dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos 

organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, 

laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas. 

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

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

veiksnių. 

 Pavojingoji medžiaga - medžiaga, mišinys ar preparatas, nurodytas Lietuvos 

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

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

susidaryti kilus avarijai. 

 Radiacinės apsaugos priemonės – administracinių, techninių, sanitarijos ir higienos bei 

kt. specialiais normatyvais apibrėžtų mokslinių ir praktinių veiksmų visuma, kurių paskirtis – apriboti 

aplinkos taršą radioaktyviosiomis medžiagomis bei žmonių apšvitą iki galima mažų, visuomenei 

priimtinų aktyvumo lygių, atitinkančių normatyvais patvirtintuosius. 
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 Radioaktyvioji tarša – bet kurios medžiagos paviršiaus ir aplinkos bei žmogaus 

užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis. Žmogaus  radioaktyvusis užterštumas – išorinis odos 

užterštumas ir vidinis užteršimas. 

 Dezinfekcija – patogeninių mikroorganizmų pašalinimas iš aplinkos nuo daiktų, 

konstrukcijų, įrengimų, transporto priemonių, kitų paviršių ir jų sunaikinimas naudojant specialius 

metodus bei priemones. 

 Perspėjimo sistema – visuma organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis siekiama 

užtikrinti garsinio perspėjamojo civilinės saugos signalo davimą ir (ar) informacijos apie gresiančią ar 

susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo 

ekstremaliosios situacijos būdus perdavimą gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir 

įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams. 

Slėptuvė – specialiosios paskirties statinys arba specialiai įrengta patalpa gyventojams, 

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

metu, apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. 

Materialiniai ištekliai – nekilnojamasis turtas, transporto priemonės, statybinės 

medžiagos ir kiti ištekliai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti gresiančioms ar 

susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti 

IV. GRESIANTYS ĮVYKIAI AR EKSTREMALIOS SITUACIJOS 

 

40. Gresiančios ekstremalios situacijos: 

40.1. Kalvarijos gimnazijos 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; 

40.2. pavojai nustatomi vadovaujantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, 

specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūros, 

įvykių modeliavimu, taip pat Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241; 

40.3. galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų 

situacijų keliama grėsme Kalvarijos gimnazijos darbuotojų, mokinių, svečių gyvybei, sveikatai, 

gimnazijos turtui ir aplinkai. 

41. Galimų pavojų nustatymas: 

41.1. Remiantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarime Nr. 241 „Dėl 

ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 29-1004, 2009, Nr. 153-6928) nustatytais ir 

išvardintais kriterijais bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 “Ūkio subjekto, kitos įstaigos galimų 

pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinės rekomendacijos“ buvo atlikta galimų 

pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analize (1 priedas). 

41.2. Atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę nustatyti šie labiausiai 

tikėtini pavojai: 

41.2.1. Pavojai kurie gali sukelti didelius padarinius ir yra didelės tikimybės: 

- pavojingos užkrečiamos ligos; 

- gaisrai; 

- įvykiai transportuojant pavojingą krovinį; 

- transporto avarijos; 

- uraganas. 

41.2.2. Pavojai kurie sukelia didelius padarinius (poveikį): 

- pastatų griuvimai; 

- teroristiniai išpuoliai. 
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41.2.3. Pavojai kurie yra didelės tikimybės: 

- elektros energijos tiekimo sutrikimai; 

- šilumos energijos tiekimo sutrikimas; 

- smarkus speigas; 

- smarkus speigas; 

- pavojingas radinys; 

- vandens tiekimo sutrikimai; 

- maisto tarša; 

- visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės; 

- nusikaltimai, nusikalstami neramumai, gaujų siautėjimai; 

- speigas; 

- komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimai; 

- vandens tarša; 

- maksimalus vėjo greitis; 

- streikai; 

- tirštas rūkas; 

- elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai; 

- smarkus sudėtinis apšalas. 

41.2.4. Visi kiti galimi pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka: 

- labai smarki pūga; 

- labai smarkus lietus; 

- labai smarkus snygis; 

- smarkus lietus; 

- kruša; 

- smarkus snygis; 

- pūga; 

- smarkus sudėtinis apšalas; 

- lijundra; 

- žemės drebėjimas. 

 

42. Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip vieną kartą per metus 

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

įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems 

Kalvarijos gimnazijos darbuotojų ir mokinių saugumą. 

V. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ 

ORGANIZAVIMAS 

 

43. Perspėjimo ir informavimo tikslas – laiku perspėti darbuotojus ir mokinius apie 

ekstremalią situaciją, pobūdį ar ekstremalų įvykį, informuoti apie galimus padarinius bei perduoti 

jiems nurodymus ir savisaugos rekomendacijas visam ekstremaliosios situacijos laikui.  

44. Ekstremalių situacijų atvejais perspėjimo ir informavimo funkcijų vykdymą organizuoja 

gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams. Šis darbas 

prasideda iš karto, sužinojus apie susidariusią ar gresiančią ekstremalią situaciją visomis numatytomis 

informavimo priemonėmis-judriojo, fiksuoto ryšio priemonėmis, el. paštu, žodžiu. 

45. Gimnazijoje atsakingas asmuo už pirminės informacijos apie ekstremalųjį įvykį 

siunčiamų signalų į gimnazijos elektroninį paštą kalvar@kalvarija.lm.lt ar skambinant tel. (8~343) 21 

060 priėmimą yra sekretorius - administratorius. Jis gautą informaciją apie gresiantį / įvykusį 

ekstremalų įvykį nedelsiant perduoda gimnazijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ūkio ir 

bendriesiems klausimams. 

46. Direktorius ar direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams gavęs signalą 

apie gręsiančią ekstremalią situaciją nedelsdamas įvertina jos pavojingumo laipsnį žmonėms, turtui ir 

mailto:kalvar@kalvarija.lm.lt
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aplinkai, sukviečia į pasitarimą atsakingus darbuotojus, supažindina juos su esama ar prognozuojama 

situacija, nustato ir patikslina veiksmų planą, eiliškumą, atsakomybės ribas, paskiria užduotis, nurodo 

darbuotojų informavimo būdą bei kitus būtinus imtis veiksmus. 

47. Civilinės saugos signalai ir pirminė informacija apie gresiančią/įvykusią ekstremalią 

situaciją, galinčią sutrikdyti gimnazijos veiklą, bus gaunama iš Kalvarijos savivaldybės 

administracijos, Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos arba korinio transliavimo 

pranešimu į mobiliuosius telefonus.  

 48. Gimnazijos darbuotojams ir mokiniams perspėti apie gresiančią ar susidariusią 

ekstremaliąją situaciją naudojama perspėjimo sistema - elektrinis skambutis. Dingus elektros energijai 

perspėjama žodžiu, mobiliaisiais telefonais.  

 49. Perspėjimo signalas – ilgas nepertraukiamas skambutis (skambantis ilgiau kaip 1 min.) 

reiškia evakavimasi. Kilus gaisrui, įsijungia (įjungiama) gaisro signalizacijos sirena arba perspėjama 

ilgu nepertraukiamu skambėjimu. 

50. Už gimnazijos darbuotojų, mokinių perspėjimą apie kylantį pavojų atsakingas gimnazijos 

direktorius. Gresiant ar atsitikus ekstremaliam įvykiui, naudojami veiksmai ir numatomos perspėjimo 

bei informavimo priemonės: 

50.1. ekstremalios situacijos atveju gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir 

bendriesiems klausimams vadovaudamasis objekto ekstremalių situacijų valdymo planu ir 

atsižvelgdamas į susidariusios situacijos pobūdį, mastą bei galimą poveikį žmonių gyvybei ir 

sveikatai, nedelsiant priima sprendimą, perspėja ir informuoja darbuotojus apie susidariusią 

ekstremalią situaciją ir nurodo būtinus imtis veiksmus; 

50.2. susidarius aplinkybėms, organizuoja žmonių evakavimą, pirminius gelbėjimo darbus ir 

jiems vadovauja kol atvyks spec. tarnybos; 

50.3. didėjant grėsmei ar plečiantis ekstremaliajai situacijai, gimnazijos direktorius ar 

direktoriaus įgaliotas darbuotojas kreipiasi pagalbos į: 

50.3.1. specialiąsias tarnybas bendruoju pagalbos numeriu  112, 

50.3.2. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorių tel. (8 ~ 343) 23 144, fax. (8 ~ 343) 

23 894, 

50.3.3. švietimo ir ugdymo skyriaus vedėją (8 ~ 343) 23 092, 

50.3.4. kitas institucijas nurodytas perspėjimo apie įvykį schemoje (3 priedas). 

51. Paskelbus ekstremalią situaciją, vadovavimą susidariusių padarinių likvidavimui perima 

Kalvarijos savivaldybės ESOC. 

52. Numatomos perspėjimo ir informavimo priemonės: 

52.1. darbuotojai, esantys įstaigoje, įvykus nelaimei ar gręsiant ekstremaliai situacijai 

informuojami: 

52.1.1 elektriniu skambučiu, ilgo nepertraukiamo skambėjimo signalu (skambant ilgiau nei 1 

min.); 

52.1.2. telefono aparatais (laidiniais ir mobiliais); 

52.1.3. žodiniu perspėjimu; 

52.1.4. elektroniniu paštu ar kitomis internetinio ryšio priemonėmis. 

53. Kalvarijos gimnazijoje dirbančių darbuotojų mobilių telefonų numerius ir el. paštus 

galima rasti naujo korpuso antrame aukšte 213 kab. (raštinėje). Darbuotojų (pedagogų ir ūkio dalies) 

mobiliųjų telefonų numerius turi direktoriaus pavaduotojai. 

54. Už ekstremalios situacijos valdymą ir informavimą atsakingi: 

54.1. direktorius - (8~343) 20 160, el. paštas kalvar@kalvarija.lm.lt, kabinetas - 213, 2 

aukštas naujas korpusas; 

54.2. direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams (8~343) 21 518, el. paštas 

edmundasrazvickas@gmail.com, kabinetas - 119, senas korpusas pirmas aukštas. 

54.3. direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8~343) 21 516, el. paštas kgpuarune@gmail.com, 

kabinetas - 204, naujas korpusas 2 aukštas. 

55. Kalvarijos gimnazijoje dirbantys mokytojai ir darbuotojai visi turi personalinius 

kompiuterius ir interneto prieigą.  

mailto:kalvar@kalvarija.lm.lt
mailto:kgpuarune@gmail.com
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VI. CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAI 
 

56. Siekiant supaprastinti ir paspartinti pranešimo apie susidariusias ekstremalias situacijas 

perdavimą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2015 m. 

rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1 – 244 patvirtintus civilinės saugos signalus. Visų Kalvarijos gimnazijos 

darbuotojų pareiga – gerai juos žinoti ir mokėti veikti išgirdus atitinkamą signalą. 
 

57. Iš viso patvirtinti 9 civilinės saugos signalai: 
 

Įspėjamasis garsinis signalas: 

Eil. 

Nr. 

Civilinės saugos 

signalo pavadinimas 

Civilinės saugos signalo reikšmė 

1. „Dėmesio visiems“ Įspėjamasis 3 min. trukmės pulsuojančio kaukimo garsinis signalas, 

skelbiamas gyventojams apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją 

situaciją perspėti arba apie būsimą svarbų pranešimą informuoti atliekant 

perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimą ar vykstant civilinės saugos 

pratyboms. Išgirdę signalą, gyventojai privalo įsijungti radijo imtuvą ar 

televizorių ir išklausyti informaciją, kuri leistų imtis priemonių, siekiant 

apsaugoti save ir išvengti galimos žalos ar ją sušvelninti 

 

 

 

 

Įspėjamieji balsu skelbiami signalai: 
 

Eil. 

Nr. 

Civilinės saugos signalo 

pavadinimas 

Civilinės saugos signalo reikšmė 

2. „Dėmesio visiems“ 
Balsu skelbiamas signalas, kuriuo pranešama apie netrukus 

būsimą svarbų pranešimą 

3. „Cheminis pavojus“ 
Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie realų ar gresiantį 

cheminės taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje 

4. „Radiacinis pavojus“ 
Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie realų ar gresiantį 

radioaktyviosios taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje 

5. „Katastrofinis užtvindymas“ 

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie katastrofinio 

užtvindymo grėsmę dėl galimos avarijos Kauno hidroelektrinėje. 

Šis signalas skelbiamas Kauno m. ir Kauno r., Šakių, Jurbarko, 

Šilutės r., Pagėgių sav. gyventojams, savivaldybių institucijoms ir 

įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams, kuriems gresia 

tiesioginis užtvindymas 

6. „Potvynio pavojus“ 

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie potvynio grėsmę 

dėl polaidžio ar intensyvių liūčių pakilus upėse vandens lygiui iki 

pavojingos ribos 

7. „Uragano pavojus“ 
Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie artėjantį 

hidrometeorologinį reiškinį, galintį sukelti ekstremaliąją situaciją 

8. „Oro pavojus“ 
Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie gresiantį oro 

antpuolį 

9. 
„Perspėjimo sistemos 

patikrinimas“ 

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo pranešama apie  vykdomą 

Perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimą 
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VII. KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ TVARKA 
 

58. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu 

Nr. 1V-114 „Dėl keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.40-1515) įstaigoje organizuojamas ir koordinuojamas pasiruošimas 

gresiantiems įvykiams, likvidavimas įvykusių įvykių ir jų padarinių šalinimas.  

59. Už informacijos priėmimą ir perdavimą atsakingas Kalvarijos gimnazijos direktorius ir 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams, kurio duomenys perduoti Kalvarijos 

savivaldybės administracijai. 

60. Už mokytojų informavimą apie susidariusią/įvykusią ekstremaliąją situaciją atsakingas 

direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

61. Už mokinių, jų tėvų ar globėjų informaciją, informacijos sklaidą atsakingi mokytojai, 

klasių auklėtojai. 

62. Už aptarnaujančio personalo informavimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir 

bendriesiems klausimams.   

63. Ekstremalią situaciją pastebėję įstaigos darbuotojai pirmiausia informuoja gimnazijos 

direktorių, direktoriaus pavaduotoją ūkiui ir bendriesiems klausimams. 

64. Gaisro atveju nedelsiant informuoja gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ūkio ir 

bendriesiems klausimams ir imasi pirminių gaisro gesinimo priemonių gaisro gesinimui bei laukia 

tolimesnių nurodymų. 

65. Kai ekstremalios situacijos mastas viršija Kalvarijos gimnazijos civilinės saugos pajėgų 

galimybes apie įvykius, kurie kelia pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, 

turtui ir (ar) aplinkai, ekstremalius įvykius bei gresiančią ar susidariusią ekstremalią situaciją, 

direktorius ar direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams teikia telefonu, elektroniniu 

paštu, faksu atsižvelgiant į atitinkamų institucijų kompetenciją ir veiklos pobūdį: 

65.1. bendrajam pagalbos centrui 112 (bendrosios pagalbos centras, gavęs informaciją apie 

susidariusią ekstremaliąją situaciją Kalvarijos gimnazijoje, informuoja atitinkamas apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pajėgas, policijos komisariatą, greitosios medicinos pagalbos stotį 

ar kitas institucijas). Bendrasis pagalbos centras informaciją priima visą parą. 

65.2. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui tel. (8~343) 23 144, el. paštas 

admin@kalvarija.lt 

65.3. Kalvarijos savivaldybės specialistui, atsakingam už civilinę saugą (8~343) 23 894, 

(8~655) 42 561, el. paštas sauga@kalvarija.lt 

65.4. Kalvarijos savivaldybės švietimo skyriaus vedėjui tel. (8~343) 23 092, el. paštas 

svietimas@kalvarija.lt 

65.5. Pagal poreikį Kalvarijos policijos komisariatui telefonu (8~343) 23 202, el. paštas 

kalvarijospk.bud@policija.lt 

66. Informuojant atsakingas institucijas pranešime nurodoma: 

66.1. trumpas įvykio, gresiančio ar įvykusio ekstremaliojo įvykio, gresiančios ar susidariusios 

ekstremaliosios situacijos trumpas apibūdinimas (data, laikas, adresas, objektas, informacijos šaltinis, 

priežastys, prognozė), priimti sprendimai, planuojami ar atlikti pirminiai veiksmai; 

 66.2. esami ir galimi pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui 

ir aplinkai šaltiniai; 

66.3. atsakingo gelbėjimo darbų vadovo pareigos, vardas, pavardė, telefonų numeriai; 

66.4. kita prašoma ar tikslinama informacija. 

67. Informuojant apie gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį ir gresiančią ekstremaliąją 

situaciją atsakingom institucijom informacija teikiama telefonu, faksu arba elektroniniu paštu, 

papildomos pranešimų formos nepildomos. Informacija teikiama šiais atvejais: kai prognozuojama, 

kad bus pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai; kai gresia 

ekstremalioji situacija; kai pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai; kai 

susidarė ekstremalioji situacija. 

68. Keitimasis informacija vyksta pagal nubraižytą  schemą (2 priedas). 

mailto:admin@kalvarija.lt
mailto:sauga@kalvarija.lt
mailto:svietimas@kalvarija.lt
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69. Kalvarijos gimnazijos atsakingų darbuotojų už civilinės saugos funkcijų vykdymą, 

kontaktiniai duomenys (5 priedas)  

VIII. KALVARIJOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ APSAUGA GRĘSIANT 

AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI IR EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS 

 

Evakavimas organizuojamas - vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 

spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502 „Dėl gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pagrindinė evakuacijos užduotis – nukreipti žmones į saugias gimnazijos teritorijos vietas 

arba kitus žmonių susirinkimo punktus, kur negrėstų jiems pavojus. 

Evakuacijos paskirtis - koordinuoti darbuotojų, mokinių, turto evakuaciją ekstremalių 

įvykių (situacijų) atvejais, kad evakuacija vyktų tvarkingai, be sumaišties pagal nustatytą tvarką ir 

patvirtintus. žmonių evakavimo planus (4 priedas). 

70. Už darbuotojų ir mokinių evakavimą atsakingi: direktorius, direktoriaus pavaduotojai 

71. Visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su evakuacijos planais ir darbuotojų veiksmų 

kilus gaisrui planu, žino evakavimo maršrutus. 

72. Visi gimnazijoje dirbantys darbuotojai vykdant evakuaciją ekstremaliais atvejais privalo 

žinoti evakavimosi maršrutus, mokėti naudotis įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plane 

numatytomis materialinių išteklių priemonėmis – gesintuvais. 

73. Ekstremalių situacijų atveju sprendimą evakuotis, panaudoti priemones gaisro gesinimo 

priemones ar atlikti veiksmus, užtikrinančius moksleivių ir gimnazijos darbuotojų gyvybės bei 

sveikatos saugumą, priima gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems 

klausimams. 

 

74. Apie susidariusią ar gręsiančią ekstremaliąją situaciją pranešama: 

Ekstremali 

situacija ar 

pavojus 

Signalas Planuojama 

susirinkimo vieta 

Gaisras 

Skelbiama elektriniu skambučiu. Perspėjimo signalas 

ilgas nepertraukiamas signalas (skamba ilgiau kaip 1 

min.). Neveikiant skambučiui skelbiama – žodžiu, 

pranešama telefonu 

Stadionas 

Uraganas, vėtra, 

audra, škvalas, 

viesulas, kruša, 

speigas, elektros 

energijos 

sutrikimai ir t.t. 

Skelbiama balsu, skambinama telefonu, 

išsiuntinėjama el. paštu, informuojama elektroniniu 

dienynu 

Gimnazijos pastatas, 

sporto salė 

Pavojingas 

radinys, žemės 

drebėjimas ir kt.  

Skelbiama elektriniu skambučiu. Perspėjimo signalas 

ilgas nepertraukiamas skambantis ilgiau kaip 1 min. 

signalas, išsiuntinėjama el. paštu, informuojama 

elektroniniu dienynu arba skelbiama – žodžiu. 

Pagal įvertintą situaciją į 

saugią vietą kur negrėstų 

pavojus  

Kiti bendro 

rizikos lygio 

pavojai 

Informacija perduodama el. paštu, elektroniniu 

dienynu, viešosiomis informavimo priemonėmis ar 

telefonu.  

Pagal įvertintą situaciją  

 

75. Jeigu evakuacijos mastai dideli tolesnę žmonių evakavimo tvarką, susirinkimo ir 

priėmimo punktus bei tarpinius žmonių evakavimo punktus nustato Kalvarijos savivaldybės 

administracijos direktorius kuris paskiria situaciją koordinuoti savivaldybės ESOC. 
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76. Veiksmai mokyklos darbuotojų ir mokinių evakavimo metu 

Įvykio metu, darbuotojų, mokinių ir turto evakavimui gali būti įkurta laikina evakuacijos 

koordinavimo grupė. Pagrindinė jos funkcija - vykdyti ir kontroliuoti evakuaciją, palaikyti ryšį su 

savivaldybės gyventojų evakavimo komisijomis. Evakavimo koordinavimo grupei vadovauja 

gimnazijos direktorius arba direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams. 

77. Mokyklos laikina evakuacijos koordinavimo grupė: - nedelsdama perspėja darbuotojus, 

mokinius apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, vykdo darbuotojų ir mokinių 

evakavimą pagal evakuacijos planus (4 priedas). 

78. Pavojaus signalą (skambantį ilgiau kaip 1 min.) gavęs direktoriaus ar direktoriaus 

pavaduotojo nurodymą, įjungia budintis darbuotojas. 

79. Išgirdus pavojaus signalą (skambantį ilgiau kaip 1 min.) nutraukiami visi užsiėmimai ar 

kitokia veikla ir vykdoma be panikos evakuacija iš patalpų į numatytą susirinkimo vietą (stadioną) 

laikantis administracijos ar atsakingų darbuotojų (kryptininkų) nurodymų. 

80. Darbuotojai, išeidami iš patalpų išjungia elektros prietaisus, užsuka vandenį, uždaro 

langus, patalpas palieka nerakintas. 

81. Kalvarijos gimnazijoje evakuaciniai išėjimai tvarkingi, laisvi ir atitinkamai sužymėti. 

82. Raktai nuo atsarginių išėjimų randasi pas budintį darbuotoją, gimnazijos foje, pas 

direktoriaus pavaduotoją ūkio ir bendriesiems klausimams, juos turi gretimuose kabinetuose dirbantys 

mokytojai. 

83. Žmonių evakuacija iš pastato numatoma vykdyti pagal evakavimo planus. 

84. Kalvarijos gimnazijoje žmonių evakavimosi planai kabo kiekviename aukšte ir yra gerai 

matomi iš ne mažiau kaip 1 m. atstumo (4 priedas). 

85. Atsakingi darbuotojai už gelbėjimo darbų organizavimą ir kontroliavimą privalo 

patikrinti, ar visi žmonės evakuoti iš pastatų, užtikrinti efektyvią žmonių evakuaciją bei, esant reikalui, 

būti pasiruošus imtis avarijų likvidavimo veiksmų. 

86. Evakavimosi kryptys ir ženklai: 

86.1. iš gimnazijos pirmojo aukšto yra 7 evakuaciniai išėjimai į lauką. Pagrindiniai 

evakuaciniai išėjimai laikomi 3;  

86.2. pagrindinis evakuacijos kelias iš naujo korpuso antrojo aukšto judėjimas iš kabinetų į 

koridorių ir laiptais žemyn į pirmąjį aukštą kur randasi 2 išėjimai į lauką; 

86.3. pagrindinis evakuacijos kelias iš seno korpuso antrojo aukšto judėjimas iš kabinetų į 

koridorių ir laiptais žemyn į pirmąjį aukštą kur randasi 3 išėjimai į lauką; 

86.4. pagrindinis evakuacijos kelias iš naujo korpuso trečio aukšto – judėjimas iš kabinetų į 

koridorių ir laiptais žemyn į pirmąjį aukštą kur randasi 2 išėjimai tiesiai į lauką. 

86.5. pagrindinis evakuacijos kelias iš seno korpuso trečio aukšto – judėjimas iš kabinetų į 

koridorių ir laiptais žemyn į pirmąjį aukštą kur randasi 3 išėjimai tiesiai į lauką. 

86.6. ant evakuacinių išėjimų durų yra žalios spalvos užrašai  “   IŠĖJIMAS ” . Nutraukus 

elektros energijos tiekimą jie šviečia apie 4 val. 

86.7. ant sienų yra žalios spalvos nurodomieji ženklai rodantys išėjimo (judėjimo) kryptį. 

87. Susidarius ekstremaliajai situacijai, už mokinių evakuaciją atsakingi tuo metu su 

mokiniais dirbantys mokytojai. Jie privalo nedelsdami, laikantis tvarkos eiti su mokiniais 

evakuaciniais išėjimais iš patalpų ir būriuotis grupėmis mokyklos stadione jeigu kitaip nenurodo 

kryptininkai ar direktoriaus paskirti darbuotojai atsakingi už evakuaciją. 

88. Pertraukų metu už mokinių saugų evakavimąsi atsakingi tuo metu koridoriuose budintys 

mokytojai. 

89. Apie, tai, kad patalpos patikrintos ir nėra jose likusių žmonių direktoriui arba direktoriaus 

pavaduotojui praneša už patalpų patikrinimą ir evakavimą iš aukštų atsakingi darbuotojai. 

90. Išvedę mokinius į nurodytą vietą, mokytojai, pagal dienyno sąrašą sutikrina mokinius ir 

informuoja apie tai mokyklos direktorių, direktoriaus pavaduotoją ugdymui arba direktoriaus įsakymu 

sudarytos laikinos evakuacijos koordinavimo grupės atsakingą narį. 

91. Esant būtinybei, atsakingas darbuotojas, organizuoja žmonių evakuaciją į laikino 

susirinkimo nurodytas vietas, kur bus saugu ir laukiama atvystančio Kalvarijos savivaldybės 

transporto, paruošto vežti žmones į saugias vietas arba atvysiančių mokinių tėvų. 



16 
 

92. Evakuotų darbuotojų, mokinių grįžimas į nuolatines darbo vietas: 

92.1. sprendimą dėl evakuotų žmonių grįžimo į nuolatines darbo vietas priima Kalvarijos 

gimnazijos direktorius arba savivaldybės ESOC vadovas. Darbuotojų grįžimą į darbo vietas 

koordinuos gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui ir bendriesiems klausimams 

93. Pirmosios pagalbos teikimo darbuotojams ir mokiniams, nukentėjusiems įvykio 

metų, organizavimas: 

93.1. už pirmosios pagalbos teikimo darbuotojams ir mokiniams, nukentėjusiems per įvykį, 

atsako mokytojai ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Visi įstaigos pedagoginiai darbuotojai 

yra išklausę Pirmosios pagalbos mokymo kursus ir turi atitinkamus pažymėjimus; 

93.2. Pirmoji pagalba teikiama iki Greitosios medicininės pagalbos atvykimo; 

93.3. Pirmos pagalbos suteikimui, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės yra visuomenės 

sveikatos specialistės kabinete (101 kab.), budinčiojo patalpoje (foje), valgyklos vedėjos kabinete, 

sporto salėje arba kūno kultūros kabinetuose, mitybos, technologijų kabinetuose, chemijos kabinete, 

mokykliniame autobuse. 

93.4. kitos medicinos pagalbos mokytojai ar kiti darbuotojai teikti neturi teisės, o privalo 

neatidėliotinai kreiptis pagalbos telefonu  112 arba į greitosios medicininės pagalbos stotį. 

94. Darbuotojų ir mokinių aprūpinimo asmeninės apsaugos priemonėmis 

organizavimas: 

94.1. gimnazijoje asmeninių apsaugos priemonių - nėra. 

94.2. Ekstremaliųjų situacijų atvejais darbuotojams teikiamos rekomendacijos, kaip 

pasigaminti savadarbes asmenines apsaugos priemones. 

95. Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės: 

95.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 

529 (Žin., 2010, Nr. 56-2756) ,,Dėl Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ reikalavimais, Kalvarijos gimnazija priskirta kolektyvinės apsaugos statinių grupei. 

95.2. Pastatas pažymėtas kolektyvinės apsaugos statinių specialiuoju ženklu. 

 

 
 

95.3. Ženklas yra lygiakraštis mėlynas trikampis oranžinio fono kvadrate, apibrėžtame 

mėlynos spalvos rėmeliu. 

96. Įvedus civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos sustiprintąją padėtį, Kalvarijos gimnazijoje 

būtų rengiamos slėptuvės darbuotojams, mokiniams apsisaugoti ar gyventojams priimti. 

97. Kalvarijos gimnazijoje žmonių apsaugai pritaikomos numatytos patalpos, atitinka 

higienos normų reikalavimus ir tenkintų minimalius poreikius. 

98. Gimnazijos pagrindinis įėjimas ir I aukštas pritaikytas neįgaliesiems. 

99. Kalvarijos gimnazijoje minimalus apsaugomų žmonių skaičius  979. 

100. Kolektyvinio apsaugos statinio (patalpos) plotas 1469 m
2
 

101. Už kolektyvinio apsaugos statinio parengimą, patalpų sandarinimo darbų organizavimą 

ir reikiamų materialinių išteklių sandarinimo darbams sutelkimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui ir bendriesiems klausimams. 
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IX. KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE 

NURODYTŲ UŽDUOČIŲ (GYVENTOJŲ PRIĖMIMO PUNKTO IR KOLEKTYVINĖS 

APSAUGOS STATINIO PANAUDOJIMO) ORGANIZAVIMAS 

 

102. Statinių ar patalpų paruošimas kolektyvinei gyventojų apsaugai pradedamas, gavus 

Kalvarijos administracijos direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens arba jų pavedimu vyriausiojo 

civilinės saugos specialisto rašytinį pranešimą, kuriame nurodomas reikalingų paruošti patalpų plotas 

ir kita informacija. 

103. Susidarius ekstremaliajai situacijai, patalpos žmonių apsaugai darbo metu turi būti 

parengtos ne ilgiau kaip per 2 valandas, o ne darbo metu – per 4 valandas. 

104. Paruoštose patalpose daiktų, mokymo priemonių ir kitų įrengimų leidžiama palikti 

užimant ne daugiau kaip 20 proc. patalpų tūrio. 

105. Kalvarijos gimnazija ruošiant patalpas turi užtikrinti kad: 

105.1. nebūtų užkrauti įėjimo (išėjimo) keliai,  

105.2. patalpos būtų aprūpintos pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, kurių kiekiai 

numatyti priešgaisrinės saugos normatyviniuose dokumentuose, atsižvelgiant į pastato naudojimo 

paskirtį; 

105.3. pastate esančių tualetų sanitariniai mazgai (klozetai, vandens kriauklės) būtų paruošti 

naudoti pagal paskirtį; 

105.4. patalpos būtų tinkamai apšviestos, taip pat tvarkingi šviečiantys užrašai virš įėjimų ir 

išėjimų iš statinio; 

106. Patirtos Išlaidos dėl ekstremaliosios situacijos kompensuojamos vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1107 „Dėl materialinių išteklių 

teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir valstybės paramos už žalą, patirtą dėl 

ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

107. Gyventojų priėmimo punkto struktūra: punkto viršininkas – gimnazijos direktorius, 

apgyvendinimo grandis 6 žmonės, gyventojų ir transporto apskaitos grandis 2 žmonės, ryšių ir 

informavimo grandis 2 žmonės, viešosios tvarkos palaikymo grandis 2 žmonės, medicininės pagalbos 

grandis 2 žmonės. Gyventojų priėmimo punkte savivaldybės evakavimo komisija organizuoja: 

atvykstančių gyventojų priėmimą ir suskirstymą į grupes; gyventojų grupių pristatymą į jiems laikinai 

suteiktas gyvenamąsias patalpas; gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą. Gyventojų 

priėmimo punkte gyventojams teikiamos būtiniausios paslaugos, užtikrinama viešoji tvarka ir 

visuomenės sveikatos saugą, prireikus teikiamos būtinajai medicinos pagalbai priskiriamos asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos, psichologinė ir socialinė pagalba. 

X. CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO PRATYBŲ ORGANIZAVIMAS 

 

Civilinės saugos mokymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2010-06-07 nutarimu Nr. 718 „Dėl civilinės saugos mokymo aprašo patvirtinimo“(Žin., 2010, Nr.68-

3443). 

Civilinės saugos pratybos organizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2010-09-08 nutarimu Nr.1295 „Dėl civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašu“, ne rečiau 

kaip kartą per metus. Įvadinis civilinės saugos instruktavimas darbuotojui bus pravedamas jį priėmus į 

darbą, bet ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus rengiami vėlesni instruktažai. 

 

__________________________________________ 
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Kalvarijos gimnazijos ekstremaliųjų situacijų 

valdymo plano1 priedas 

 

 

 

KALVARIJOS KALVARIJOS GIMNAZIJOS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ 

SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ 

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kalvarijos gimnazijos galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizė parengta 

vadovaujantis Ūkio subjekto, kitos įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės 

metodinės rekomendacijos, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189.  

2. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės (toliau – rizikos analizė) tikslas – 

nustatyti galimus pavojus, įvertinti ekstremaliųjų situacijų rizikos (toliau – rizika) lygį ir numatyti 

rizikos valdymo priemones: sumažinti galimų pavojų kilimo tikimybę, galimus padarinius ir pagerinti 

didelės rizikos ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes. 

3. Rizikos analizė atliekama šiais etapais:  

3.1. nustatomi galimi pavojai;  

3.2. atliekamas rizikos vertinimas;  

3.3. nustatomas rizikos lygis ir jos priimtinumas (priimtina ar nepriimtina). 

3.4. duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, naudojami rengiant Kalvarijos gimnazijos 

ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. 

 

II. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS 

4. Šiame etape galimi pavojai nustatomi remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais 

duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos 

aplinkos apžiūra, įvykių modeliavimu, taip pat Ekstremalių įvykių kriterijais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2009, Nr. 

153-6928).  

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

situacijų keliama grėsmė žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai. 

6. Nustatyti galimi pavojai surašyti 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 

Geologinis reiškinys: 

1.1. Žemės drebėjimas 
Kalvarijos gimnazijos teritorija apie 3,2763 kv. 

m. 

tektoninių plokščių judėjimas 

2. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai:  

2.1. 
Maksimalus vėjo 

greitis 

Kalvarijos gimnazijos teritorija apie 3,2763 kv. 

m. 

Galimi elektros energijos  sutrikimai, medžių 

virtimai. 

Atsiradus skirtumui tarp dviejų 

oro masių slėgio 

 



19 
 

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 

2.2. Smarkus lietus 

Kalvarijos gimnazijos teritorija apie 3,2763 kv. 

m. 

Galimi rūsių užsėmimai. 

Konfekciniai reiškiniai oro 

masėse 

2.3. 

Kruša  

(kai ledų 

skersmuo < 20 

mm) 

Kalvarijos gimnazijos teritorija apie 3,2763 kv. 

m. 

Konfekciniai reiškiniai oro 

masėse 

2.4. 

Smarkus snygis 

(kai sniego 

iškrenta <20 cm. 

per 12 val.) 

Kalvarijos gimnazijos teritorija apie 3,2763 kv. 

m. 

Veikiant aukštyneigiams oro 

srautams esant žemam slėgiui 

2.5. 

Pūga 

(kai vėjo greitis < 

15 m/s) 

Kalvarijos gimnazijos teritorija apie 3,2763 kv. 

m. 

Susidarius puriai sniego dangai 

ir sustiprėjus vėjui daugiau kaip 

10 m/s 

2.6. Lijundra 
Kalvarijos gimnazijos teritorija apie 3,2763 kv. 

m. 

Užėjus šiltam frontui šaltoje 

vietoje 

2.7. 
Smarkus sudėtinis 

apšalas 

Kalvarijos savivaldybės teritorija. Kalvarijos 

gimnazijos teritorija. 

Galimi elektros energijos sutrikimai. Pavojus 

vežant vaikus į mokyklą. 

Susidaro užėjus šiltam frontui 

šaltoje vietoje 

2.8. 

Speigas 

(kai temperatūra < 

30 laipsnių C) 

Kalvarijos gimnazijos teritorija apie 3,2763 kv. 

m. 

Skandinavijos ir ultrapoliarinių 

anticiklonų šalto oro masių 

pernešimas 

2.9. 

Tirštas rūkas 

(kai matomumas 

sieka 50 m. ir 

mažiau) 

Kalvarijos savivaldybės teritorija. Autobusais 

vežami mokiniai. 

Dėl vandens garų 

kondensavimosi ore 

3. Katastrofinis meteorologinis reiškinys: 

3.1. 

Uraganas 

(kai vėjo greitis < 

30m/s) 

Kalvarijos gimnazijos teritorija ir patalpos. 

Galimi elektros energijos sutrikimai, medžių 

virtimai, pastatų ir statinių pažeidimai ir 

griūtys 

Atsiradus skirtumui tarp dviejų 

oro masių slėgio 

3.2. 

Labai smarkus 

lietus 

(kai kritulių kiekis 

15-49 mm, arba 

lyja ilgiau kaip 12 

val.) 

Kalvarijos gimnazijos teritorija apie 3,2763 kv. 

m. Kalvarijos gimnazijos rūsiai. 

Konfekciniai reiškiniai oro 

masėse 

3.3. 
Labai smarkus 

snygis 

Kalvarijos gimnazijos teritorija apie 3,2763 kv. 

m.  

Veikiant aukštyneigiams oro 

srautams esant žemam slėgiui 

3.4. 
Labai smarki 

pūga 

Kalvarijos gimnazijos teritorija apie 3,2763 kv. 

m.  

Susidarius puriai sniego dangai 

ir sustiprėjus vėjui daugiau kaip 

10 m/s 

3.5. 

Smarkus speigas 

(kai temperatūra < 

30 laipsnių C) 

Kalvarijos gimnazijos teritorija apie 3,2763 kv. 

m.  

Ultrapoliarinių anticiklonų šalto 

oro masių pernešimas 

4. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:  

4.1. 

Pavojingos 

užkrečiamosios 

ligos 

Kalvarijos gimnazijos patalpos ir teritorija. 

Kalvarijos gimnazijos valgykla. 

Dėl pavojingų ir ypač pavojingų 

ligų sukėlėjų patekimo į žmogaus 

organizmą ir jų paplitimo 
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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 

4.2. 

Įvykiai 

transportuojant 

pavojingą krovinį 

Magistralinis kelias A5 Marijampolė-Suvalkai 
Transporto avarija, techninė 

avarija 

4.3. 

Transporto 

avarijos 

(Automobilių) 

Kalvarijos gimnazijos teritorija. 

Automobilių keliai 

 

Transporto avarija, techninė 

avarija, atvažiuojantis 

transportas į gimnazijos 

teritoriją, žmogiškasis faktorius 

4.4. Pastatų griuvimai Kalvarijos gimnazijos pastatai ir statiniai.  

Gaisras, sprogimas, 

meteorologiniai reiškiniai, 

transporto avarijos, terorizmas, 

diversija, sprogimai. 

4.5. 

Elektros energijos 

tiekimo sutrikimai 

ir (ar) gedimai 

Kalvarijos gimnazijos patalpos ir teritorija. 

Adresas: J. Basanavičiaus g.16, Kalvarija 

Tiekėjas: UAB „Lesto“  

Techninė avarija, gaisras, 

meteorologiniai reiškiniai, 

terorizmas, diversija, 

žmogiškasis faktorius 

4.6. 

Šilumos energijos 

tiekimo sutrikimai 

ir (ar) gedimai 

Kalvarijos gimnazijos patalpos.  

Adresas: J. Basanavičiaus g.16, Kalvarija 

Tiekėjas: UAB „Didma“ 

Techninė avarija, gaisras, 

meteorologiniai reiškiniai, 

elektros ir kuro tiekimo 

sutrikimas, terorizmas, diversija, 

žmogiškasis faktorius 

4.7. 
Vandens tiekimo 

sutrikimas 

Kalvarijos gimnazijos patalpos. 

Adresas: J. Basanavičiaus g.16, Kalvarija 

Tiekėjas: UAB „Kalvarijos komunalininkas“ 

Techninė avarija, gaisras, 

elektros tiekimo sutrikimas, 

terorizmas, diversija, vandens 

užteršumas, žmogiškasis 

faktorius 

4.8. 

Elektroninių ryšių 

teikimo 

sutrikimas ir (ar) 

gedimai 

Kalvarijos gimnazija 

Adresas: J. Basanavičiaus g.16, Kalvarija 

Tiekėjas: UAB „Kalvanetas“ 

Techninė avarija, gaisrai, 

sprogimai, meteorologiniai 

reiškiniai, elektros tiekimo 

sutrikimas, terorizmas, diversija, 

žmogiškasis faktorius 

 

4.9. 

Komunikacijų 

sistemų 

nutraukimas ir 

(ar) gedimai 

Kalvarijos gimnazija 

Adresas: J. Basanavičiaus g.16, Kalvarija 

Tiekėjas: UAB „Teo“ 

Techninė avarija, 

meteorologiniai reiškiniai, 

elektros tiekimo sutrikimas, 

žmogiškasis faktorius 

 

4.10. 
Pavojingas 

radinys 

Kalvarijos gimnazijos patalpos 

Kalvarijos gimnazijos teritorija 

Adresas: J. Basanavičiaus g.16, Kalvarija 

Kasinėjimas, žemės ir statybos 

darbai, terorizmas, diversija, 

žmogiškasis faktorius 

4.11 Gaisrai 

Kalvarijos gimnazijos išorinės pastato sienos ir 

vidinės patalpos. 

Adresas: J. Basanavičiaus g.16, Kalvarija 

Sprogimai, žaibas, elektros 

tinklų avarijos, transportas, 

stiklo šiukšlės, žmogiškasis 

faktorius 

Technologinė avarija, gaisrai, 

sprogimai, pastatų griūtis, 

žaibai, elektros ir dujų tinklų 

avarijos, žmogiškasis faktorius 

ir kt.  

4.12. Maisto tarša 

Kalvarijos gimnazija 

Kalvarijos gimnazijos valgykla 

Adresas: J. Basanavičiaus g.16, Kalvarija 

Maisto produktų saugojimo, 

laikymo ir paruošimo normų 

nesilaikymas, žaliavos tarša, 

žmogiškasis faktorius ir kt.  
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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 

4.13. Vandens tarša 

Kalvarijos gimnazijos valgykla, viešosios 

vandens atsigėrimo vietos ir tualetai 

Adresas: J. Basanavičiaus g.16, Kalvarija 

Avarijos ir gedimai, 

technologiniai sutrikimai, 

avarijos nuotekų sistemose.  

4.14. 

Visuomenės 

neramumai, 

susibūrimai, 

riaušės 

Kalvarijos gimnazijos teritorijoje esantis 

sporto užsiėmimams ir įvairioms varžyboms 

bei renginiams naudojamas lauko aikštynas ir 

kitos susibūrimo vietos. 

Kalvarijos gimnazijos patalpos, sporto salė, 

aktų salė, choreografijos salė, valgykla ir kt. 

patalpos.   

Nepasitenkinimas esama 

situacija, sporto sirgalių, žiūrovų 

elgesys, žmogiškasis faktorius ir 

kt. 

4.15. 

Nusikaltimai, 

nusikalstami 

neramumai, gaujų 

siautėjimas 

Kalvarijos gimnazijos teritorija 

Kalvarijos gimnazijos patalpos 
Žmogiškasis faktorius 

4.16. Streikai Kalvarijos gimnazijos patalpos 

Nepasitenkinimas esama 

situacija, atskirų visuomenės 

grupių reikalavimai 

4.17. 
Sabotažas, 

diversija 

Kalvarijos gimnazijos teritorija 

Kalvarijos gimnazijos patalpos 

Nepasitenkinimas esama 

padėtimi ir ekonomine sistema, 

žmogiškasis faktorius 

4.18. 
Teroristiniai 

išpuoliai 

Kalvarijos gimnazijos teritorija 

Kalvarijos gimnazijos patalpos 
Siekis destabilizuoti padėtį 

____________________________ 
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III. RIZIKOS VERTINIMAS 

Analizuojama nustatytų galimų pavojų tikimybė ir galimi padariniai (poveikis).  

Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybė (T) vertinama balais pagal galimo pavojaus 

tikimybės įvertinimo kriterijus:  
 

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 

Gali įvykti kartą per 50–100 metų maža tikimybė 2 

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

9. Nustačius galimo pavojaus tikimybę (T), analizuojami jo padariniai (poveikis) (P) 

gimnazijai: 

9.1. galimų padarinių mokinių, mokytojų, darbuotojų gyvybei ir sveikatai įvertinimo 

kriterijai (P1); 

 

Galimų padarinių (poveikio) žmonių gyvybei ir sveikatai 

įvertinimas 

Galimų padarinių 

(poveikio) lygis 

Vertinimo 

balai 

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

Sužaloti 1–5 gyventojai ir (ar) iki 50 gyventojų evakuota ribotas 2 

Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 

gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota 
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 

 

9.2. galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai įvertinimas (P2); 

 

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

padarinių 

(poveikio) 

lygis 

Vertinimo 

balai 

Ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms-mažiau kaip 5 % turto vertės nereikšmingas 1 

Ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms-nuo 5 iki 10 % turto vertės ribotas 2 

Ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms-nuo 10 iki 30 % turto vertės didelis 3 

Ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms-nuo 30 iki 40 % turto vertės labai didelis 4 

Ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms-daugiau kaip 40 %  turto vertės katastrofinis 5 

 

9.3. galimų padarinių įvertinimas veiklos tęstinumui (P3); 
 

Galimų padarinių (poveikio) veiklos testinumui 

įvertinimas (P3) 

Galimų padarinių 

(poveikio) lygis 

Vertinimo 

balai 

Kai veikla sutrinka iki 6 valandų nereikšmingas 1 

Kai veikla sutrinka nuo 6 iki 24 valandų ribotas 2 

Kai veikla sutrinka nuo 1 iki 3 parų didelis 3 

Kai veikla sutrinka nuo 3 iki 30 parų  labai didelis 4 

Kai veikla sutrinka daugiau kaip 30 parų katastrofinis 5 
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3 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) gyventojų gyvybei ar sveikatai Kalvarijos 

gimnazijoje (P1): 
 

Nustatytas galimas pavojus 

Galinčių nukentėti gyventojų skaičius 

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

evakuotinų gyventojų) 

1 2 

Geologinis reiškinys: 

Žemės drebėjimas 0; 0; 800 

Stichiniai meteorologiniai reiškiniai: 

Maksimalus vėjo greitis 0; 1; 0 

Smarkus lietus - 

Kruša - 

Smarkus snygis - 

Pūga - 

Lijundra - 

Smarkus sudėtinis apšalas - 

Speigas - 

Tirštas rūkas - 

Katastrofinis meteorologinis reiškinys: 

Uraganas 0; 1; 0 

Labai smarkus lietus - 

Labai smarkus snygis - 

Labai smarki pūga - 

Smarkus speigas 0; 1; 0 

Žmogaus veiklos sukelti pavojai: 

Pavojingos užkrečiamosios ligos 0; 20-50; 800 

Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį 0; 1-5; 800 

Transporto avarijos - 

Pastatų griuvimai - 

Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 0; 0; 800 

Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 0; 0; 800 

Vandens tiekimo sutrikimas 0; 0; 800 

Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai - 

Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimai - 

Pavojingas radinys 0; 0; 800 

Gaisrai 0; 5-10; 800 

Maisto tarša 0; 2-5; 0 

Vandens tarša - 

Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės 0; 2; 0 

Nusikaltimai, nusikalstami neramumai, gaujų 

siautėjimas 
0; 1-2; 0 

Streikai - 

Sabotažas, diversija - 

Teroristiniai išpuoliai 0; 1-2; 800 
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4 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui Kalvarijos gimnazijoje (P2): 

 

Nustatytas 

galimas pavojus 
Galimi padariniai (poveikis) turtui 

Numatomi 

nuostoliai 

1 2 3 

Geologinis reiškinys: 

Žemės drebėjimas Pastatų, statinių ir infrastruktūros pažeidimai < 5 proc  

Stichiniai meteorologiniai reiškiniai: 

Maksimalus vėjo 

greitis 

Poveikis statiniams ir pastatams, transporto veiklai, 

komunalinių paslaugų tiekimui, infrastruktūrai 
< 5 proc. 

Smarkus lietus 
Potvynio sukėlimas, poveikis statinių ir pastatų rūsiams, 

augmenijai 
< 5 proc. 

Kruša Poveikis transportui, pastatams < 5 proc. 

Smarkus snygis 
Poveikis transporto veiklai, komunalinių paslaugų 

teikimui, elektros energijos tiekimui ir kt. paslaugoms 
< 5 proc. 

Pūga 

Poveikis transporto veiklai, ugdymo proceso vykdymui, 

komunalinių paslaugų teikimui, elektros energijos tiekimui 

ir kt. paslaugoms 

< 5 proc. 

Lijundra 

Poveikis statiniams ir pastatams, transporto veiklai, 

komunalinių paslaugų teikimui, infrastruktūrai ir kt. 

paslaugoms 

< 5 proc. 

Smarkus sudėtinis 

apšalas 

Poveikis transporto veiklai, keliams, elektros laidams, 

ryšių tiekimui, komunalinėms paslaugoms ir kt. 
< 5 proc. 

Speigas 
Šilumos, vandens ir nuotekų tinklų avarijos, transporto 

veiklos sutrikimas, ugdymo proceso nutraukimas 
nuo 5 iki 10 proc. 

Tirštas rūkas Poveikis transporto veiklai nuo 5 iki 10 proc. 

Katastrofinis meteorologinis reiškinys: 

Uraganas 

Poveikis statiniams ir pastatams, elektros energijos, 

komunalinių paslaugų, ryšių tiekimui, transporto veiklai, 

infrastruktūrai, ugdymo procesui ir kt.  

nuo 5 iki 10 proc. 

Labai smarkus 

lietus 

Poveikis statinių ir pastatų rūsiams, komunalinių paslaugų 

teikimui, gimnazijos teritorijoje esantiems augalams 
< 5 proc. 

Labai smarkus 

snygis 

Poveikis transporto veiklai, pastatams ir statiniams, 

elektros linijų nutraukimui, kelių neprivažiuojamumui, 

ryšių tiekimui ir kt. paslaugoms 

< 5 proc. 

Labai smarki pūga 

Poveikis pastatams ir statiniams, infrostruktūrai, tikimybė 

elektros energijos, komunalinių paslaugų, ryšių tiekimo 

sutrikimui, transporto veiklai  

< 5 proc. 

Smarkus speigas 

Šilumos, vandens ir nuotekų tinklų avarijos, transporto 

veiklos sutrikimas, ugdymo proceso nutraukimas, žala 

augalams 

nuo 5 iki 10 proc. 

Žmogaus veiklos sukelti pavojai: 

Pavojingos 

užkrečiamosios 

ligos 

- - 

Įvykiai 

transportuojant 

pavojingą krovinį 

- - 

Transporto avarijos  Transporto priemonės sugadinimas < 5 proc. 

Pastatų griuvimai 

Poveikis pastatams ir statiniams, žmonių sveikatai, 

komunalinių tinklų sugadinimai 

 

nuo 5 iki 10 proc.  
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Elektros energijos 

tiekimo sutrikimai 

ir (ar) gedimai 

Poveikis gimnazijos vykdomai veiklai (ugdymo procesui), 

kompiuterinės įrangos gedimai 
< 5 proc. 

Šilumos energijos 

tiekimo sutrikimai 

ir (ar) gedimai 

Poveikis gimnazijos vykdomai veiklai, šildymo įrangai < 5 proc. 

Vandens tiekimo 

sutrikimas 

Poveikis gimnazijos vykdomai veiklai (ugdymo procesui), 

valgyklos vykdomai veiklai 
< 5 proc. 

Elektroninių ryšių 

teikimo sutrikimas 

ir (ar) gedimai 

Poveikis viešojo sektoriaus veiklai, sutrinka elektroninio 

ryšio veikla 
- 

Komunikacijų 

sistemų 

nutraukimas ir (ar) 

gedimai 

Poveikis viešojo sektoriaus veiklai, sutrinka komunikacinė 

sistema 
- 

Pavojingas radinys 
Poveikis pastatams ir statiniams, materialinėms vertybėms, 

dokumentacijai, žmonių saugumui 
nuo 5 iki 10 % 

Gaisrai 
Poveikis pastatams ir statiniams, transportui, žmonių 

saugumui, materialinėms vertybėms, dokumentacijai 
nuo 20 iki 30 % 

Maisto tarša Poveikis valgyklos veiklai, žmonių sveikatai - 

Vandens tarša - - 

Visuomenės 

neramumai, 

susibūrimai, riaušės 

Poveikis pastatams ir statiniams, materialinėms vertybėms, 

aplinkai, transportui 
< 5 proc.. 

Nusikaltimai, 

nusikalstami 

neramumai, gaujų 

siautėjimas 

 

Poveikis pastatams ir statiniams, žmonių saugumui, 

materialinėms vertybėms, aplinkai, transportui 
< 5 proc. 

Streikai Poveikis ugdymo veiklai - 

Sabotažas, diversija 
Poveikis ugdymo veiklai, transporto veiklai, žmonių 

saugumui, valgyklos veiklai 
-. 

Teroristiniai 

išpuoliai 

Poveikis žmonių saugumui, pastatams ir statiniams, 

transportui, materialinėms vertybėms, infrastruktūrai 
nuo 5 iki 10 % 

5 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai Kalvarijos gimnazijoje:  
 

Nustatytas 

galimas pavojus 

Galima 

oro tarša 

Galima 

paviršinio ir 

(ar) 

požeminio 

vandens tarša 

Galima 

grunto 

tarša 

Galimi padariniai 

(poveikis) gamtinei 

aplinkai 

Numatomi 

nuostoliai 

1 2 3 4 5 6 

Geologinis reiškinys 

Žemės drebėjimas - - - - - 

Stichiniai meteorologiniai reiškiniai 

Maksimalus vėjo 

greitis 

- - - Sulaužyti ir išversti 

medžiai, žala augalijai 
< 5 proc.  

Smarkus lietus - Taip - Žala augalijai - 

Kruša - - - Žala augalijai < 5 proc. 

Smarkus snygis - - - Sulaužyti ir išversti 

medžiai, žala augmenijai 
- 
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Nustatytas 

galimas pavojus 

Galima 

oro tarša 

Galima 

paviršinio ir 

(ar) 

požeminio 

vandens tarša 

Galima 

grunto 

tarša 

Galimi padariniai 

(poveikis) gamtinei 

aplinkai 

Numatomi 

nuostoliai 

1 2 3 4 5 6 

Pūga - - - Žala augalijai - 

Lijundra - Taip - Žala augalijai - 

Smarkus sudėtinis 

apšalas 

- - - 
Žala augmenijai - 

Speigas - - - Žala visai augmenijai < 5 proc. 

Tirštas rūkas - - - - - 

Katastrofinis meteorologinis reiškinys: 

Uraganas - - - 
Medžių, krūmų, augalijos 

sužalojimas, sunaikinimas 

nuo 5 iki 10 

proc. 

Labai smarkus 

lietus 
- Taip - 

Medžių, krūmų, augalijos 

sužalojimas, sunaikinimas, 

dirvožemio išplovimas 

- 

Labai smarkus 

snygis 
- - - 

Sulaužyti ir išversti 

medžiai 
< 5 proc. 

Labai smarki pūga - - - Medžių, augalijos 

sužalojimas, sunaikinimas 
< 5 proc. 

Smarkus speigas - - - Žala augalijai < 5 proc. 

Žmogaus veiklos sukelti pavojai: 

Pavojingos 

užkrečiamos ligos 
- - - 

- - 

Įvykiai 

transportuojant 

pavojingą krovinį 

Taip Taip Taip - - 

Transporto avarijos - Taip Taip - - 

Pastatų griuvimai - - - - - 

Elektros energijos 

tiekimo sutrikimai 

ir (ar) gedimai 

- - - - - 

Šilumos energijos 

tiekimo sutrikimai 

ir (ar) gedimai 

- - - - - 

Vandens tiekimo 

sutrikimas 
- - - - - 

Elektroninių ryšių 

teikimo sutrikimas 

ir (ar) gedimai 

- - - - - 

Komunikacijų 

sistemų 

nutraukimas ir (ar) 

gedimai 

- - - - - 

Pavojingas radinys - - - - - 

Gaisrai 
Tarša 

degimo 

produktais  
Taip Taip Augmenijai, gyvūnijai < 5 proc. 

Maisto tarša - - - - - 

Vandens tarša - Taip Taip Augmenijai, gyvūnijai - 
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Nustatytas 

galimas pavojus 

Galima 

oro tarša 

Galima 

paviršinio ir 

(ar) 

požeminio 

vandens tarša 

Galima 

grunto 

tarša 

Galimi padariniai 

(poveikis) gamtinei 

aplinkai 

Numatomi 

nuostoliai 

1 2 3 4 5 6 

Visuomenės 

neramumai, 

susibūrimai, riaušės 

- - - - - 

Nusikaltimai, 

nusikalstami 

neramumai, gaujų 

siautėjimas 

- - - - - 

Streikai - - - - - 

Sabotažas, diversija - - - - - 

Teroristiniai 

išpuoliai 
- - - - - 

6 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui:  
 

Nustatytas galimas 

pavojus 

Galimi padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui Galimų padarinių 

(poveikio) trukmė 

(valandomis arba 

paromis) 

1 2 3 

Geologinis reiškinys:  

Žemės drebėjimas 

Poveikis pastatams, materialinio turto sugadinimai, 

sutrinka komunalinių, energetinių ryšių paslaugų 

tiekimas 

5 - 20 min. 

Stichiniai meteorologiniai reiškiniai: 

Maksimalus vėjo 

greitis 

Sutrinka komunalinių, energetinių ir ryšių paslaugų 

teikimas 
Iki 6 val. 

Smarkus lietus Sutrinka elektros energijos tiekimas Iki 6 val. 

Kruša 
Sutrinka elektros energijos tiekimas, transporto 

veikla 
Iki 1 val. 

Smarkus snygis 
Sutrinka elektros energijos paslaugų teikimas, 

transporto veikla 
Iki 6 val. 

Pūga 
Sutrinka elektros energijos  teikimas, sutrinka 

komunalinių energetinių ir ryšių paslaugų teikimas 
Iki 6 val. 

Lijundra 
Sutrinka elektros energijos teikimas, sutrinka 

komunalinių energetinių ir ryšių paslaugų teikimas 
Iki 6 val. 

Smarkus sudėtinis 

apšalas 

Sutrinka elektros energijos paslaugų teikimas, 

sutrinka komunalinių, energetinių ir ryšių paslaugų 

teikimas. Sutrinka transporto veikla 

6 - 24 val. 

Speigas 
Sutrinka komunalinių energetinių paslaugų 

teikimas 
6 - 24 val. 

Tirštas rūkas - Iki 6 val.  

Katastrofinis meteorologinis reiškinys: 

Uraganas 

Sutrinka komunalinių, energetinių ir ryšių paslaugų 

teikimas. Sutrinka transporto veikla. Sustabdomas 

ugdymo procesas 

1 - 3 paros 

Labai smarkus lietus Sutrinka elektros energijos tiekimas Iki 6 val. 
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Nustatytas galimas 

pavojus 

Galimi padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui Galimų padarinių 

(poveikio) trukmė 

(valandomis arba 

paromis) 

1 2 3 

Labai smarkus snygis Sutrinka elektros energijos tiekimas Iki 6 val. 

Labai smarki pūga 

Sutrinka elektros energijos paslaugų teikimas, 

sutrinka komunalinių energetinių ir ryšių paslaugų 

teikimas, transporto veiklos sutrikimas 

6 - 24 val. 

Smarkus speigas 
Sutrinka komunalinių energetinių paslaugų 

teikimas, ugdymo procesas 
6 - 24 val. 

Žmogaus veiklos sukelti pavojai: 

Pavojingos 

užkrečiamosios ligos 

Sutrinka paslaugų teikimas, sustabdomas ugdymo 

procesas 
3 - 30 parų 

Įvykiai transportuojant 

pavojingą krovinį 
Sutrikdomas ugdymo procesas Iki 6 val. 

Transporto avarijos Sutrinka mokinių atvežimas į (-iš) gimnaziją (-os) 6 - 24 val. 

Pastatų griuvimai 
Sutrinka komunalinių paslaugų tiekimas, 

sustabdomas ugdymo procesas 
6 - 24 val. 

Elektros energijos 

tiekimo sutrikimai ir 

(ar) gedimai 

Sutrumpinamas ugdymo procesas 6 - 24 val. 

Šilumos energijos 

tiekimo sutrikimai ir 

(ar) gedimai 

Sutrikus šilumos tiekimui sutrumpinamas arba 

sustabdomas ugdymo procesas 
1 – 3 paros 

Vandens tiekimo 

sutrikimas 

Sutrikus vandens tiekimui, sutrumpinamas arba 

sustabdomas ugdymo procesas 
Iki 6 val. 

Elektroninių ryšių 

teikimo sutrikimas ir 

(ar) gedimai 

Sutrinka gimnazijos veikla 6 - 24 val. 

Komunikacijų sistemų 

nutraukimas ir (ar) 

gedimai 

- 1 - 2 paros 

Pavojingas radinys Sustabdomas ugdymo procesas 6 - 24 val. 

Gaisrai Sustabdomas ugdymo procesas 6 - 24 val. 

Maisto tarša Sustabdoma valgyklos veikla Iki 6 val. 

Vandens tarša - Iki 6 val. 

Visuomenės 

neramumai, 

susibūrimai, riaušės 

Sutrikdomas ugdymo procesas Iki 1 val. 

Nusikaltimai, 

nusikalstami 

neramumai, gaujų 

siautėjimas 

- - 

Streikai Sutrinka ugdymo proceso kokybiškas vedimas Iki 6 val. 

Sabotažas, diversija - - 

Teroristiniai išpuoliai Sustabdomas ugdymo procesas 6 - 24 val. 

_____________________ 
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8 lentelė.  Galimų pavojų rizikos įvertinimas Kalvarijos gimnazijoje 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Geologinis reiškinys: 

1.1.  Žemės drebėjimas 2 1 1 1 2 2 2 6 

2. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai: 

2.1. Maksimalus vėjo greitis 4 1 1 1 4 4 4 12 

2.2. Smarkus lietus 3 1 1 1 3 3 3 9 

2.3. Kruša 3 1 1 1 3 3 3 9 

2.4. Smarkus snygis 3 1 1 1 3 3 3 9 

2.5. Pūga 3 1 1 1 3 3 3 9 

2.6. Lijundra 2 1 1 1 2 2 2 6 

2.7. Smarkus sudėtinis apšalas 2 1 1 2 2 2 4 8 

2.8. Speigas 4 1 1 2 4 4 8 16 

2.9. Tirštas rūkas 4 1 1 1 4 4 4 12 

3. Katastrofinis meteorologinis reiškinys: 

3.1. Uraganas 4 2 2 3 8 8 12 28 

3.2. Labai smarkus lietus 3 1 1 1 3 3 3 9 

3.3. Labai smarkus snygis 3 1 1 1 3 3 3 9 
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3.4. Labai smarki pūga 2 1 1 2 2 2 4 12 

3.5. Smarkus speigas 3 2 2 2 6 6 6 18 

4. Žmogaus veiklos sukelti pavojai: 

4.1. Pavojingos užkrečiamosios ligos 5 4 1 4 20 5 20 45 

4.2. Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį 4 5 1 1 20 4 4 28 

4.3. Transporto avarijos 4 3 2 2 12 8 8 28 

4.4. Pastatų griuvimai 3 1 2 2 3 6 6 15 

4.5. 
Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) 

gedimai 
3 2 1 2 6 3 6 18 

4.6. 
Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) 

gedimai 
3 2 1 3 6 3 9 18 

4.7. Vandens tiekimo sutrikimas 4 1 1 2 4 4 8 16 

4.8. 
Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) 

gedimai 
3 1 1 1 3 3 3 9 

4.9. 
Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) 

gedimai 
3 1 1 3 3 3 9 15 

4.10. Pavojingas radinys 3 2 2 2 6 6 6 18 

4.11. Gaisras 5 3 4 2 15 15 10 40 

4.12. Maisto tarša 4 2 1 1 8 4 4 16 

4.13. Vandens tarša 5 1 1 1 5 5 5 15 

4.14. Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės 4 2 1 1 8 4 4 16 

4.15. 
Nusikaltimai, nusikalstami neramumai, gaujų 

siautėjimas 
4 2 1 1 8 4 4 16 

4.16. Streikai 4 1 1 1 4 4 4 12 

4.17. Diversija, sabotažas - - - - - - - - 

4.18 Teroristiniai išpuoliai 1 3 2 2 3 2 2 7 

 

 žalia – priimtina rizika 

 geltona – vidutinė rizika 

 oranžinė – didelė rizika 

 raudona – labai didelė rizika 
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IV. RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS 

13. Rizikos lygis ir po priimtinumas nustatomas:  

13.1.Rizikos lygio (R) nustatymas 
G

a
li

m
o

 p
a
vo

ja
u

s 

ti
k
im

yb
ė 

5 
     

4 
     

3 
     

2 
     

1 
     

 1 2 3 4 5 

Galimi padariniai (poveikis) 

 

 

 
žalia – priimtina rizika 

 

 
geltona – vidutinė rizika 

 

 
oranžinė  – didelė  rizika 

 

 
raudona – labai didelė rizika 

  

14. Pagal bendrą rizikos lygį  sudaromas galimų pavojų sąrašas prioriteto tvarka pagal jų 

rizikos lygį. Galimais pavojais prioriteto tvarka laikomi: 

14.1. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės; 

14.2. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį); 

14.3. pavojai, kurie yra didelės tikimybės; 

14.4. visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka. 

15. Nustačius labai didelę, didelę ar vidutinę riziką, šių galimų pavojų rizikos mažinimo 

priemonės numatomos Kalvarijos gimnazijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane. 

Šios priemonės turi: 

15.1. mažinti galimo pavojaus tikimybę ir (ar) galimus padarinius (poveikį); 

15.2. gerinti Kalvarijos gimnazijos pasirengimą reaguoti ir likviduoti įvykius ir šalinti jų 

padarinius; 

15.3. didinti gimnazijos darbuotojų saugumą gresiant ar įvykus įvykiams. 

16. Nustačius labai didelę ar didelę riziką, šių galimų pavojų valdymas aprašomas gimnazijos 

ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. 

17. Nustačius priimtiną riziką, nebūtina numatyti šių galimų pavojų prevencijos priemonių ir 

jų valdymo, bet siūloma juos pakartotinai įvertinti rizikos analizės peržiūros metu. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. 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.  

 

 

 

_________________________ 
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Specialiosios pagalbos tarnybos 

Bendruoju pagalbos centro telefono Nr. 112 

Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis telefono 

Nr. (8~343) 52 854 

Kalvarijos policijos komisariatas telefono 

 Nr. (8~343) 23 202 

Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 

telefono Nr. (8~343) 65 845 

 
 

 

 

 

 

    Kalvarijos gimnazijos  

    Ekstremalių situacijų plano 2 priedas 

      

 

           KEITIMOSI INFORMACIJA APIE EKSTREMALIĄJĄ 

SITUACIJĄ 

 AR ĮVYKĮ SCHEMA 
                         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Kalvarijos gimnazija 

Direktoriaus ar atsakingo už civilinę saugą darbuotojo (direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir 

bendriesiems klausimams) sprendimas perspėti ir informuoti apie gręsiančią ar susidariusią 

ekstremaliąją situaciją 

Elektros tiekimo sutrikimai 

AB „LESTO” 

 Tel. Nr.1802,  

(8~315) 55 985 

Vandentiekio avarija 

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ 

 (8~343) 24 139 

Šilumos tiekimo sutrikimai 

UAB „Didma“ 

(8~343) 94 012 

Užkratų, susirgimų infekcinėmis 

ligomis pavojus 

Marijampolės visuomenės sveikatos 

centras 

 (8~343) 59 307 

Maisto produktų tarša 

Marijampolės apskrities Kalvarijos 

savivaldybės Valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba 

(8~343) 23051, 21065 

Kalvarijos 

savivaldybė 

Administracijos 

direktorius 

(8~343) 23 144 

 

Kalvarijos 

gimnazijos 

bendruomenė 
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Kalvarijos gimnazijos 

Ekstremaliųjų situacijų plano 3 priedas 

 

PERSPĖJIMO APIE GRĘSIANČIĄ AR SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALIĄ 

SITUACIJĄ  SCHEMA 

 
Esant ekstremaliai situacijai, Kalvarijos gimnazija valdoma pagal šią schemą: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KALVARIJOS 

GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

(8~343) 21 060 

BENDROSIOS 

PAGALBOS CENTRAS 

112 

KALVARIJOS 

SAVIVALDYBĖ 

Administracijos 

direktorius 

Tel. (8~343) 23 144 

Švietimo vedėjas  

Tel. (8~343) 23 092 

Civilinės saugos 

specialistas 

Tel. (8~343) 23 894 

       (8~655) 42 561 

 

APTARNAUJANTIS 

PERSONALAS 

PAVADUOTOJAI 

UGDYMUI 

(8~343) 21 516 

(8~343) 21 105 

 

KALVARIJOS 

GIMNAZIJOS 

DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJAS ŪKIO IR 

BENDRIESIEMS 

REIKALAMS 

(8~343) 21 518 

MOKYTOJAI 

MOKYTOJAI 

AVARINĖS 

TARNYBOS 
(pagal susidariusią 

ekstremaliąją situaciją) 

MOKINIAI, 

TĖVAI 
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        Kalvarijos gimnazijos 

        Ekstremalių situacijų plano 5 priedas 

 

 

 

 

KALVARIJOS GIMNAZIJOS ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ UŽ CIVILINĖS SAUGOS FUNKCIJŲ VYKDYMĄ, KONTAKTINIAI 

DUOMENYS 

 

Eil. 

Nr. 

 

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas 

1 Dijana Kavaliauskienė Direktorė (8~343) 21 060 dijanakavaliauskiene@gmail.com 

2 Edmundas Razvickas 
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir 

bendriesiems klausimams 
(8~343) 21 518 edmundasrazvickas@gmail.com 

3 Arūnė Vaičiūnaitė-

Levuškinienė 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8~343) 21 516 vasanaite@gmail.com 

4 Vida Kaluškevičienė Sekretorė administratorė (8~343) 21 060 kalvar@kalvarija.lm.lt 

5 Zina Jarimavičienė Žmogaus saugos mokytoja - zina.jarimaviciene@gmail.com 

 

 

    ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zina.jarimaviciene@gmail.com
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Kalvarijos gimnazijos 

        Ekstremalių situacijų plano 6 priedas 

 

 

      

 

KALVARIJOS GIMNAZIJOS CIVILINĖS SAUGOS VEIKSMŲ  

PLANAS KILUS EKSTREMALIAI SITUACIJAI 

 

Eil. 

Nr. 

VEIKSMŲ PAVADINIMAS UŽ VEIKSMO VYKDYMĄ ATSAKINGAS ASMUO 

Veiksmai gaisrų atveju 

1.  Informuoti gimnazijos direktorių ar administraciją apie pastebėtą pavojų Asmuo, pirmasis pastebėjęs ar gavęs informaciją apie įvykį 

2.  

Kreiptis pagalbos bendruoju pagalbos numeriu 112 ir iškviesti Priešgaisrinę 

gelbėjimo tarnybą (PGT). Imtis priemonių prasidedančio gaisro gesinimui savo 

jėgomis 

Administracijos darbuotojas, darbuotojas pastebėjęs įvykį 

3.  Sušaukti atsakingus darbuotojus ir priimti skubius sprendimus dėl tolimesnių veiksmų Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

4.  
Esant būtinumui (ilgu nepertraukiamo elektrinio skambučio signalu) skelbti 

evakuacijos pradžią 
Budintis darbuotojas administracijos nurodymu 

5.  
Vykdyti darbuotojų ir mokinių evakavimą iš pavojingos zonos vadovaujantis 

evakavimosi iš aukštų planais pagal patvirtintą darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą 
Dirbantys pedagogai 

6.  Išjungti į gaisro židinį einančias elektros tiekimo linijas Atsakingas ūkio dalies darbuotojas 

7.  
Pradėti gaisro gesinimą turimomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis kol 

atvyks ugniagesiai jeigu tai nekelia grėsmės žmonių gyvybei 
Atsakingas už gaisrinę saugą darbuotojas 

8.  Nuketėjusiems gaisro metu suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti medicinos tarnybas 
Sveikatos priežiūros specialistė 

Mokytojai 

9.  Užtikrinti laisvą privažiavimą prie pastato, kuriame kilo gaisras 
Kiemsargis, budintis ar kitas administracijos paskirtas 

darbuotojas  

10.  

Organizuoti atvykstančių PGT pajėgų pasitikimą ir suteikti visą informaciją apie 

gaisro aplinkybes, žmonių buvimą/nebuvimą degančiame objekte, konsultuoti 

gesinimo vadovą apie degančio objekto ypatumus 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams 

11.  
Sušaukti atsakingus darbuotojus ir priimti sprendimus dėl materialinių vertybių 

evakavimo (jeigu nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei) 
Direktorius 

12.  Vykdyti PGT pajėgų visus nurodymus Visi bendruomenės nariai 
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Eil. 

Nr. 

VEIKSMŲ PAVADINIMAS UŽ VEIKSMO VYKDYMĄ ATSAKINGAS ASMUO 

13. 
Informuoti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorių apie susidariusią 

ekstremaliąją situaciją ir patirtus preliminarius nuostolius 
Direktorius 

Veiksmai pavojingų hidrometeorologinių reiškinių atveju 

1  
Informuoti gimnazijos direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ūkio ir bendriesiems 

klausimams apie gresiantį pavojų, jeigu signalą gavo kitas darbuotojas 

Asmuo, pirmasis pastebėjęs, gavęs informaciją apie 

gresiantį pavojų ar įvykį 

2  Sušaukti atsakingus darbuotojus ir priimti skubius sprendimus dėl tolimesnių veiksmų Direktorius 

3  
Perspėti darbuotojus ir mokinius apie priimtus sprendimus, artėjantį 

hidrometeorologinį reiškinį ir informuoti kokių veiksmų reikės imtis 
Direktorius arba direktoriaus įgaliotas darbuotojas 

4  
Organizuoti pasiruošimą darbuotojų ir mokinių saugumui užtikrinti, paruošti 

priedangą laikinai žmonių apsaugai  
Pavaduotojai, Mokytojai ir paskirti darbuotojai  

5  

Organizuoti pastato užsandarinimą, įrenginių sutvirtinimą, energetinių sistemų 

paruošimą atjungimui, sukaupti vandens atsargas, paruošti priemones gaisrui gesinti  

atlikti kt. pasiruošimo darbus 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems 

klausimams, statinių ir pastatų priežiūros darbininkai ir kt. 

darbuotojai 

6  
Informuoti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorių apie susidariusią 

ekstremaliąją situaciją ir patirtus preliminarius nuostolius 
Direktorius arba direktoriaus įgaliotas darbuotojas 

7  Vykdyti Kalvarijos savivaldybės ESOC ar Marijampolės APGV nurodymus Direktorius, direktoriaus pavaduotojai 

Veiksmai speigo, smarkaus speigo, pūgos atveju 

1 

Esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai 1-4, 5 kl. mokiniams pamokos 

nevyksta. Mokiniai, kurie atvyko į gimnaziją esant nurodytai temperatūrai yra 

mokomi gimnazijoje, informuojami jų tėvai. Mokiniai į manus išleidžiami tik atvykus 

tėvams jų pasiimti arba parvežami mokykliniu autobusu. 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai, mokytojai 

2 

Esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai 6, I-IV kl. mokiniams pamokos 

nevyksta. Mokiniai, kurie atvyko į gimnaziją esant nurodytai temperatūrai yra 

mokomi gimnazijoje, informuojami jų tėvai. Mokiniai į manus išleidžiami tik atvykus 

tėvams jų pasiimti arba parvežami mokykliniu autobusu. 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai, mokytojai 

Veiksmai avarijų komunalinėse ar (ir) energetinėse sistemose atveju 

1 
Informuoti gimnazijos direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ūkio ir bendriesiems 

klausimams apie gresiantį pavojų, jeigu signalą gavo kitas darbuotojas 

Asmuo, pirmasis pastebėjęs ar gavęs informaciją apie 

gresiantį pavojų ar įvykį 

2 Išsiaiškinti avarijų priežastis, nedelsiant imtis priemonių gedimams pašalinti Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams 

3 Sušaukti atsakingus darbuotojus ir priimti skubius sprendimus dėl tolimesnių veiksmų Direktorius  

4 Organizuoti avarijos pasekmių šalinimo darbus savo pajėgomis Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams 

5 
Negalint pašalinti avarijos ar gedimo savo pajėgomis,  iškviečiamos avarines tarnybos 

gedimo likvidavimui 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams 
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Eil. 

Nr. 

VEIKSMŲ PAVADINIMAS UŽ VEIKSMO VYKDYMĄ ATSAKINGAS ASMUO 

6 
Informuoti darbuotojus ir mokytojus apie susidariusią situaciją, priimtus sprendimus 

ir nurodyti kokių veiksmų jie turės imtis 
Direktorius, direktoriaus pavaduotojai  

7 
Įvertinus susidariusios situacijos pavojingumą, evakuoti darbuotojus ir moksleivius iš 

pavojingos zonos, pasirūpinti pirmosios medicininės pagalbos suteikimu 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė 

8 
Informuoti Kalvarijos savivaldybės švietimo ir ugdymo skyrių dėl susidariusios 

situacijos ir priimtų sprendimų 
Direktorius 

9 
Išjungti energetines ir komunalines sistemas (pagal situaciją). Atlikti visus būtinus 

veiksmus ir darbus kurie apsaugotų nuo didelių nuostolių  

Statinių ir pastatų priežiūros darbininkai, inžinierius 

kompiuterininkas 

10 
Priimamas sprendimas dėl materialinio turto apsaugos. Pasirūpinti materialiniu turtu 

tik leidus direktoriui jeigu nekyla grėsmė žmonių sveikatai ir gyvybei. 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems 

klausimams, sudaryta žmonių grupė. 

11 
Pagal priimtą sprendimą, atstatyti nutrūkusios komunalinės ar energetinės sistemos 

funkcionalumą 

Pastatų ir priežiūros darbininkas arba avarinių tarnybų 

specialistai 

12 Informuoti Kalvarijos savivaldybės administracijos ESOC apie vykdomas priemones Direktorius  

13 
Informuoti darbuotojus ir mokinius apie gedimo pašalinimą ir grįžimo aplinkybes į 

darbo vietas 
Direktorius ir direktoriaus pavaduotojai pagal pavaldumą 

Veiksmai kilus ligų, užkratų, susirgimų infekcinėmis ligomis pavojui 

1 Informuoti gimnazijos direktorių apie esančią situaciją ir gresiančius pavojus 
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, socialiniai pedagogai, 

visuomenės sveikatos priežiūros spacialistė 

2 
Sušaukti atsakingus įstaigos darbuotojus situacijai išsiaiškinti ir nedelsiant priimti 

sprendimą dėl tolimesnės veiklos vykdymo.  
Direktorius  

3 
Organizuoti papildomus pokalbius su dirbančiais darbuotojais ir mokiniais apie ligas, 

paplitimo būdus, pasekmes ir atliktinus veiksmus kilus įtarimams 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 

4 
Esant epit. parodymams informuojamas Marijampolės visuomenės sveikatos centras 

ir Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorių, švietimo skyriaus vedėją. 
Direktorius, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

5 
Vykdyti Marijampolės visuomenės centro ir Kalvarijos savivaldybės administracijos 

direktoriaus nurodymus  
Direktorius  

6 
Apie esamą situaciją informuoti darbuotojus ir teikti rekomendacijas dėl apsaugos 

priemonių taikymo 

Direktoriaus pavaduotojai, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas 

7 
Atšaukti visas suplanuotas gimnazijoje: šventes, koncertus, meninės ir sportinės 

veiklos užsiėmimus, nutraukti ugdymo procesą 
Direktorius, direktoriaus pavaduotojai 

8 

Atlikti patalpų vėdinimą ir dezinfekciją pagal visuomenės sveikatos priežiūros 

specialisto nurodymus laikantis higienos normų reikalavimų 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems 

klausimams, valytojos, virtuvės darbuotojai 
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Eil. 

Nr. 

VEIKSMŲ PAVADINIMAS UŽ VEIKSMO VYKDYMĄ ATSAKINGAS ASMUO 

9 Stebėti dirbančiuosius darbuotojus ir sekti jų sveikatos būklę  Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

10 
Epidemija nutraukiama gavus rekomendaciją iš Marijampolės visuomenės sveikatos 

centro, Kalvarijos savivaldybės administracijos sprendimu   
Direktorius 

Veiksmai maisto taršos atveju 

(Gimnazija turi valgyklą, kurioje kasdien gamina šiltą maistą. Jos paslaugomis naudojasi mokiniai ir darbuotojai) 

1 
Nedelsiant informuoti gimnazijos direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ūkio ir 

bendriesiems klausimams apie gresiantį pavojų ar pastebėtą pavojų 
Valgyklos vedėja ar kitas darbuotojas pirmasis pastebėjęs, 

gavęs informaciją apie gresiantį pavojų 

2 Sušaukti atsakingus darbuotojus ir priimti skubius sprendimus dėl tolimesnių veiksmų Direktorius 

3 Įvertinti ir nustatyti pavojaus dydį Sudaryta RVASVT komisija 

4 Informuoti apie susidariusią situaciją Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą Valgyklos vedėja, direktoriaus pavaduotojas 

5. Informuoti apie susidariusią situaciją Marijampolės visuomenės sveikatos centrą Valgyklos vedėja, direktoriaus pavaduotojas 

6 Esant būtinumui sustabdyti valgyklos veiklą 
Valgyklos vedėja, direktoriaus pavaduotojas, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė 

7 Perspėti darbuotojus ir mokinius apie priimtus sprendimus 
Direktorius, socialinis pedagogas, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

8 
Griežtai vykdyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Marijampolės sveikatos 

visuomenės sveikatos centro specialistų nurodymus, teikti prašomą informaciją 
Valgyklos vedėja, direktoriaus pavaduotojas 

Veiksmai, socialinės ir kitos kilmės situacijų atvejais 

(ginkluotas užpuolimas, teroristiniai aktai ir kitokie nesankcionuoti veiksmai, nukreipti prieš žmones siekiant pakenkti jų saugumui, įstaigos veiklai) 

1 
Informuoti gimnazijos direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ūkio ir bendriesiems 

klausimams apie gresiantį pavojų, jeigu signalą gavo kitas darbuotojas 
Asmuo, pirmasis pastebėjęs ar gavęs informaciją apie įvykį 

2 Sušaukti atsakingus darbuotojus ir priimti skubius sprendimus dėl tolimesnių veiksmų Direktorius 

3 Apie susidariusią ekstremalią situaciją pranešti Bendrajam pagalbos centrui tel. 112  Direktorius, direktoriaus pavaduotojai 

4 Nutraukti ugdymo procesą, perspėti darbuotojus apie susidariusią situaciją  Direktorius, direktoriaus pavaduotojai  

5 
Teikti rekomendacijas dėl apsaugos priemonių taikymo, vykdyti visus spec. tarnybų 

nurodymus 
Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai 

6 Organizuoti darbuotojų ir mokinių evakavimą iš pavojingos zonos Direktorius, direktoriaus pavaduotojai 

7 Evakavus žmones užtvertį įėjimus į pastatą, kad nepatektų pašaliniai asmenys 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems 

klausimams, jo paskirti darbuotojai 

8 

Informuoti apie susidariusią situaciją Kalvarijos savivaldybės administracijos 

direktorių, švietimo skyriaus vedėją ir kt. atsakingus asmenis 

 

Direktorius 



45 
 

Eil. 

Nr. 

VEIKSMŲ PAVADINIMAS UŽ VEIKSMO VYKDYMĄ ATSAKINGAS ASMUO 

9 

Organizuoti atvykstančių spec pajėgų pasitikimą ir suteikti visą informaciją apie 

susidariusią situaciją, žmonių buvimą/nebuvimą objekte, konsultuoti kitais prašomais 

klausimais 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems 

klausimams 

10 Vykdyti visus spec. tarnybų reikalavimus ir nurodymus Darbuotojai 

Veiksmai, kitų ekstremalių situacijų atvejais 

1 
Informuoti gimnazijos direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ūkio ir bendriesiems 

klausimams apie gresiantį pavojų, jeigu signalą gavo kitas darbuotojas 
Asmuo, pirmasis pastebėjęs ar gavęs informaciją apie įvykį 

2 
Nedelsiant sušaukti atsakingus darbuotojus, informuoti apie susidariusią situaciją ir 

priimti skubius sprendimus dėl tolimesnių veiksmų 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems 

klausimams 

3 

Esant būtinumui apie susidariusią ekstremalią padėtį pranešti nuolatinės parengties 

pajėgoms, spec. tarnyboms, savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės  

ESOC ir kitoms atitinkamoms institucijoms  

Direktorius 

4 

Informuoti gimnazijos darbuotojus, Kalvarijos savivaldybės administracijos 

atsakingus darbuotojus apie susidariusią padėtį, priimtus sprendimus ir tolimesnius 

numatytus veiksmus  

Direktorius, atsakingas už civilinę saugą darbuotojas ar 

kitas direktoriaus paskirtas darbuotojas 

5 Organizuoti ir vykdyti evakavimo priemones (prireikus) 
Direktoriaus pavaduotojai, mokytojai ir kt. atsakingi 

darbuotojai 

6 Esant poreikiui organizuoti medicinos pagalbos teikimą nukentėjusiems Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, mokytojai 

7 
Organizuoti pašalinių asmenų nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į 

ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą  

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems 

klausimams 

8 Informuoti ESOC apie objekte vykdomas priemones Direktorius  

____________________________ 
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    Kalvarijos gimnazijos 

    Ekstremalių situacijų plano 7 priedas 

     

 

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS 

 

KAIP ELGTIS PAVOJINGOS AR YPAČ PAVOJINGOS UŽKREČIAMOSIOS LIGOS 

(EPIDEMIJOS AR PANDEMIJOS) METU 

 

1. Kilus pavojui užsikrėsti pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga: 

1.1. griežtai vykdykite asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir (ar) 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nurodymus bei rekomendacijas; 

1.2. be reikalo neikite iš namų, prireikus išeiti, jei turite, dėvėkite respiratorių arba vienkartinę 

kaukę; 

1.3. venkite masinio susibūrimo vietų ir artimo kontakto su kitais asmenimis; 

1.4. jei Jūsų darbas reikalauja nuolatinio kontakto su klientais ar pirkėjais, dėvėkite 

vienkartinę kaukę; 

1.5. venkite naudotis viešuoju keleiviniu transportu, eikite pėsčiomis arba važiuokite savo 

transportu, jei vykstate viešuoju transportu – dėvėkite respiratorių arba vienkartinę kaukę; 

1.6. griežtai laikykitės asmens higienos reikalavimų, dažnai plaukite rankas su muilu tekančiu 

šiltu vandeniu, ypač prieš valgymą; 

1.7. stebėkite savo bei artimųjų sveikatos būklę, pvz., matuokite kūno temperatūrą rytais ir 

vakarais; 

1.8. vartokite gerai termiškai apdorotą maistą, maisto produktus laikykite tinkamoje 

temperatūroje, venkite kryžminio maisto užterštumo; 

1.9. kiekvieną dieną vėdinkite patalpas, valykite grindis ir liečiamus paviršius drėgna šluoste, 

jei yra, naikinkite vabzdžius ir graužikus; 

1.10. įspėkite vaikus, kad neliestų nugaišusių paukščių ir graužikų, nežaistų su sergančiais ar 

net sveikai atrodančiais paukščiais, naminiais gyvūnais, neneštų jų į namus. 

2. Pajutę pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos požymius: 

2.1. jei pradėjote karščiuoti, pajutote nuovargį, galvos ir kūno raumenų skausmus, nedelsdami 

kreipkitės į asmens sveikatos priežiūros specialistus; 

2.2. ligonį izoliuokite nuo šeimos narių atskirame gerai vėdinamame kambaryje arba 1 m 

atstumu atitverkite nuo aplinkinių ligonio lovą užuolaidomis ar pan.; 

2.3. su ligoniu turėtų bendrauti tik vienas šeimos narys, jis privalo dėvėti vienkartinę kaukę; 

2.4. ligonio slaugai naudokite vienkartines slaugos priemones, skirkite jam atskirus indus, 

patalynę, rankšluosčius, drabužius. 

 

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS SPEIGO METU 

 

1. Artėjant dideliam speigui: 

1.1. pasirūpinkite vandens, maisto ir kuro atsargomis; 

1.2. jei turite galimybę, įsigykite šildymo prietaisus; 

1.3. pasirūpinkite šiltais drabužiais ir avalyne. 

2. Jei oras labai atšąla ir pučia stiprus vėjas: 

2.1. be reikalo neikite į lauką, stenkitės likti šiltose patalpose. Prireikus išeiti, būkite kuo 

trumpiau; 

2.2. be reikalo nevykite į tolimas keliones, jei vykstate, važiuokite ne vienas; 

2.3. venkite didelio fizinio krūvio, nedirbkite jokių sunkių darbų šaltyje, ypač jei sergate 

širdies ligomis ar turite padidėjusį kraujospūdį; 

2.4. jei einate į lauką, patepkite nepridengtas kūno vietas (ausis, nosį, skruostus) riebiu 

kremu, į kurio sudėtį neįeina vanduo. Anksčiau nušalusias kūno vietas ypač gerai saugokite. Neikite į 



47 
 

lauką ką tik nusiprausę ar išsimaudę. Apsirenkite šiltai ir patogiai (geriausiai tinka drabužiai iš vilnos), 

viršutinis drabužių sluoksnis turėtų būti neperpučiamas vėjo. Avėkite šiltą ne per ankštą avalynę, 

mūvėkite vilnones kojines, tinkamai apsaugokite rankas (venkite pirštuotų pirštinių); 

2.5. jei šaltyje tenka ko nors laukti, negalima stovėti ar sėdėti ramiai, reikia kuo daugiau judėti, 

mosuoti rankomis, šokinėti ar pan.; 

2.6. pajutę, kad šąla veidas, darykite grimasas, t. y. mankštinkite veido raumenis, patrinkite šąlančius 

skruostus, ausis, nosį, judinkite kojų pirštus; 

2.7. stenkitės nesuprakaituoti ir nesušlapti, jei drabužiai sušlapo, nedelsdami pakeiskite juos sausais; 

2.8. valgykite šiltą, kaloringesnį maistą, gerkite šiltų skysčių, venkite alkoholio; 

2.9. nesinaudokite savos gamybos elektros šildymo prietaisais, nejunkite kelių elektros prietaisų į 

vieną elektros lizdą ir nepalikite jų įjungtų į tinklą be priežiūros; 

2.10. sušalimo simptomai: 

2.10.1. šiurpulys; 

2.10.2. kūno temperatūros sumažėjimas (mažiau kaip +35oC); 

2.10.3. žmogus tampa abejingas, mieguistas, sustingęs, nebegali aiškiai mąstyti ir gerai judėti; 

2.10.4. sulėtėja širdies veikla ir kvėpavimas; 

2.11. pirmoji pagalba sušalus: 

2.11.1. eikite (neškite sušalusįjį) kuo greičiau į kambario temperatūros patalpą; 

2.11.2. nusirenkite (nurenkite) drabužius; 

2.11.3. pamatuokite kūno temperatūrą, jei ji žemesnė nei +35oC, nedelsdami kvieskite greitąją 

medicinos pagalbą; 

2.11.4. pirmiausia sušildykite krūtinę, kaklą, galvą, kirkšnis. Sušalus galima šildytis vonioje +20oC 

vandens temperatūroje, per 10–30 min. vandens temperatūrą keliant iki +37oC. Jei vonios nėra, dėkite 

šiltus kompresus ant viso kūno (sudrėkinta drungname vandenyje antklodė arba tvarsčiai keičiami kas 

2–3 min.). Ypač gerai sušildo kito, nesušalusio žmogaus, kūno šiluma. Po to sušalusįjį užklokite šilta 

sausa antklode; 

2.12. nušalimo simptomai – nepridengtų kūno vietų (dažniausiai – ausys, nosis, skruostai) audinių 

pakenkimas. Nušalusi vieta praranda jautrumą, pakinta jos spalva; 

2.13. pirmoji pagalba nušalus: 

2.13.1. kuo greičiau eikite (arba padėkite nukentėjusiajam patekti) į šiltą patalpą; 

2.13.2. sušildykite nušalusią kūno dalį: įmerkite pažeistą vietą į kambario temperatūros vandenį arba 

dėkite ant jos kambario temperatūros tvarsčius (pakanka 20–30 min.). Jei žmogus nušalo rankas, 

numaukite žiedus ir nusekite laikrodžius; 

2.13.3. gerkite šiltus ir saldžius gėrimus; 

2.13.4. nedaug nušalusias kūno vietas, kai arti nėra šiltų patalpų, šildykite delnais arba glauskite prie 

šiltos kūno dalies; 

2.13.5. nušalusių vietų netrinkite (ypač sniegu). Draudžiama nušalusias vietas šildyti tiesiogine šiluma 

(glausti prie radiatorių, guminių šildyklių, merkti į karštą vandenį ir pan.); 

2.13.6. atšildymą galima užbaigti, kai nušalusių kūno dalių oda suminkštėja ir grįžta jutimai; 

2.13.7. jei šildant atsiranda pūslių, nustokite šildyti. Nušalusią vietą uždenkite steriliu tvarsčiu ir 

sutvarstykite. Sutvarstytą kūno dalį (jei tai įmanoma) susukite į minkštą, storą audinį. Malšinkite 

skausmą, skubiai kreipkitės į greitąją medicinos pagalbą ar nukentėjusįjį vežkite į artimiausią asmens 

sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninę); 

2.13.8. jei nušalusi vieta neatgauna jautrumo, kvieskite asmens sveikatos priežiūros specialistus. 

 

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS GAISRUI MIŠKE AR 

DURPYNE 

 

1. Kilus miško ar durpyno gaisrui: 

1.1. užsidegusį nedidelį miško paklotės ar durpyno plotą bandykite gesinti patys: plakite liepsną 

medžio šaka, drabužiais, trypkite kojomis, gesinkite vandeniu arba užberkite žemėmis ar smėliu; 
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1.2. nepavykus ugnies užgesinti savo jėgomis, nedelsdami skambinkite bendruoju pagalbos telefono 

numeriu 112 ir mėginkite neleisti ugniai toliau plisti – sukaskite ne siauresnį kaip 0,5 m žemės ruožą; 

1.3. jei liepsna tapo nevaldoma ir matote, kad jos neįveiksite, pasišalinkite į tą pusę, iš kur vėjas pūstų 

į šoną, bėkite iš degančio miško ar durpyno į kelią, proskyną, prie vandens. Eikite pasilenkę kuo arčiau 

prie žemės, ten švaresnis oras. Jei įmanoma, užsidenkite drėgnais drabužiais, burną ir nosį pridenkite 

nosine ar darbužiais; 

1.4. kreipkitės pagalbos į artimiausius vietinius gyventojus. Jie padės greičiau susisiekti su 

specialiosiomis tarnybomis. 

2. Arti liepsnojančio miško ar durpyno gyvenantiems žmonėms kyla didelis pavojus dėl nudegimų ir 

apsinuodijimo, įkvėpus nuodingų dujų, todėl gyventojams patariama: 

2.1. išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo sistemas, uždarykite langus, orlaides, 

dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas drėgnu audiniu, patikrinkite, ar nėra plyšių; 

2.2. nesiartinkite prie degančio miško ar durpyno, nes galite apsinuodyti; 

2.3. nukentėjusįjį nuo nuodingų dujų kuo greičiau išveskite ar išneškite iš gaisro židinio į gryną orą; 

2.4. jei išnešus į gryną orą nukentėjusiojo būklė negerėja ar blogėja, kuo skubiau kreipkitės į asmens ir 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistus. 

3. Vykdykite kitus miškininkų, ugniagesių gelbėtojų ir visuomenės sveikatos specialistų nurodymus ar 

patarimus. 

 

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS URAGANUI 

 

1. Artėjant uraganui (labai stipriam vėjui): 

1.1. uždarykite duris, langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas; 

1.2. užgesinkite ugnį krosnyje, išjunkite iš elektros tinklo naudojamus elektros prietaisus ir dujas, 

pasiruoškite galimiems elektros tiekimo sutrikimams; 

1.3. iš balkonų išneškite lengvus daiktus arba juos gerai pritvirtinkite; 

1.4. sutvirtinkite laikinus pastatus, statinius, mechanizmus, laikinas konstrukcijas, įrenginius, 

pavėjinėje namo pusėje sutvirtinkite stogą; 

1.5. atidėkite planuotas keliones; 

1.6. nepalikite automobilių prie didelių medžių; 

1.7. jei gyvenate kaime, gyvulius nuveskite į tvartus, uždarykite tvartų duris; 

1.8. pasirūpinkite maisto ir vandens atsargomis 2–3 dienoms, taip pat namuose turėkite mobilųjį 

telefoną, žibintuvėlį, atsarginių elementų, radijo imtuvą, žvakių. 

2. Uragano (labai stipraus vėjo) metu: 

2.1. likite uždarose patalpose arba, jei esate lauke, eikite į vidų; 

2.2. nepalikite gyvenamosios vietos be ypatingos priežasties; 

2.3. jei esate pastate, pasitraukite nuo langų į mažiau pavojingas vietas: prie vidinės pastato sienos, į 

koridorių, vonios kambarį ir pan.; 

2.4. jei esate gatvėje, laikykitės kaip galima toliau nuo lengvos konstrukcijos pastatų, tiltų, estakadų, 

elektros perdavimo linijų, medžių, upių, ežerų ir pramonės objektų. Kad apsisaugotumėte nuo 

lekiančių nuolaužų, naudokitės faneros, kartono ar plastikinėmis dėžėmis, lentomis ar kitais 

pasitaikiusiais daiktais. Neikite į apgriautus pastatus; 

2.5. jei gyvenate mediniuose ar lengvos konstrukcijos namuose, slėpkitės rūsiuose; 

2.6. nesiartinkite prie nutrūkusių elektros laidų. 

3. Patarimai darbdaviams: 

3.1. perspėkite darbuotojus apie artėjantį pavojingą hidrometeorologinį reiškinį ir informuokite, kokie 

darbai turi būti nutraukti; 

3.2. pasirūpinkite, kad būtų sutvirtinti laikini pastatai ir konstrukcijos, taip pat mechanizmai ir 

įrenginiai; 

3.3. sustabdykite krovos darbus su kranais ir kituose objektuose, nedirbkite su atvira ugnimi; 

3.4. svarbesniuose objektuose patikrinkite avarinius elektros energijos šaltinius, pasirūpinkite kuro 

atsargomis ir pasirenkite gamybos proceso avariniam sustabdymui. 
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CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS ĮVYKUS CHEMINEI 

AVARIJAI 
 

1. Kilus cheminiam pavojui: 

1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą; 

1.2. nepanikuokite, perspėkite artimuosius, kaimynus; 

1.3. esant cheminės taršos pavojui, labai svarbu veikti greitai; 

1.4. negalima valgyti, gerti, rūkyti, jei esate pavojingomis cheminėmis medžiagomis užterštoje 

teritorijoje. 

2. Jei nurodyta pasišalinti (evakuotis) iš pavojingomis medžiagomis užterštų teritorijų: 

2.1. pavojingos cheminės medžiagos yra itin lakios ir stipriai dirgina kvėpavimo takus, akių gleivinę, 

odą, todėl būtinai saugokite šias kūno dalis: 

2.1.1. kvėpavimo takams ir akims apsaugoti, jei turite, dėvėkite viso veido panoraminę kaukę su 

sudėtiniu filtru arba pusės veido kaukę ir apsauginius akinius. Jei turite, lauke dėvėkite respiratorių, 

užsiriškite sudrėkintą vatos ir marlės raištį arba pridenkite burną ir nosį drėgnu rankšluosčiu; 

2.1.2. odai apsaugoti geriausiai tinka vandens nepraleidžiantys drabužiai ir avalynė (vandeniui 

nepralaidžios sintetinės striukės, lietpalčiai, polietileniniai apsiaustai, guminiai batai), užsimaukite 

pirštines, užsidėkite kepurę, apsivyniokite kaklą šaliku, stenkitės nepalikti neapsaugotų kūno vietų; 

2.2. nedelsdami pasišalinkite iš užterštos teritorijos nurodyta kryptimi vengdami žemesnių vietų. Jei 

kryptis nenurodyta, judėkite statmenai vėjo krypčiai, kad vėjas pūstų į šoną ir tik atviromis vietomis 

(venkite daubų, uždarų kiemų, siaurų gatvelių, tankiai krūmais apaugusių vietų); 

2.3. eidami per užterštą vietovę nekelkite dulkių, nesilieskite prie pastatų sienų, tvorų, kitų daiktų; 

2.4. nesislėpkite rūsiuose, duobėse, grioviuose ar kitose žemose vietose, nes ten labai kaupiasi 

pavojingos medžiagos, pasitraukite į aukštesnes vietas, lipkite į viršutinius aukštus; 

2.5. išeidami iš namų (ar kitų patalpų) išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo ir šildymo oru 

sistemas, dujas, uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas. 

Pasiimkite būtiniausius daiktus: 

2.5.1. pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę. Nepamirškite reguliariai vartojamų vaistų; 

2.5.2. dokumentus (pasas, gimimo ir santuokos liudijimas, atestatas, diplomas, nuosavybės 

dokumentai); 

2.5.3. pinigus (grynieji pinigai, kreditinės kortelės, vertybiniai popieriai, brangenybės); 

2.5.4. šeimos relikvijas, kelias nuotraukas; 

2.5.5. ilgai negendančių maisto produktų (2–3 dienoms); 

2.5.6. geriamojo vandens; 

2.5.7. reikalingų drabužių (pagal sezoną); 

2.5.8. tualetinius reikmenis; 

2.5.9. asmeninės apsaugos priemones (jei turite); 

2.5.10. nešiojamąjį radijo imtuvą ir žibintuvėlį, atsarginius elementus, degtukus; 

2.5.11. mobilųjį telefoną. 

2.6. neužmirškite savo kaimynų, pasiteiraukite, ar jie girdėjo pranešimus. Pasidomėkite, ar yra kam 

pasirūpinti neįgaliaisiais, vienišais seneliais ar mažamečiais vaikais, esančiais namuose be tėvų, jei ne 

– padėkite jiems arba praneškite bendruoju pagalbos telefonu; 

2.7. išėję iš užterštos zonos, prieš įeidami į švarias patalpas, nusivilkite viršutinius drabužius, 

nusiaukite batus ir sudėkite viską į polietileninį maišą ir išneškite jį iš gyvenamųjų patalpų. 

Nusiprauskite duše ir persirenkite švariais drabužiais. Ką daryti su sudėtais į maišą užterštais 

drabužiais, jums patars savivaldybės civilinės saugos skyriaus specialistai. 

3. Jei gyventojams rekomenduojama likti namuose, kuo skubiau: 

3.1. išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo sistemas, dujas, uždarykite langus, orlaides, 

dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas, patikrinkite, ar nėra plyšių, sandarinkite būsto langus 

ir duris; 

3.2. pakilkite į viršutinius namo aukštus, nes daugelis pavojingų cheminių medžiagų kaupiasi žemose 

vietose. 
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4. Dažniausiai inhaliacinius (pro kvėpavimo takus) apsinuodijimus sukeliančios medžiagos yra 

amoniakas ir chloras: 

4.1. apsinuodijimo amoniako garais požymiai: 

4.1.1. kosulys; 

4.1.2. akių perštėjimas, ašarojimas; 

4.1.3. nosies gleivinės dirginimas, sloga; 

4.1.4. seilėtekis; 

4.1.5. galvos skausmas ir svaigimas; 

4.1.6. pasunkėjęs kvėpavimas, dusulys; 

4.1.7. užkimimas, visiškas balso išnykimas; 

4.1.8. spaudimo jausmas krūtinės ląstoje; 

4.1.9. sujaudinimas; 

4.1.10. traukuliai; 

4.2. pirmoji pagalba apsinuodijus amoniako garais: 

4.2.1. kuo skubiau išeikite iš užterštos aplinkos (sąmoningus nukentėjusiuosius – išvesti, 

nesąmoningus – išnešti); 

4.2.2. užtikrinkite kvėpavimą (atsagstykite drabužius, atlaisvinkite kvėpavimo takus); 

4.2.3. praradusius sąmonę nukentėjusiuosius paguldykite ant šono, stebėkite, kad neužspringtų 

skrandžio turiniu; 

4.2.4. išnykus kvėpavimui ir širdies veiklai – pradėkite gaivinti; 

4.2.5. teikiantis pagalbą asmuo turi dėvėti asmeninės apsaugos priemones; 

4.2.6. sąmoningiems pacientams rekomenduojama tekančiu vandeniu 15–20 minučių plauti akis, burną 

ir nosį; 

4.2.7. kuo skubiau kvieskite greitąją medicinos pagalbą arba nukentėjusįjį gabenkite į artimiausią 

asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninę); 

4.3. apsinuodijimo chloro garais požymiai: 

4.3.1. kosulys; 

4.3.2. akių perštėjimas, ašarojimas; 

4.3.3. nosies gleivinės dirginimas; 

4.3.4. galvos skausmas ir svaigimas; 

4.3.5. vėmimas; 

4.3.6. dažnas kvėpavimas; 

4.3.7. dažnas pulsas, širdies plakimas; 

4.3.8. užkimimas; 

4.3.9. sujaudinimas; 

4.3.10. žemas kraujospūdis; 

4.3.11. miokardo infarktas; 

4.4. pirmoji pagalba apsinuodijus chloro garais: 

4.4.1. kuo skubiau išeikite iš užterštos aplinkos (sąmoningus nukentėjusiuosius – išveskite, 

nesąmoningus – išneškite); 

4.4.2. užtikrinkite kvėpavimą (atsagstykite drabužius, atlaisvinkite kvėpavimo takus); 

4.4.3. sąmonę praradusius nukentėjusiuosius paguldykite ant šono, stebėkite, kad neužspringtų 

skrandžio turiniu; 

4.4.4. išnykus kvėpavimui ir širdies veiklai – pradėkite gaivinti; 

4.4.5. teikiantis pagalbą asmuo turi dėvėti asmeninės apsaugos priemones; 

4.4.6. sąmoningiems pacientams rekomenduojama tekančiu vandeniu 10–15 minučių plauti akis, 

burną, nosį; 

4.4.7. kuo skubiau kvieskite greitąją medicinos pagalbą arba nukentėjusįjį gabenkite į artimiausią 

asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninę). 
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CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS RADIACINIAM 

PAVOJUI 

 

1. Kilus radiaciniam pavojui dėl branduolinės avarijos ar panaudoto branduolinio ar radiologinio 

sprogstamojo įtaiso ar bombos, dėl kurio susidarė radioaktyviųjų medžiagų dalelių debesis: 

1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą; 

1.2. nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus; 

1.3. jei važiuojate automobiliu – sandariai uždarykite langus, išjunkite vėdinimo ir šildymo sistemas, 

ventiliatorius, užsidenkite kvėpavimo takus. Skubėkite namo ar į darbą, ar į kitą visuomeninį pastatą, 

jei esate netoli. Jei visuomeninių pastatų pasiekti neįmanoma, sustokite saugioje vietoje, jei karšta – 

pavėsyje ir, išjungę automobilio variklį, klausykite radijo pranešimų. Toliau važiuoti ar išlipti galite, 

tik kai bus paskelbtas atitinkamas pranešimas; 

1.4. jei esate netoli nelaimės, sprogimo vietos – nelieskite jokių daiktų, jie gali būti radioaktyvūs: 

1.5. negerkite, nevalgykite, nerūkykite užterštoje vietoje ar šalia jos; 

1.6. jei esate lauke, eikite į vidų; 

1.7. jei esate uždarose patalpose, kurių sienos ir langai nepažeisti, pasirinkite slėptuve vidinėje pastato 

dalyje esančią patalpą su kuo mažiau langų arba eikite į rūsį. Jei langai išdužę – pagal galimybę 

pasirinkite kitą saugų kambarį, esantį pastato gilumoje; 

1.8. išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo sistemas, uždarykite langus, orlaides, 

dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas, patikrinkite, ar nėra plyšių, užsandarinkite lipnia 

juosta būsto langus ir duris; 

1.9. pasirūpinkite vaikais ir kitais artimaisiais, kuriems reikia pagalbos; 

1.10. jei būtina išeiti į lauką, saugokite kvėpavimo takus nuo dulkių ir dūmų: užsidenkite vienkartine 

kauke, nosine ar rankšluosčiu. Jei turite, dėvėkite dujokaukę ar respiratorių; 

1.11. suvarykite netoli esančius gyvulius, naminius gyvūnus į tvartus, pastatus, uždarykite šiltnamius, 

uždenkite šulinius; 

1.12. grįžę iš lauko, būtinai nusivilkite viršutinius drabužius, nusiaukite batus ir, sudėję 

juos į polietileninį maišą, išneškite iš gyvenamųjų patalpų. Tada kruopščiai su muilu 

nusiprauskite duše, ypač atidžiai būtina išsitrinkti galvą; 

1.13. kruopščiai nuprauskite lauke buvusius naminius gyvūnus (kates, šunis ir kt.); 

1.14. valgyti ir gerti galima tik maistą ir gėrimus, kurie buvo sandariai uždaryti – konservus, gėrimus 

buteliuose, sandariose pakuotėse. Kitą maistą ir vandenį bus galima vartoti leidus visuomenės 

sveikatos specialistams; 

1.15. jei nurodyta evakuotis, pasiimkite būtiniausius daiktus: 

1.15.1. pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę. Nepamirškite reguliariai vartojamų vaistų; 

1.15.2. dokumentus (pasas, gimimo ir santuokos liudijimas, atestatas, diplomas, nuosavybės 

dokumentai); 

1.15.3. pinigus (grynieji pinigai, kreditinės kortelės, vertybiniai popieriai, brangenybės); 

1.15.4. šeimos relikvijas, kelias nuotraukas; 

1.15.5. ilgai negendančių maisto produktų (2–3 dienoms); 

1.15.6. geriamojo vandens; 

1.15.7. reikalingų drabužių (pagal sezoną); 

1.15.8. tualetinius reikmenis; 

1.15.9. asmeninės apsaugos priemones (jei turite); 

1.15.10. nešiojamąjį radijo imtuvą ir žibintuvėlį, atsarginius elementus, degtukus, konservų 

atidarytuvą; 

1.15.11. mobilųjį telefoną ir jo įkroviklį; 

1.16. jei radioaktyviajame debesyje ar jo iškritose yra radioaktyviojo jodo, civilinės saugos 

specialistai, siekdami apsaugoti skydliaukę, rekomenduoja atlikti jodo profilaktiką. Jodo tabletes 

pradėkite vartoti tik tuomet, kai apie tai bus paskelbta per visuomenės informavimo priemones. Jodo 

profilaktika – tai kalio jodido (KI) arba kalio jodato (KIO3) tablečių (kai jų nėra, tinka 5 % jodo 

tinktūra) vartojimas. Stabiliojo jodo preparatų vienkartinė paros dozė žmonių grupėms: 
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1.16.1. suaugusieji iki 40 metų (tarp jų nėščios ir maitinančios moterys) ir 13–16 metų paaugliai 

išgeria 130 mg kalio jodido arba 170 mg kalio jodato; 

1.16.2. vaikams nuo 3 iki 12 metų skiriama 65 mg kalio jodido arba 85 mg kalio jodato, tai sudaro 

pusė suaugusiųjų dozės; 

1.16.3. kūdikiams nuo 1 mėnesio iki 3 metų duodama 30–35 mg kalio jodido arba 40– 45 mg kalio 

jodato. Tai ketvirtis suaugusiųjų dozės; 

1.16.4. naujagimiams iki 1 mėnesio skiriama 15 mg kalio jodido arba 20 mg kalio jodato. Tai 

aštuntadalis suaugusiųjų dozės; 

1.17. vienkartinė stabiliojo jodo dozė apsaugo skydliaukę 24 valandas. Naujagimiams iki 1 mėnesio 

amžiaus skiriama vienkartinė stabiliojo jodo dozė. Nėščioms ir maitinančioms moterims – ne daugiau 

kaip dvi vienkartinės dozės. Kitoms gyventojų grupėms gali būti skiriamos kelios vienkartinės dozės, 

bet ne daugiau kaip 10. Geriausia jodo tabletes gerti po valgio. Vaikams patogu jas duoti ištirpintas bet 

kokiame gėrime ar skystuose vaikų maisto produktuose. Ištirpintos tabletės išgeriamos nedelsiant, nes 

greitai tampa neaktyvios. 

1.18. neturint tablečių, galima vartoti 5 % jodo tinktūrą: vaikams iki 2 metų 1–2 lašai 5 % jodo 

tinktūros skiriami 3 kartus per dieną ne ilgiau kaip 7 paras. Vaikams nuo 2 metų ir suaugusiesiems 

skiriami 3–5 lašai 5 % jodo tinktūros 3 kartus per dieną ne ilgiau kaip 7 paras; 

1.19. stabiliojo jodo preparatai veikia tik skydliaukę, bet neapsaugo nuo kitų jonizuojančiosios 

spinduliuotės rūšių poveikio. Be to, dalis žmonių yra alergiški jodui ar turi skydliaukės susirgimų. 

Tokiu atveju siūlome iš anksto pasikonsultuoti su gydytoju; 

1.20. būkite įsijungę Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą, klausykite skelbiamų 

pranešimų bei vykdykite civilinės saugos rekomendacijas. 

2. Jei radote neįprastomis aplinkybėmis (transporto avarijos metu, viešoje vietoje ir t.t.) ar pamatėte 

daiktą, pažymėtą radioaktyviuoju ženklu: 

2.1. nedelsdami skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 ir informuokite apie radinį; 

2.2. laikykitės kuo toliau nuo daiktų, pažymėtų radioaktyvumo ženklu, bet kokio regimo dūmų ar garų 

šaltinio; 

2.3. nelieskite jokių daiktų, esančių aplinkui, nes jie gali būti radioaktyvūs; 

2.4. kuo skubiau išeikite iš pavojingos zonos. Eikite prieš vėją nuo įvykio vietos. Saugus nuotolis nuo 

galimai užterštos zonos ribos – mažiausiai 30–50 metrų; 

2.5. patarkite žmonėms kuo toliau pasitraukti nuo įvykio vietos, kol atvyks specialiosios tarnybos; 

2.6. sužeistieji įvykio vietoje taip pat gali būti užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis; 

2.7. negerkite, nevalgykite, nerūkykite zonoje, kurioje esate, nes ji gali būti užteršta; 

2.8. laukite, jei įmanoma, saugioje vietoje atvykstančių tarnybų ir informuokite jas apie įvykio 

aplinkybes; 

2.9. jei išėjote anksčiau nei atvyko specialistai, grįžę namo, pasikeiskite viršutinius drabužius ir 

sudėkite juos į polietileninį maišą, nusiplaukite rankas, nusiprauskite veidą, jei turite galimybę – 

nusiprauskite duše ir klausykite skelbiamų per Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją pranešimų ir 

vykdykite civilinės saugos rekomendacijas. 

 

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS ORO PAVOJUI 

 

1. Kilus oro pavojaus (tiesioginei priešo užpuolimo) grėsmei: 

1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą; 

1.2. nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus; 

1.3. išjunkite iš elektros tinklo nenaudojamus elektros prietaisus, dujas ir vandenį; 

1.4. su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, maisto produktų, vandens, turimas asmeninės apsaugos 

priemones, būtiniausių vaistų, apsirenkite ir skubėkite į artimiausią kolektyvinės apsaugos statinį ar 

kitą priedangą; 

1.5. jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių: užgesinkite šviesą, užtraukite užuolaidas, lipnia 

juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, įsiveskite į vidų savo augintinius, persikelkite į kambarį be 

langų (jei toks yra) arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. 
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2. Sprogimo vietoje (arba po sprogimo): 

2.1. kriskite ant žemės ir rankomis prisidenkite galvą, jei yra galimybė, pasinaudokite priedanga. 

Priedangą šiuo atveju reikėtų rinktis iš arčiausiai esančių daiktų, tai gali būti pastatas, griovys, dauba, 

medis ar net šaligatvio bordiūras; 

2.2. nugriaudėjus sprogimui neskubėkite palikti priedangos, kai kurios skeveldros išsilanksto ir 

nukrenta netoli sprogimo vietos po keliolikos sekundžių, taip pat gali sprogti kiti (antriniai) 

sprogstamieji užtaisai; 

2.3. įsitikinę, kad skeveldros daugiau nekrenta, nedelsdami pasišalinkite saugiu atstumu. Jei sprogimas 

įvyko pastate, naudokitės avariniais išėjimais. Naudotis liftais griežtai draudžiama; 

2.4. jei yra sužeistų asmenų, padėkite jiems evakuotis į saugią vietą ir suteikite pirmąją medicinos 

pagalbą. Pasirinkdami saugią vietą, atkreipkite dėmesį į pažeistas pastatų konstrukcijas, nes pastatas ar 

jo dalis gali sugriūti; 

2.5. nelieskite įtartino daikto ar sprogmens; 

2.6. padėkite valyti griuvėsius, kelius, šalinti oro antpuolio padarinius. 

 

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS ESANT BIOLOGINEI TARŠAI 

 

1. Esant biologinei taršai: 

1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą; 

1.2. nepasiduokite panikai; 

1.3. nevartokite produktų, kurie nėra termiškai apdoroti, arba naudokite tik tuos produktus, kurie buvo 

sandariai uždaryti, vartokite tik virintą vandenį; 

1.4. laikykitės asmens higienos reikalavimų; 

1.5. patalpas ir liečiamus paviršius valykite drėgna šluoste; 

1.6. pajutę pirmuosius sveikatos sutrikimus: pykinimą, vėmimą, viduriavimą, kylančią temperatūrą – 

tuoj pat kreipkitės į asmens sveikatos priežiūros specialistus. 

2. Kilus įtarimui, kad į aplinką pateko biologinis agentas: 

2.1. išjunkite patalpoje ar teritorijoje esančius ventiliatorius ir pastato oro kondicionavimo sistemą; 

2.2. nedelsdami palikite patalpą ar teritoriją; 

2.3. patalpoje sandariai uždarykite duris ir langus arba aptverkite vietovę, kur gali būti biologinis 

agentas, stenkitės, kad į patalpą ar teritoriją niekas neįeitų; 

2.4. nedelsdami praneškite savo institucijos vadovui ir skambinkite bendruoju pagalbos telefono 

numeriu; 

2.5. surašykite visus kambaryje, patalpoje ar teritorijoje buvusius asmenis, kad atsakingų institucijų 

specialistai galėtų nedelsdami vykdyti židinio lokalizavimo, padarinių šalinimo darbus ir teikti skubią 

medicinos pagalbą. 

 

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS GAVUS ĮTARTINĄ LAIŠKĄ 

AR PAKETĄ SU MILTELIAIS IR JIEMS IŠSIBARSČIUS 

 

1. Gavus įtartiną laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius: 

1.1. nekratykite, nepurtykite, neprakirpkite ir neišimkite laiško ar paketo turinio; 

1.2. nebandykite valyti miltelių, jų uostyti, liesti; 

1.3. išjunkite ventiliatorius ir pastato oro kondicionavimo sistemą; 

1.4. užsimaukite apsaugines pirštines; 

1.5. nedelsdami uždenkite išsibarsčiusius miltelius drabužiais, popieriumi, šiukšlių dėže ar kt.; 

1.6. išeikite iš patalpos ir sandariai uždarykite duris ir langus arba aptverkite vietovę, kurioje rastas 

įtartinas laiškas ar paketas, neleiskite įeiti kitiems asmenims; 

1.7. nusiplaukite rankas su muilu; 

1.8. kuo greičiau nusivilkite užterštus drabužius ir sudėkite juos į plastikinį maišą; 

1.9. kuo greičiau nusiprauskite duše su muilu. Nenaudokite chlorkalkių ar kitų dezinfekavimo 

medžiagų; 
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1.10. surašykite visus žmones, buvusius tame kambaryje ar teritorijoje, ypač tuos, kurie turėjo 

tiesioginį kontaktą su milteliais; 

1.11. jei esate namie, skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu; 

1.12. jei esate darbovietėje, praneškite apie įvykį savo institucijos vadovui ir 

skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu. 

2. Įtartino paketo ar laiško požymiai: 

2.1. pernelyg didelės pašto išlaidos; 

2.2. ranka rašytas ar prastai išspausdintas adresas; 

2.3. iškirptos ir priklijuotos spausdintos raidės; 

2.4. rašybos klaidos; 

2.5. nėra atgalinio adreso; 

2.6. riebalinės dėmės, išblukusios spalvos; 

2.7. didelis svoris; 

2.8. kreivas ar grublėtas vokas; 

2.9. išsikišę laidai ar aliuminio folija; 

2.10. pernelyg didelės saugos medžiagos (maskuojamosios juostos, virvės ir pan.); 

2.11. tiksėjimo garsas; 

2.12. pažymėtas užrašu „personalinis“ arba „konfidencialus“. 

 

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KAITROS METU 

 

1. Artėjant kaitrai: 

1.1. apsirūpinkite šviesiais, natūralios medžiagos, laisvais, prakaitą sugeriančiais drabužiais; 

1.2. jei turite galimybę, įsirenkite namuose kondicionierių arba įsigykite ventiliatorių; 

1.3. pasirūpinkite geriamojo vandens atsargomis; 

1.4. jei gyvenate nuosavame name ir dažnai tenka būti lauke, pasirūpinkite pavėsine; 

1.5. pratinkite organizmą prie karščio palaipsniui, tai labai svarbu kūdikiams ir vaikams (iki 4 metų), 

vyresnio amžiaus, turintiems antsvorio, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis žmonėms; 

1.6. jei turite galimybę, išvažiuokite iš didmiesčio, ypač tai patartina mamoms su kūdikiais ir vaikais 

(iki 4 metų), vyresnio amžiaus, turintiems antsvorio, sergantiems širdies ir 

kraujagyslių ligomis žmonėms; 

1.7. pratinkite odą prie tiesioginių saulės spindulių palaipsniui ilgindami buvimo atokaitoje trukmę. 

2. Kaitros metu laikykitės bendrų rekomendacijų: 

2.1. dienos metu namuose langus uždenkite tamsiomis užuolaidomis, žaliuzėmis ar ritininėmis 

užuolaidomis. Vėdinti patalpas rekomenduojama nakties metu; 

2.2. daugiau laiko praleiskite vėsiose patalpose, be reikalo neikite į lauką, prireikus išeiti, stenkitės būti 

šešėlyje; 

2.3. ribokite buvimo karštyje trukmę, venkite saulėkaitos, tiesioginių saulės spindulių poveikio, ypač 

pavojinga užmigti saulės atokaitoje; 

2.4. ribokite fizinį aktyvumą, pasivaikščiojimams rinkitės rytinį ar vakarinį laiką; 

2.5. atviras kūno vietas tepkite apsauginiu kremu nuo saulės, nešiokite akinius su ultravioletinių 

spindulių filtrais; 

2.6. dėvėkite šviesius, natūralaus pluošto, laisvus, prakaitą sugeriančius drabužius. Lauke būtinai 

pridenkite galvą apdangalu arba dėvėkite kepurę, avėkite odinę avalynę; 

2.7. gerkite dažniau nei troškina, geriausiai tinka stipresnės mineralizacijos be angliarūgšties vanduo 

(mineralinis, mineralizuotas ar pasūdytas). Smarkiai išprakaitavus patartina vartoti pomidorų, 

citrusinių vaisių, slyvų sulčių; 

2.8. venkite alaus ir kitų alkoholinių gėrimų, skysčių su kofeinu, cukrumi ar saldikliais; 

2.9. valgykite lengvai pasisavinamą maistą, geriausiai – daug vaisių ir daržovių; 

2.10. jei turite gyvūnų, pasirūpinkite, kad jie neliktų be vandens ir pavėsio, nelaikykite jų atokaitoje. 

3. Patarimai darbdaviams: 
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3.1. atkreipkite ypatingą dėmesį į darbuotojus, dirbančius lauko sąlygomis: parūpinkite natūralios 

medžiagos, prakaitą sugeriančių darbo drabužių, neleiskite darbuotojams dirbti išsirengus iki pusės, be 

galvos apdangalų; 

3.2. asmenims, dirbantiems fizinį darbą, patarkite judėti gerokai lėčiau negu paprastai. Sumažinkite 

darbo krūvį žmonėms, dirbantiems lauke, nes kuo sunkesnis darbas, tuo daugiau šilumos pasigamina 

žmogaus organizme; 

3.3. darbuotojams, dirbantiems karštyje, darykite specialias pertraukas vėsioje vietoje, kurių trukmę ir 

dažnumą nustatykite savo nuožiūra, tačiau ne rečiau nei kas 1,5 val.; 

3.4. atkreipkite dėmesį, kad nuo perkaitimo dėl didelio fizinio krūvio karštyje 

daugiausia nukenčia žemdirbiai, statybininkai, kelininkai, sportininkai, kariai, pratybų metu dirbantys 

lauko sąlygomis. 

4. Per karščius žmonės dažniausiai nukenčia dėl nudegimų nuo saulės, perkaitimo, saulės smūgio: 

4.1. perkaitimo simptomai: 

4.1.1. aukšta kūno temperatūra (gali pakilti iki 38–41oC); 

4.1.2. odos paraudimas ir karščiavimas (oda neprakaituoja); 

4.1.3. galvos skausmas ir svaigimas, spengimas ausyse, pusiausvyros sutrikimas; 

4.1.4. stiprus ir padažnėjęs (iki 110–160 k/min.) pulsas ir kvėpavimas (per 20 k/min.); 

4.1.5. troškulys; 

4.1.6. mieguistumas, vangumas, nenoras judėti; 

4.1.7. tokiai būklei užsitęsus, blogėja smegenų kraujotaka, gali aptemti sąmonė, atsiranda insulto 

rizika. 

4.2. Pirmoji pagalba perkaitus: 

4.2.1. jei pajutote perkaitimo požymius ar pastebėjote kito žmogaus blogą savijautą, nelikite vienas ir 

nepalikite kito žmogaus vieno, o pasitelkite į pagalbą kitus asmenis; 

4.2.2. pajutę perkaitimo simptomus būtina kuo griečiau kviesti greitąją medicinos pagalbą arba 

nukentėjusįjį gabenti į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninę); 

4.2.3. apklokite ar įvyniokite nukentėjusįjį į sudrėkintą vandeniu (37oC) antklodę, paklodę, rankšluostį, 

nuolat juos drėkinkite, jo veidą vilgykite vėsiu vandeniu; 

4.2.4. kai kūno temperatūra nukris iki 37,5oC, drėgną antklodę, paklodę, rankšluostį pakeisite sausa ir 

duokite išgerti ko nors vėsaus; 

4.2.5. labai patogu naudoti specialią antklodę iš kelių motorinės transporto priemonės pirmosios 

pagalbos rinkinio, bet paguldyti ir apkloti nukentėjusįjį reikia taip, kad auksinė pusė šios antklodės 

būtų prie kūno (vėsintų jį), jei sidabrinė bus prie kūno, jį šildys; 

4.2.6. jei nukentėjusysis be sąmonės, guldykite jį ant šono, vėdinkite, niekuo negirdykite ir skubiai 

kvieskite greitąją medicinos pagalbą ar vežkite į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą 

(ligoninę); 

4.3. saulės smūgio simptomai: 

4.3.1. galvos skausmas ir svaigimas, spengimas ausyse, mirgėjimas akyse; 

4.3.2. išbalusi oda, šaltas prakaitas, bendras silpnumas; 

4.3.3. pykinimas, vėmimas; 

4.3.4. padažnėjęs kvėpavimas ir pulsas; 

4.3.5. aukšta kūno temperatūra (gali pakilti iki 41oC); 

4.3.6. sąmonės netekimas, apalpimas; 

4.3.7. galima mirtis nuo edemos (smegenų paburkimo), jei nukentėjusiajam nesuteikiama pirmoji 

pagalba; 

4.4. pirmoji pagalba esant saulės smūgiui: 

4.4.1. skubiai išveskite ar išneškite nukentėjusįjį iš karštos aplinkos į pavėsį ar vėsią vietą; 

4.4.2. paguldykite jį truputį pakelta galva arba pasodinkite; 

4.4.3. atsagstykite ir atlaisvinkite drabužius, ypač apykaklę; 

4.4.4. vėdinkite vėduokle, ventiliatoriumi ar kita priemone; 

4.4.5. apipurkškite ar suvilgykite veidą vandeniu; 

4.4.6. ant galvos dėkite šaltą kompresą, jei yra galimybė, su ledu; 
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4.4.7. pasiūlykite atsigerti; 

4.4.8. jei nukentėjusįjį pykina, duokite išgerti ko nors rūgštaus (pvz., vandens su citrinos sultimis); 

4.4.9. jei nukentėjusysis be sąmonės, guldykite ant šono, vėdinkite, nieko negirdykite ir skubiai 

kvieskite greitąją medicinos pagalbą ar vežkite į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą 

(ligoninę). 
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Kalvarijos gimnazijos 

    Ekstremalių situacijų plano 8 priedas 

 

KALVARIJOS GIMNAZIJOS, ESANČIOS J. BASANAVIČIAUS G. 16, KALVARIJA 

MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Kiekis Techniniai 

duomenys 

Valdytojas Kontaktiniai duomenys 

1 Gesintuvas 14 
Milteliniai ABC 6 

kg. 

Kalvarijos 

gimnazija 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui ir 

bendriesiems klausimams 

Edmundas Razvickas 

 (8~343) 21 518 

2 Gesintuvas 8 
Vandens putų VPG 

10  

Kalvarijos 

gimnazija 

3 

Įmonės 

pirmosios 

pagalbos 

rinkinys 

8 

Atitinka Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministro  

2003 m. liepos 11 d. 

įsakymu Nr. V-450 

patvirtintus 

reikalavimus 

Kalvarijos 

gimnazija 

Mokytojai, 

valgyklos vedėja, 

budinti, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

4 

Autobusas, 

Mercedes 

Benz Sprinter 

311 

1 

 

2004 metų gamybos 

Variklis-dyzelinas 

19 sėdimų vietų 

Kalvarijos 

gimnazija 

Vairuotojas 

Gediminas Linkevičius 

 (8~641) 42 100 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui ir 

bendriesiems klausimams 

Edmundas Razvickas 

(8~343) 21 518 

5 Gesintuvas 2 
Automobilinis, 2 kg. 

miltelinis 

Kalvarijos 

gimnazija 

Vairuotojas 

Gediminas Linkevičius 

(8~641) 42 100 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui ir 

bendriesiems klausimams 

Edmundas Razvickas 

(8~343) 21 518 

6 

Automobilio 

pirmos 

pagalbos 

rinkinys 

2 

Atitinka Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministro  

2003 m. liepos 11 d. 

įsakymu Nr. V-450 

patvirtintus 

reikalavimus  

Kalvarijos 

gimnazija 

Vairuotojas 

Gediminas Linkevičius 

(8~641) 42 100 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui ir 

bendriesiems klausimams 

Edmundas Razvickas 

(8~343) 21 518 

7 Kastuvas 1 Metalinis 
Kalvarijos 

gimnazija 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui ir 

bendriesiems klausimams 

Edmundas Razvickas 

 (8~343) 21 518 

 

  ____________________________________ 
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    Kalvarijos gimnazijos 

    Ekstremalių situacijų plano 9 priedas 

     

 

 

SPECIALIŲJŲ TARNYBŲ IR ĮSTAIGŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Institucijos 

pavadinimas 

Atliekamos paslaugos Kontaktinė informacija  

1.  
Kalvarijos savivaldybės 

administracija 

Perspėja ir informuoja 

įstaigas ir ūkio subjektus 

apie gręsiančią ar 

susidariusią ekstremaliąją 

situaciją, galimus padarinius 

ir priemones jiems pašalinti 

ir apsisaugojimo nuo 

ekstremaliosios situacijos 

būdus. 

Laisvės g. 2, Kalvarija 

Savivaldybės administracijos 

direktorius 

Tel. (8~343) 23 144; 23 894 
 

Ekstremaliųjų situacijų komisijos 

pirmininkas 

(8~343) 23 894; (8~650) 33 801 

bansevicius@kalvarija.lt 
 

Vyriausioji specialistė darbų, 

civilinei saugai ir karo prievolei 

(ESOC koordinatorė) 

(8~343) 23894; (8~655) 42561 

sauga@kalvarija.lt 

 

2.  

Kalvarijos priešgaisrinė 

apsaugos ir gelbėjimo 

valdyba 

Atlieka gaisrų gesinimą 

S. Dariaus ir S. Girėno g. 61, 

Kalvarija 

Bendrasis pagalbos telefono 

numeris – 112, 

(8 ~ 343) 21 842 

3.  

Marijampolės 

apskrities priešgaisrinė 

gelbėjimo valdyba 

Atlieka gaisrų gesinimą, 

dalyvauja padarinių 

šalinimo darbuose, 

organizuoja ir atlieka kitus 

gelbėjimo darbus 

Stoties g. 59, Marijampolė 

Bendrasis pagalbos telefono 

numeris – 112, 

Tel. (8~343) 65 838 

Faks. (8~343) 65 842 

4.  

Marijampolės 

apskrities 

vyriausiasiojo policijos 

komisariato Kalvarijos 

policijos komisariatas 

Organizuoja viešosios 

tvarkos palaikymą, eismo 

reguliavimą, valstybinio 

turto apsaugą ir pan. 

Vytauto g. 13, Kalvarija 

Bendrasis pagalbos telefono 

numeris – 112, 

(8 ~ 343) 23 202 

5.  
Viešoji įstaiga 

Kalvarijos ligoninė 

Teikia kvalifikuotą ir 

specializuotą medicininę 

pagalbą nukentėjusiems, 

koordinuoja ligonių 

priežiūrą.   

Vytauto g. 9, Kalvarija 

Bendrasis pagalbos telefono 

numeris – 112, 

(8 ~ 343) 21 380 

6.  

Marijampolės 

greitosios medicininės 

pagalbos stotis 

Teikia medicininę pagalbą 

vietoje, transportuoja 

nukentėjusiuosius į gydymo 

įstaigą.  

P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė 

Bendrasis pagalbos telefono 

numeris – 112, 

(8~343) 52 854 
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7.  

Viešoji įstaiga 

Kalvarijos pirminės 

sveikatos priežiūros 

centras 

Organizuoja asmens 

sveikatos priežiūrą. 

Vytauto g. 9, Kalvarija 

(8 ~ 343) 23 194 

8.  AB „LESTO“  

Tiekia elektros energiją, 

šalina atsiradusius gedimus, 

likviduoja įrenginių 

avarijas, vykdo 

atstatomuosius darbus 

elektros skirstomajame 

tinkle.  

1802 

(8~686) 31 026 

el.paštas info@lesto.lt 

9.  
UAB „Kalvarijos 

komunalininkas“ 

Tiekia vandenį ir šalina 

nuotekas. Lokalizuoja ir 

likviduoja vandens tiekimo 

ir nuotekų šalinimo tinklų 

avarijas, vykdo 

atstatomuosius darbus 

vandens tiekimo ir nuotekų 

šalinimo tinkluose. 
Ekstremalių situacijų metu 

aprūpinimą geriamuoju 

vandeniu.  

Suvalkų g. 17, Kalvarija 

(8 ~ 343) 24 139 

(8 ~ 685) 14 995 

10.  
UAB "Marijampolės 

atliekų centro tvarkymo 

centras" 

Išveža atliekas, popierių, 

plastmasę ir stiklą. 

Vokiečių g. 10, Marijampolė 

(8 ~ 343) 54 204 

el.paštas info@maac.lt 

11.  UAB "Didma" 

Tiekia šilumos energiją. 

Teikia informacija apie 

šilumos tiekimo sutrikimus 

ar gedimus. Vykdo 

atstatomuosius darbus 

šilumos tinkluose. 

Geležinkelio g. 3, Marijampolė 

(8 ~ 343) 94 011 

12.  
Kalvarijos valstybinė ir 

maisto veterinarijos 

tarnyba 

Organizuoja, koordinuoja 

maisto produktų, vandens 

užkrėstumo tyrimus, 

kontroliuoja valgyklos 

veiklą. 

Kalvarija, Laisvės g. 14 

(8 ~ 343) 21 065 

(8 ~ 343) 23051 

13.  
Marijampolės 

visuomenės sveikatos 

centras 

Vykdo visuomenės 

sveikatos saugos kontrolę, 

užkrečiamų ligų profilaktiką 

ir priežiūrą.  

A. Valaičio g. 2, Marijampolė 

(8 ~343) 59 301 

(8~683) 23 323 
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    Kalvarijos gimnazijos 

    Ekstremalių situacijų plano 10 priedas 

 

 

 

KALVARIJOS GIMNAZIJOS VIETOVĖS ŽEMĖLAPIS 
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