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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ekstremalieji ivykiai (toliau galimas sutrumpinimas - Ef) ir ekstremaliosios situacijos
(toliau galimas sutrumpinimas ES) galintys kelti pavojq Vilniaus lop5elio darZelio

,,Drevinukas6( darbuotojq, bei aukletiniq gyvybei ir sveikatai, aplinkai, turtui ir veiklos tEstinumui,
prognozuoj ami ir vertinami remiantis toliau pateikiamais Saltiniais :

1) Priesgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalq ministerijos
direktoriaus 2011 m. birZelio 2 d. isakymas Nr. 1-189 ,,Del galimq pavojq ir ekstremaliqjq situacijq
rizikos analizes atlikimo rekomendacijq patvirtinimo", 1zin.,207I,Nr. 70-3360).

2) Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2011 m. rugpjndio 24 d. nutarimas Nr. 988 ,, Del
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 ,,DeI ekstremaliq ivykiq
kriterij q patvirtinimo" pakeitim o", (Zin., 201 l, Nr, 3 7-5 0 5 9).

3) Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m. rugpjtdio 2l d. nutarimo Nr. 241 redakcija.

4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkridio 11 d. isakymas Nr. D1-870

,,Del Stichiniq, katastrofiniq meteorologiniq ir hidrologiniq reiSkiniq rodikliq patvirtinimo", (Zin.,

2011, Nr. 141-6642).

5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsejo 9 d. isakymas Nr.. 471 ,,DdI
Aplinkai padarytos Zalos atlyginimo dydZiq apskaidiavimo metodikos patvirtinimo", (Zin,2002,
Nr. 93-402 6, 2002,Nr. 98-4347, 2005,Nr. 1 1 8-4292, 2008, Nr' 1 7-603).

II. GALIMU PAVOJU NUSTATYMAS

2.1. Pavojai numatomi remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis,

specialistq ir ekspertq vertinimais, Lietuvos ir kitq Saliq patirtimi, analizuojamos aplinkos apLiira,

ivykiq modeliavimu, taip pat Ekstremaliq ivykiq kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos

Vyriausybes2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (Zin.,2006, Nr. 29-1004;2009, Nr. 153-6928),

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2011 m. rugpjudio 24 d. nutarimu Nr. 988 gin., 2011, Nr...37-

5059), Lietuvos Respubiikos aplinkos ministro 20ll m.lapkridio 11 d. isakymu Nr. Dl-870 1Zin.,
2011, Nr. 141-6642). Galimas pavojus suprantamas kaip galimq ivykiq, ekstremaliqjq ivykiq,
ekstremaliqjq situacijq keliama gresme darbuotojq ir aukletiniq gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba)

aplinkai, istaigos funkcionalumui ir yra nustatomas istaigos vadovo isakymu paskirtos darbo

grupes.

2.2. Fiizikos analize, vadovaujantis auk5diau paminetais ekstremaliqiq ivykiq vertinimo
kriterijais ir rodikliais, atlikta Siais etapais:

1. Nustatyti galimi pavojai;

Nustatomi visi galimi gamtiniai ir Zmogaus veiklos sukelti (techniniai, ekologiniai ir
socialiniai) pavojai, kurie gali kilti istaigoje:

* del geografines padeties;
* del atliekamq technologinig procesq ar gedimq;
* del darbuotojo klaidos (Zmogi5kasis veiksnys);
* del pastato (-r+) projektavimo, konstrukcijq ar irenginiq (fizinis veiksnys)

2. Atliktas rizikos vertinimas;

3. Nustatytas rizikos lygis ir jos priimtinumas (priimtina ar nepriimtina).
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NUSTATYTV GALIMU PAVOJU APIBUDINIMAS

l.
Nr.

Nustatytas galimas pavojus

Nustatyto galimo pavojaus
padariniq (poveikio) zona
ir galimas pavojaus
iSplitimas
(nurodyti konkredias [kio
subjekto, kitos istaigos
teritoriios vietas)

Galimo pavojaus kilimo
prieZastys

I 2 a
J 4

I Gaisras.

Gaisras istaigos pastato
patalpoje ir (ar) pastate ir
(ar) teritorijoje.

1) Elektros prietaiso
gedimas.
2) Trumpas elektros
jungimas.
3) Pastato elektros
instaliacij os gedimas.

4) Zmogaus klaida.
5) Tydine Zmogaus
veikla.

Q Zaibo i5krova.
7) MedZiagq
sandeliavimo
paZeidimai.
8) Kitos orieZastys.

2. Radiacine avaija.

Lietuvos ar kitos valstybes
lygio avarija, kurios metu
uZterSiama istaigos
teritorija ir istaigos
pastatas.

1) Galima radiacine
avarija valstybes
teritorij oj e, kada esant
nepalankioms s4lygoms
plitimas numatomas
link istaigos teritorijos.
2) Galimaradiacine
av arij a kito s valstyb es

teritorij oj e, kada esant
nepalankioms oro
s4lygoms, numatomas
plitimas istaigos
teritoriios krvptimi.

J.
Pavojingosios medZiagos patekimas i
aplinkq.

Galima poveikio zona,
galinti daryti itak+ -
istaigos pastatas ir (ar)

istaigos teritorija.

1) Avarija atliekant
pastato prieZiflros,
remonto darbus, kuriq
metu naudojamos
kenksmingos
medZiagos.
2) Neatsarg i arba tydine
Zmosaus veikla.

4. Teroro aktas.

Salimapavojaus zora-
i stai go s pastato patalpa,
istaigos pastatas, istaigos

1) Psichi5kai ar
emociSkai nestabilaus
Zmosaus veiksmai
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teritorij a, obj ektai esantys
aplink istaigos teritorij 4.

sukeliantys gresmg arba
realq pavojq.
2) Grupuotes vedinos
politiniq, socialiniq ar

religiniq paskatq
keliama gresme.
3) fkaitq paemimo
atvejis.
4) Kitas atvejis
susidargs del
nenumatytq vieno
Zmogaus ar Lmont4
grupes paskatrl ir
keliantis gresmg

istaigoje esantiems
Zmonems ir istaigos
turtui.

5.
Kitas gamtinis, techninis, ekologinis
ar socialinis ivykis.

Galima pavojus zona,
kurioj e gali pasireik5ti
numatytas pavojus -
istai go s pastato patalp a
(virtuve ir valgykla),

istaigos pastatas, istaigos
teritorija, teritorija aplink

istaig4.

1) Stiprus vejas,
viesulas, uraganas.
2) Stipus Saltis ar
speigas.

3) Kitas
hidrometeorologinis
reiSkinys.
4) Geologinis rei3kinys,
kurios pasekoje gali
kilti pavojaus istaigos
pastatui ir jame
esantiems Zmonems.
5) Geriamo vandens
uZter5imas.
6) Maisto produktq
uZterSimas

6.

Geriamojo vandens tiekimo
nutraukimas stacionarinei asmens

sveikatos prieZifiros istaigai, iikio
subj ektui ar istaigai, teikiandiai
formalioj o mokymo paslaugas.

Avarij a istaigos teritorij oj e

ir (ar) istaigos pastate.
Geriamo vandens tiekimo
sutrikimas del avarijos
savivaldybeje.

1) TrUkg vandentiekro
tiekimo vamzdliai
istaigos pastate
(nusidevejimas)
2) Vandentiekio avarij a
vandens trasoj e (gamtos
wksmai. Saltis).

7.

Pagalbos skambudiq priemimo
sutrikimas, kai del to negalima
i5kviesti pagalbos tarnybos.

Ry3iq sutrikimas
savivaldybes teritorij oj e,

Bendroj o pagalbos centro
veiklos sutrikimas.

1) RySiq sistemos
perkrova.
2) Bendrojo pagalbos
centro perkrova.

8.

[staigos pastato, statinio arba jo
konstrukcijos visi5kas ar dalinis
sugriovimas, kai neatideliotinai reikia
suteikti swenamai a vieta Zmonems.

Poveikis fstaigos pastatui.

1) Gamtinio pobudZio
veiksniai.
2) Mechaniniai pastato
oaZeidimai.

9.
Sieros dioksido, azoto dioksido ar

ozono koncentraciia aplinkos ore lygi
Paplitimas istaigos
teritoriioie. ealimas

1) Netinkamos oro
salYgos (Lemas

+
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pavoj aus slenksdiui arba ji vir5ij a. paplitimas istaigos
patalpose.

atmosferos slegis,
silpnas vejas, sausra).

2)Ddl intensywios
pramonines veiklos,
dideliq transporto srautq
susidariusi didele
nuodingq medZiagq
koncentraciia.

10.

Anglies monoksido ar kietqjq daleliq
KD koncentracija (KD - vidutine
paros koncentracija) aplinkos ore lygi
ribinei vertei arba j4vir5ija.

Paplitimas istaigos
teritorijoje, galimas
paplitimas istaigos
patalpose.

1) Netinkamos oro
s4lygos (Zemas

atmosferos slegis,
silpnas vejas, sausra)..

2) Del intensyvios
pramonines veiklos,
dideliq transporto srautq
susidariusi didele
nuodingq medLiag4
koncentraciia.

11

Nustatytas nelegalus ar paliktasis
j onizuoj andio sios spinduliuotes
Saltinis ar radionuklidais uZter5tas

obiektas.

Galimo pavojaus zona-

istaigos pastatas ir (ar)

istaigos teritorija, ir (ar)
Salia esantvs obiektai.

1) Tydine/netydine
Zmoniq veikla.
2) Pramones ar kitos
veiklos like pedsakai.

12. Grasinimas ivykdyti teroro akt4.

Pavojaus zona: istaigos
pastato patalpos, istaigos
pastatas, istaigos teritorij a,

aplinkiniai objektai.

1) Melagingas
prane5imas i5

chuligani5kq paskatq.
2) Veiksmas siekiant
atkreipti demesi del
politiniq, visuomeniniq
ir religiniq paskatq.
3) Tydine Zmogaus
veikla vedina kerSto.

13, Spro gmuo, pavoj ingoj i medLiaga.

Galima pavojaus zona:

istaigos pastatas, ir (ar)

fstaigos teritorij a, objektai
Salia istaigos teritorij os.

1) Aptiktas pirmo ar
antrojo pasaulinio karo
laikq sprogmuo.
2) Daiktas panaSus i
sprogmeni.
2) Konteineris, talpykla
su neaiSkios kilmes
medZiagomis.
3) Skystis arkita
medLiaga skleidZianti
aitrq kvap4, sukelianti
dusuli, odos dirginimq,
silpnum4 ir pan.
4) Kitas objektas
galintis sukeltis arba ir
paZilros galintis sukelti
gresmg.

14,
Ypad pavoj inga Zmoniq uZkrediamoji
liea.

Galima pavojaus zona-
istaigos pastatas (kada

1) Paskelbtas
savivaldvbes teritorii oi e
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III. RIZIKOS VERTINIMAS

Siame etape analiztojama nustatytq galimq pavojq tikimybe ir galimi padariniai (poveikis).

Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybe (T) vertinama balais pagal Rekomendacijose

pateiktus galimo pavoj aus tikimybes ivertinimo kriterijus.

TIKIMYBES IR POVEIKIU VERTINIMO KRITERIJAI

Galimo pavojaus tikimybes (T) ivertinimo kriterijai:

Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus poveikis (P1) vertinamas balais pagal Rekomendacijose

pateiktus poveikio gyventojq gyvybei ir sveikatai vertinimus.

Galimq padariniq (poveikio) (P) ivertinimo kriterijai:

atvejis uZfiksuojamas

{staigos patalpose, galimas
plitimas istaigos
teritorij oj e, pavoj aus

uZfiksavimas aplink

istaigos teritorij a arba
savivaldybeje.

pavojus del
uZkrediamosios ligos
plitimo.
2) UZfiksuotas
susirgimas istaigos
lankytojo ir (ar)
darbuotojo.
4) Salia istaigos
esandiuose objektuose
uZfiksuoti susirgimai
p avoj in ga :uLI<r ediamq a
lisa.

Galimo pavojaus tikimybes (T) ivertinimas Galimo pavoj aus tikimybes
lygis

Vertinimo
balai

Gali ivykti dainiaunegu kart4 per metus labai didele tikimybe 5

Gal ivykti kart4per 1-10 metq didele tikimybe /lT

Gali ivykti kart4 per 10-50 metq vidutine tikimybe a
J

Gali ivykti kart4 per 50-100 metq maiatikimybe 2

Gali ivykti rediau negu kart4 per 100 metq IabaimaLatikimybe 1

Galimq padariniq (poveikio) gyventojq gyvybei ir sveikatai
(P1) ivertinimas

Galimq padariniq
(poveikio) lveis

Vertinimo
balai

Zuvusiuiu. suZeistuiu nera ir (ar) gvventoiu evakuoti nereikia nereikSmingas 1

SuZaloti 1-5 gyventojai ir (ar) iki 50 gyventojq evakuota ribotas
2

-uvo 

ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) suZalota nuo 5 iki
10 swentoiu, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojq evakuota

didelis a
J

6
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Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus poveikis (P2) vertinamas balais pagal Rekomendacijose
pateiktus poveikio turtui ir aplinkai vertinimus.

Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus poveikis (P3) vertinamas balais pagal Rekomendacijose

pateiktus poveikio veiklos tgstinumui vertinimus.

Zuvone daugiau kaip20 gyventojq ir (ar) nuo 10 iki
50 gyventojq sunkiai suLa\ota, ir (ar) nuo 100 iki
200 syventoiu evakuota

labai didelis
4

Ztwo dau;giau nei 20 gyventoiq ir (ar) suZalota daugiau nei

50 syventoiu, ir (ar) daugiau kaip 200 gyventoiu evakuota
katastrofinis

5

Galimq padariniq (poveikio) turtui ir aplinkai (P2) ivertinimas Galimq padariniq
(ooveikio) lvsis

Vertinimo
balai

Ukio subjektams, kitoms istaigoms -maliaunei 5 proc. turto
vertes

nereikSminsas
1

Ukio subjektams, kitoms istaigoms - nuo 5 iki 10 proc. turto
vertes

ribotas
2

Ukio subjektams, kitoms istaigoms - nuo 10 iki 30 proc. turto
vertes

didelis a
J

Ukio subjektams, kitoms istaigoms - nuo 30 iki 40 proc. turto
vertes

labai didelis
4

Ukio subjektams, kitoms istaigoms - daugiau kaip 40 proc.

turto vertes

katastrofinis
5

Galimq padariniq (poveikio) veiklos tgstinumui (P3)

lvertmrmas

Galimq padariniq
(poveikio) lyeis

Vertinimo
balai

Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandu nereikSmingas 1

Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki24 valandu ribotas 2

Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parq didelis a
J

Kai veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parq labai didelis 4

Kai veikla sutrikdoma daugiau kaip 30 pary katastrofinis 5



Vilniaus lop5elis - darZelis ,,Drevinukas"
i. k,: 190018935
K. Donelaidio g. 72,LT-03 1 02 Vilnius

GALIMU PAVOJU PADARINIAI (POVEIKIS) DARBUOTOJU IR AUKLETINIU
GWYBEI IR SVEIKATAI

Galim iai (poveikis) gyventojq gyvybei ir sveikati 11

Nustatytas galimas pavojus
Galindiq nukenteti darbuotojq ir aukletiniq skaidius

(Zuvusiqjq ir (ar) suZeistqjq, ir (ar) evakuotinq)

1 2

Gaisras.

1) Gaisro Zidinys nedidelis (lokalizuojamas savomis

priemonemis, nesukelia didelio pavojaus, d[mingumo) -
darbuotoj ai ir aukletiniai neevakuoj ami, netrikdoma

istaigos veikla.
2) Gaisro Zidinys neuZfiksuotas, nenumatytas jo mastas,

nekontroliuojamas - evakuoti 158 aukletiniai ir 38

darbuotoj ai, stabdoma istaigos veikla.

Pavojaus metu galimi mirties atvejai,
Pavoiaus metu galimi suZaloiimai.

Radiacine avariia.

1) Esant i5ankstiniai informacijai - evakuojami 158

aukletiniai ir 38 darbuotojai.
2)Esant pavojaus faktui - evakuacij a gali buti nevykdoma
(darbuotoj ai ir aukletiniai kolektyvi5kai saugomi istaigos
oataloose). tadiau ealimi mirdiu ir suZaloiimu atveiai.

Pavoj ingosios medZiagos
patekimas i aplink4.

1) UZfiksavus pavojq istaigoje evakuojami 158 aukletiniai
ir 38 darbuotojai. Pavojaus metu galimi suZeidimai
(apsinuodiiimai).

Teroro aktas.

1) Teroro akto metu evakuojami 158 aukletiniai ir 38

darbuotojai. Sio pavojaus metu galimi mirdiq atvejai ir
suZeidimai.

Kitas gamtinis, techninis,
ekologinis ar socialinis ivykis.

1) AtsiZvelgiant i susidariusi pavojq priimamas sprendimas

del aukletiniq ir darbuotojq evakavimo. Galima evakuacija
kurios metu bus evakuoti 158 aukletiniai ir 38 darbuotojai.
Priklausomai nuo nelaimes pobfdZio gali btrti mirusiq ir
suZalotu Zmoniu.

Geriamojo vandens tiekimo
nutraukimas stacionarinei asmens

sveikatos prieZi[ros istaigai, tikio
subj ektui ar istaigai, teikiandiai
formalioi o mokymo paslaugas.

1) lvykus nelaimei istaigos viduje (pastate) galima istaigos
evakuacija - 158 aukletiniai ir 38 darbuotojai.
Mirusiq ir suZeistq Zmoniq nenumatoma.
2) Nelaimei ivykus savivaldybes teritorijoje - evakuacija
newkdoma. suZeistu ir mirusiu nera.

Pagalbos skambudiq priemimo
sutrikimas, kai del to negalima
i5kviesti pasalbos tarnybos.

1) Aukletiniq ir darbuotojq evakuacija nevykdoma, mirusiq
ir suZalotq nera.

[staigos pastato, statinio arba jo
konstrukcijos visi5kas ar dalinis
sugriovimas, kai neatideliotinai
reikia suteikti gyvenamqj4 vietq
Zmonems.

1) fstaigos pastato paZeidimo atveju evakuojami 158

aukletiniai ir 38 darbuotojai. Atvejo metu gali bUti mirusiq,
gali brlti suZalotq Zmoniq.

Sieros dioksido, azoto dioksido ar

ozono koncentracija aplinkos ore

lygi pavoiaus slenksdiui arba ji

1) Koncentracijai nepasiekus pavojaus slenksdio - istaigos
veikla nekoreguoj ama, nevykdoma evakuacija, ndra

mirusiu, suZalotu Zmoniq.

8
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vusua. 2) Pavojaus lygiui pasiekus kritini, gali b[ti nutraukiama

fstaigos veikla, evakuojami 158 aukletiniai ir 38

darbuotoj ai. Mirusir4 Zmoniq neuZfiksuota, suZalotrl
(aosinuodii usiu) eali btiti.

Anglies monoksido ar kietqjq
daleliq KD koncentracija (KD -
vidutine paros koncentracij a)

aplinkos ore lygi ribinei vertei arba
j4 vir5ija.

1) Koncentracijai nepasiekus pavojaus slenksdio - istaigos
veikla nekoreguoj ama, nevykdoma evakuacij a, ndra
mirusiq, suZalotq Zmoniq.
2) Pavojaus lygiui pasiekus kritini, gali btrti nutraukiama

istaigos veikla, evakuojami 158 aukletiniai ir 38

darbuotoj ai. Mirusiq Zmoniq neuZfi ksuota, suZalotq
(apsinuodiiusiu) eali btti.

Nustatytas nelegalus ar paliktasis
j onizuoj andiosios spinduliuotes
Saltinis ar radionuklidais uZter5tas

obiektas.

1) Evakuojamas istaigos 158 aukletiniai ir 38 darbuotojai.
Pavoj aus pasekoj e galimi sveikatos sutrikimai.

Grasinimas ivvkdvti teroro akta. l) Evakuoiamas staisos 158 aukletiniai ir 38 darbuotoiai.

Sprogmuo, pavoj ingoj i med1iaga.
1) Evakuojamas istaigos 158 aukletiniai ir 38 darbuotojai.
UZfiksavus pavojas gresmg ar ivykus pavojui galimi mirdiq
atvei ai, suZaloi imu atvei ai.

Ypad pavojinga Zmoniq
uZkrediamoji liga.

1) Nutraukiama istaigos veikla. Evakuojami 158 aukletiniai
ir 38 darbuotojai. Pavojaus metu galimi mirties atvejar,
suZaloi imai (sveikatos sutrikdymai del uZkrediamos ligos).

turtuinlalGal

Nustatytas galimas pavojus
Galimi padariniai (poveikis)

turtui
Numatomi nuostoliar

I 2
a
J

Gaisras.

Poveikis - didelis.
Apgadintas it arba sugadintas

istaigos turtas, didelis poveikis
istaieos pastatui.

nuo 10 iki 30 proc.
turto vertds

Radiacine avarija.
Poveikis - nereik5mingas.
Gali bffi uZter5tas istaigos turtas

maLiaunei 5 proc.
turto vertes

Pavojingosios medZiagos patekimas i
aplinka.

Poveikis - minimalus
Gali buti uZterStas istaigos turtas

maLiaunei 5 proc.
turto vertes

Teroro aktas.

Poveikis - didelis.
Sugadintas istaigos turtas,
ap gadintas istaigos pastatas,
poveikis istaigos teritorii ai.

nuo 10 iki 30 proc.
turto vertes

Kitas gamtinis, techninis, ekologinis
ar socialinis iwkis.

Poveikis - ribotas.
Poveikis istaigos pastatui,
salimas stiprus apeadinimas.

nuo 5 iki 10 proc.
turto vertes

Geriamojo vandens tiekimo
nutraukimas stacionarinei asmens

sveikatos prieZiuros istaigai, flkio
subj ektui ar istaigai, teikiandiai
formalioi o mokymo paslaugas.

Poveikis - nereik5mingas.
Gali bfti ap gadirfta i staigo s

vandentiekio sistema.

maLiaunei 5 proc.
turto vertes

Paealbos skambudiu priemimo Poveikis - nereikSmingas. maLiaunei 5 proc.
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sutrikimas, kai del to negalima
i5kviesti pagalbos tarnybo s.

Poveikio istaigos turtai nera. turto vertes

[staigos pastato, statinio arba jo
konstrukcijos visiSkas ar dalinis
sugriovimas, kai neatideliotinai
reikia suteikti gyvenam4j4 viet4
Zmonems.

Poveikis - didelis.

[staigos turto sugadinimas.
Poveikis istaigos pastatui.

nuo 10 iki 30 proc.
turto vertes

Sieros dioksido, azoto dioksido ar

ozono koncentracija aplinkos ore
lygi pavojaus slenksdiui arba ji
vir5iia.

Poveikis - nereikSmingas.
Didesnio turtinio nuostolio
nenumatoma.

maliaunei 5 proc.
turto vertes

Anglies monoksido ar kietqjq daleliq
KD koncentracija (KD - vidutine
paros koncentracija) aplinkos ore
lyei ribinei vertei arba iqvir5iia.

Poveikis - nereik5mingas.
Didesnio turtinio nuostolio
nenumatoma.

maLiaunei 5 proc.
turto vertes

Nustatytas nelegalus ar paliktasis
j onizuoj andiosios spinduliuotes
Saltinis ar radionuklidais uZter5tas

obiektas.

Poveikis - nereik5mingas.
Galimas poveikis uZter5iant

istaigos turt4.

maZiaunei 5 proc.
turto vertes

Grasinimas ivykdyti teroro akt4.
Poveikis - nereik5mingas.
Didesnio turtinio nuostolio
nenumatoma.

may'.iaunei 5 proc.
turto vertes

Spro gmuo, p avoj ingoj i medLiaga.
Poveikis - didelis.
Sugadintas istaigo s turtas,
apsadintas istaigos pastatas,

nuo 10 iki 30 proc.
turto vertes

Ypad pavojinga Zmoniq
uZkrediamoji liga.

Poveikis - nereikSmingas.
Galimas neZymus poveikis
istaigos turtui.

maLiaunei 5 proc.
turto vertes

Galimu pavoiu padanntat inkai

Nustatytas galimas
pavojus

Galima
oro tarSa

Galima
pavirSinio ir

(ar)
poZeminio

vandens
tar5a

Galima
grunto
tarSa

Galimi padariniai
(poveikis)

gamtinei aplinkai

Numatomi
nuostoliai

II 2 a
J 4 5 6

Gaisras. Yra Nera Nera

Gaisro metu
iSsiskiriandig

daleliq plitimas
aplinkoie.

maZiau nei 5

proc. turto
vertes

Radiacine avarija. Yra Gali bfiti Yra

Aplinkos
uZterSimas

radiacinemis
medZiagomis

maZiau nei 5

proc. turto
vertes

Pavojingosios
medZiagos patekimas i
aplinka.

Gali bflti Gali biiti Gali btrti
Aplinkos

uZterSimas
cheminiais

maZiau nei 5
proc. fllrto

vertes

10
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elementais.

Teroro aktas. Gali buti Gali buti Gali briti

Priklausomai nuo
panaudotq

priemoniq teroro
akto metu, gali

btiti padarytaLala
orui, gruntui,

vandeniui.

maZiau nei 5
proc. turto

vertds

Kitas gamtinis,
techninis, ekologinis ar

socialinis ivykis.
Gali buti Gali buti Gali buti

Ekologines
nelaimes metu

gali b

maZiau nei 5
proc. turto

vertes

Geriamojo vandens
tiekimo nutraukimas
stacionarinei asmens

sveikatos prieZitiros

istaigai, [kio subj ektui
ar istaigai, teikiandiai
formaliojo mokymo
paslaugas,

Nera Nera Nera
Poveikio aplinkai

nenumatoma.

maZiau nei 5

proc. turto
vertes

Pagalbos skambudiq
priemimo sutrikimas,
kai del to negalima
i5kviesti pagalbos

tarnvbos,

Nera Nera Nera
Poveikio aplinkai

nenumatoma.

maZiau nei 5

proc. ilno
vertes

[staigos pastato, statinio
arbajo konstrukcijos
visiSkas ar dalinis
sugriovimas, kai
neatideliotinai reikia
suteikti gyvenam4lq
vieta Zmonems.

Nera Nera Nera
Poveikio aplinkai

nenumatoma.

maZiau nei 5

proc. turto
vertes

Sieros dioksido, azoto

dioksido ar ozono
koncentracij a aplinko s

ore lygi pavojaus
slenksdiui arba ii vir5ii a.

Nera Nera Nera

Priklausomai nuo
dalelir4

koncentracijos
uZterSiamas oras.

maZiau nei 5

proc. turto
vertds

Anglies monoksido ar

kietqjq daleliq KD
koncentracija (KD -
vidutine paros

koncentracij a) aplinko s

ore lygi ribinei vertei
arbaia vir5iia.

Nera Nera Nera

Priklausomai nuo
daleliq

koncentracijos
uZter5iamas oras

maZiau nei 5

proc. turto
vertes

Nustatytas nelegalus ar
paliktasis
jonizuojandiosios
spinduliuotes Saltinis ar

radionuklidais uZter5tas

obiektas.

Yra Nera Gali bfiti

Priklausomai nuo
Saltinio dydLio,

bei
jonizuojandios
spinduliuotes
intensyvumo

maZiau nei 5
proc. turto

vertes

11
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galimas aplinkos
uZter5imas.

Grasinimas ivykdyti
teroro akt4.

Nera Nera Nera
Poveikio aplinkai

nenumatoma.

maZiau nei 5

proc. turto
vertes

Sprogmuo, pavojingoji
medLiaga.

Yra Yra Yra

Pavojingos
medZiagos

uZfiksavimo
atveju galima tiek

oro tar5a (ei
pavojinga

medZiaga dujq
pavodalu), tiek
vandens (ei tai

yra skystis) , tiek
grunto

maZiau nei 5

ploc. turto
vertds

Ypad pavojinga Zmoniq
uZkrediamoji liga.

Yra Yra Yra

AtsiZvelgiant i tai
kokio pobudZio
yra uZkrediamoji
liga, jos plitimas

galimas oru,
vandeniu ir

qruntu.

maZiau nei 5

proc. turto
vertds

Galim fial kis numul

Nustatytas galimas
pavojus

Galimi padariniai (poveikis)
veiklos testinumui

Galimq padariniq (poveikio) trukme
(valandomis arba paromis)

I 2
a
J

Gaisras. Nutraukiama veikla.
Veikla sutrikdoma nuo 6 iki24

valandq, kai kuriais atvejais veikla
sutrikdoma nuo 3 iki 30 paru.

Radiacine avariia. Nutraukiama veikla. veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 panl.

Pavoj ingosios medZiagos
patekimas i aplinka.

Nutraukiama veikla.
Veikla sutrikdoma nuo 6 iI<124

valandu.

Teroro aktas. Nutraukiama veikla. Veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 pary,

Kitas gamtinis, techninis,
ekologinis ar socialinis
ivykis.

Nutraukiama veikla.
Veikla sutrikdoma nuo 6 ikr24

valandq, kai kuriais atvejais veikla
sutrikdoma nuo 3 iki 30 paru

Geriamojo vandens
tiekimo nutraukimas
stacionarinei asmens

sveikatos prieZilros

istaigai, flkio subjektui ar

istaigai, teikiandiai
formaliojo mokymo
oaslaugas.

Veikla nenutraukiama

Pasalbos skambudiq Veikla nenutraukiama

veiklos testinumui

t2
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RIZIKOSLYGIOIRJOSPRIIMTINUMONUSTATYMAS

Sio;e datyje yra apskaidiuojami sekantys faktoriai:
o gaiimo pavojaus rizikos gyventojq gyvybei ir sveikatai lygis (R1);

o galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2);

o galimo pavojaus rizikos veiklos tgstinumui lygis (R3)'

Galimq pavojq rizikos ivertinimas:

priemimo sutrikimas, kai
del to negalima i5kviesti
nasalbos tarnvbos.

{staigos pastato, statinio

arba jo konstrukcijos
visi5kas ar dalinis
sugriovimas, kai
neatideliotinai reikia
suteikti gyvenam4j4 viet4
Zmonems.

Nutraukiama veikla veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parq.

Sieros dioksido, azoto

dioksido ar ozono
koncentracij a aplinko s

ore lygi pavojaus
slenksdiui arba ii vir5ii a.

Kai kuriais atvejais gali bffi
nutraukiama veikla.

Veiklos nutraukimo atveju tai gali
uZtrukti nuo 1 iki 3 parq, kai kuriais
atvejais veikla gali bmi sutrikdoma

nuo 3 iki 30 parq.

Anglies monoksido ar

kietqjq daleliq KD
koncentractja (KD -
vidutine paros

koncentracij a) aplinko s

ore lygi ribinei vertei
arbaisvir5iia.

Kai kuriais atvejais gali bffi
nutraukiama veikla.

Veiklos nutraukimo atveju tai galr

uZtrukti nuo 1 iki 3 parq, kai kuriais
atvejais veikla gali buti sutrikdoma

nuo 3 iki 30 Parq.

Nustatytas nelegalus ar

paliktasis
jonizuojandiosios
spinduliuotes Saltinis ar

radionuklidais uZter5tas

obiektas.

Koreguoj ama istaigos veikla,
kai kuriais atvejais istaigos
veikla gali bffi stabdoma.

Veikla sutrikdoma nuo 6 iki24
valandq, kai kuriais atvejais veikla

gali btrti sutrikdoma nuo 1 iki 3 Pary

Grasinimas ivykdYi
teroro akta.

Nutraukiama veikla.
Veikla sutrikdoma nuo 6 iki24

valandu.

Sprogmuo, pavojingoji
medLiaga.

Nutraukiama veikla.
Veikla sutrikdoma nuo 6 1ki24

valandq, kai kuriais atvejais veikla
sali bfti sutrikdoma nuo 1 iki 3 parq

Ypad pavojinga Zmoniq
uZkrediamoii liea,

Nutraukiama veikla, veikla
wkdoma istaigoje'

Veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 Pary

13
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Eil.
Nr.

Galimas pavojus

t4

.c)

>r.=

-s ii
@(!

>P
Xa)

ra

Galimq padariniq (poveikio) (P)

ivefiinimas
balais
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-
q
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1 2 aJ 4 5 6 9 l0

I Gaisras. J A J J
ele

30

2.
Radiacine
avarria.

2 4 I 2 t4

aJ

Pavojingosios
medZiagos
patekimas i
aplinka.

a
J 4 z

6
vidutind

2l

4. Teroro aktas. 3 A 2 J
6

vidutin|
27

5.

Kitas gamtinis,
techninis,
ekologinis ar
socialinis ivykis.

4 4 2 J
8

vidutin|
27

6

Geriamojo
vandens tiekimo
nutraukimas
stacionarinei
asmens sveikatos
prieZilros
istaigai, [kio
subjektui ar

istaigai,
teikiandiai
formaliojo
mokymo
oaslaugas.

5 J 1 I

:,;1
:.;|t

l5

7.

Pagaibos
skambudiq
priemimo
sutrikimas, kai
del to negalima
iSkviesti
pagalbos
tamybos.

aJ I I I 9

8.

fstaigos pastato,

statinio arbajo
konstrukcijos
visi5kas ar

1 4 aJ 4
4

Didele
11

I4
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dalinis
sugriovimas, kai
neatideliotinai
reikia suteikti
gyvenam4jqviet4
Zmonems.

9.

Sieros dioksido,
azoto dioksido ar

ozono
koncentracija
aplinkos ore lygi
pavojaus
slenksdiui arbaii
vir5iia.

4 2 J
8

Vidutind
24

10.

Anglies
monoksido ar
kietqjq daleliq
KD koncentracija
(KD - vidutine
paros
koncentracija)
aplinkos ore lygi
ribinei vertei
arbaiavir5iia.

4 z I aJ
8

tind ^AL+

11

Nustatytas
nelegalus ar
paliktasis
jonizuojandiosios
spinduliuotes
Saltinis ar
radionuklidais
uZterStas

obiektas.

I 4 1 2 7

12.

Grasinimas

ivykdyti teroro
akta.

1 4 1
aL 7

13.

Sprogmuo,
pavojingoji
medLiasa.

I 4 J 2 9

14.

Ypad pavojinga
Zmoniq
uZkrediamoji
lisa.

aJ 4 1
a
J 24

15
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Rizikos lygio

J

4

3

2

I

r.)

XG!=,HrS
s*a
.sh

Lalia - priimtina rizika

geltona - vidutine rizika

oranZine - didele rizika

raudona - labai didele rizika

1234
G alimi p adariniai (P oveikis)

GALIMI PAVOJAI PRIORITETO TVARKA.

Eil.
Nr.

Galimas pavojus Rizikos lygis (R)
Rizikos

vertinimas

1 Gaisras. 30
Labai
didelis

2.

Kitas gamtinis, techninis,
ekologinis ar socialinis

ivykis.

27
Labai
didelis

a
J. Teroro aktas. 27

Labai
didelis

4.
Ypad pavojinga Zmoniq
uZkrediamoii liga.

24 Didelis

5.

Sieros dioksido, azoto

dioksido ar ozono
koncentracij a aplinkos ore

lygi pavoj aus slenksdiui arba

ii vir5iia.

24 Didelis

6.

Anglies monoksido ar kietqjq
daleliq KD koncentracija (KD

- vidutine paros

koncentracij a) aPiinkos ore

lygi ribinei vertei arbaiat
virSiia.

24 Didelis

7.
Pavojingosios medZiagos
patekimas i aPlinka.

2I Didelis

8.

Geriamojo vandens tiekimo
nutraukimas stacionarinei
asmens sveikatos prieZi[ros

i5 Vidutinis

I6
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istaigai, [kio subjektui ar

istaigai, teikiandiai formalioj o
mokvmo paslaugas.

9. Radiacine avaija. 24 Didelis

10.
Sprogmuo, pavojingoji
medLiasa.

9 Vidutinis

11.

Pagalbos skambudiq
priemimo sutrikimas, kai del
to negalima i5kviesti pagalbos

tamvbos.

9 Priimtinas

12.
Sprogmuo, pavojingoji
medLiaga.

9 Priimtinas

13.

Nustatytas nelegalus ar
paliktasis j onizuoj andiosios

spinduliuotes Saltinis ar

radionuklidais uZter5tas

obiektas.

Priimtinas

74.
Ypad pavojinga Zmoniq
uZkrediamoji liga.

7 Priimtinas

II
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VILNIAUS MIESTO SPECIALIUJV IR AVARINIU TARNYBU KONTAKTAI

1, Bendrasis pagalbos cenuas - Tel. Nr. 112

2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministertjos - Tel. Nr. (85) 275 1194,

el.p. lhmt@meteo.lt

3. Vilniaus pirmines sveikatos prieZiflros centtas VS{ "Centro poliklinika" - Tel. Nr. (85) 2a4

2244

4. AB "Energijos skirstymo operatorius" (ESO) - Bendrasis Tel. Nr. 1852, 1804

5. UAB "Vilniaus vandenys" - Tel. Nr. (S5) 266 4371, el.p. info@w.lt

6. UAB "Grinda" Miesto avarine dispederine tamyba - Tel. Nr. 1355, (85) 2152112'

8 650 99 267, el.p. dispecerine@grinda'It

7. VilniausmiestoVPKpolicija-BudetojqTel.Nr.112,870060000, (85)2716007

8. UAB ..Elektrum Lietuva" - +370 700 77 000, info@elektrum'lt
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Eil.
Nr. Priemon6 Kiekis

Techniniai

duomenys
Valdytojas Kontaktiniai duomenys

1 Gesintuvai 8 vnt. MG-6
fstaigos

administracija

K. Donelaidio g. l2,LT-03102
Vilnius

Tel. (85) 233 043s
el. pa5tas:

rastine@drevinukas.vilnius.lm. lt

Pirmosios

medicinos pagalbos

rinkinys

10 vnt. PMPR
lstaigos

administracija

K. Donelaidio g. l2,LT-03702
Vilnius

Tel. (85) 233 043s
el. paStas:

rastine@,..dlevinukas.vilnius. lm. lt

a
J

Bekontaktinis

termometras
6 vnt BT Istaigos

administracija

K. Donelaidio g. |2,LT-03I02
Vilnius

Tel. (85) 233 043s
ei. paitas:

ras-tine@drevinukas.vilnius. im. lt
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VILNIAUS LOPSELIS _ DARZELIS ,,DREVINUKAS"
EKSTREMALIUJU SITUACIJU VALDYMO PLANAS

PRIEDAS NR.: 8

PERSPEJIMO APIE IVYKI SCHEMA

Vilnius
2020



Vilniaus lop5elis - darZelis ,,Drevinukas"

i. k.: 190018935
K. Donelaidio g, 12, LT-03102 Vilnius

DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJA UGDYMUI

Virginij a Kranauskiend
Tel. Nr. (85) 233 0435

Mob. Nr. 8 688 01300

AUKLETOJOS IR
JU PADEJEJOS

BENDRASIS
PAGALBOS CENTRAS

Llz

L.e.p. DIREKTORIUS
Ona Kazdniend

el. pa5tas : rastine(Ad-revinukas.vilnius'1m.lt
Tel. Nr. (85)233 0435

Mob. Nr. 8 671 56293

DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS UKIO

REIKALAMS

Benediktas Laimutis Marma
Te1. Nr. (8s) 233 043s
Mob. Nr. 8 654 32504

ADMINISTRACIJOS
DARBUOTOJAI

UTTO DALIES
DARBUOTOJAI



VILNIAUS LOPSELIS _ DARZELIS ,,DREVINUKAS"
EKSTREMALIUJV SITUACIJU VALDYMO PLANAS

PRIEDAS NR.: 9

KEITIMOSI INFORMACIJA APIE IVYKI
SCHEMA

Vilnius
2020



Vilniaus lop5elis - darZelis ,,Drevinukas"
i, k.: 190018935
K. Donelaidio g.12, LT-03102 Vilnius

VILNIAUS LOPSELIS - DARZELIS ,,DREVINUKAS6.

Vilniaus miesto

savivaldybds

administracijos
Saugaus miesto

departamento
Civilinds saugos

skyrius

Tel. Nr. 85 2619945

Specialiosios
pagalbos tarnybos

Bendrosios pagalbos

centras

Tel. Nr. 112

Elektros tiekimo
sutrikimai

AB,,Energijos
skirstymo

operatorius" (ESO)

Tel. Nr. 1802

Vilniaus apskrities
prie5gaisrinds

gelbdjimo valdybos
Civilinds saugos

skyrius

Tel. Nr. 85 2717540



VILNIAUS LOPSELIS _ DARZELIS ,,DREVINUKAS"
EKSTREMALIUJU SITUACIJU VALDYMO PLANAS

PzuEDAS NR.: 10

ES-10 ES-2, ES-3 PRANESTMU FORMU
PAVYZDZTAI

Vilnius
2020



Vilniaus lop5elis - darZelis ,,Drevinukas"
i. k.: 190018935

K. Donelaidio g.12, LT-03102 Vilnius

(Pirminio prane5imo apie esam4 ekstremali4 situacij4 formos pavyzdys)

FORMA ES-1

PIRMINIS PRAIIESIMAS

(esama ekstremali situacij a)

I. PRANESEJAS 2. ADRESATAS

DATA TEL, Nr. TEL. Nr.

LAIKAS FAKSO Nr. FAKSO Nr.

EL. PASTAS EL, PASTAS

3. EKSTREMALIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS 4. Sro IRANESIMo PRIEDAI (AKTUALUS
DUOMENYS. APIE EKSTREMALIA SITUACIJA)

LAPU SKAICIUS

5. I IVYKIO VIETAISVYKUSIOS (DALYVAVUSIOS) CNILINES SAUGOS IR GE,LBEJIMO SISTEMOS

PAJEGOS

6. IVYKIO APRASYMAS
6.1. KURIVYKO

6.2. KAS ryYKO

6.3. KAS PRANESE

6,4. PRIEZASTYS

6.5. PROGNOZE

7. SUZEISTIEJI SKA :rus
8. ZUVUSIEJI SKA lrus
9. INFORMACIJA PATEIKES ASMUO

(pareigos, para5as, vardas, pavarde)



Vilniaus lop5elis - darZelis ,,Drevinukas"
i. k.: 190018935
K. Donelaidio g. 12, LT-03102 Vilnius

(PraneSimo apie atliekamus gelbejimo darbus, ekstremali4 situacii4 formos pavyzdys)

FORMA ES-2

PRANESIMAS

(keitimasis informacija apie gelbejimo darbus, esam4 ekstremali4 situacij4)

1. PRANESEJAS 2. ADRESATAS

DATA TEL. Nr, TEL. Nr.

LAIKAS FAKSO Nr, FAKSO Nr.
EL. PASTAS EL. PASTAS

3. EKSTREMALIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS 4. sIO PRANESIMO PRIEDAI (AKTUALUS
DUOMENYS APIE EKSTREMALIA SITUACIJA)

LAPU SKAICIUS

5. CNILINES SAUGOS OPERACIJOS VADOVAS 6. GELBEJIMO DARBU VADOVAS

TEL, Nr. TEL. Nr,

7, DALWAUJANCIOS PAJEGOS (ZMONES IR
TECHNIKA)

8, DETALUS EKSTREMALIOS SITUACIJOS
APIBIfDINIMAS. KEITIMASIS INFORMACIJA

9. PADARYTAZALA I O. SITUACIJOS IVERTINIMAS

11. GWENTOru / DARBUOTOru APSAUGOS ORGANIZAVIMAS

12. POREIKIAI. STULYMAI. PASTABOS

13. TNFORMACIJ,{ PATEIKES ASMUO

(nareisos. oara5as. vardas. pavarde)



Vilniaus lop5elis - darZelis ,,Drevinukas"
i. k.: 190018935
K, Donelaidio g. 72, LT-03102 Vilnius

(Prane5imo apie ekstremalios situacijos padariniq likvidavim4 formos pavyzdys)

FORMA ES-3

PRANESIMAS

(padetis likvidavus ekstremalios situacij os padarinius)

1. PRANESEJAS 2. ADRESATAS

DATA TEL. Nr. TEL. Nr.

LAIKAS FAKSO Nr. FAKSO Nr.

EL. PASTAS EL. PASTAS

3. IVYKIO PABAIGA (TRUMPAS APRASYMAS) 4, SIo rRANESIMo PRIEDAI (AKTUALUS
DUOMENYS APIE EKSTREMALIA SITUACIJ,{)

LAPU SKAICruS

5. EKSTREMALIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS

6. ZWUSIEJI

7. suZBtsrren

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

). DALWAVUSIOS PAJEGOS :

).1,
).2.
).3.
9.4.

9.5.

9.6.
9.'7.

ZMONES TECHNIKA

10. TNFORMACIJA PATEIKqS ASMUO

(pareigos, para5as, var



VILNIAUS LOPSELIS _ DARZELIS ,,DREVINUKAS"
EKSTREMALIUJV SITUACIJU VALDYMO PLANAS

PRIEDAS NR.: 11

ISTATGOS VADOVTJ IR ATSAKINGU
DARBUOTOJU S,{RAsa,S SU

KONTAKTINIAIS DUOMENIMIS

Vilnius
2020



Vilniaus lopSelis - darZelis ,,Drevinukas"
i. k.: 190018935
K. Donelaidio g.12, LT-03102 Vilnius

Atsakomyb0 Vardas, Pavardd Pareigos Telefonas El. pa5tas

{staigos
vadovas,

atsakingas uZ

vieS4j4 tvark4

Ona Kazeniene L.e.p. Direktorius
(8s) 233 043s
I 671 56293

Atsakingas uZ

uiviling saug4

Virginija
Kranauskiene

Direktoriaus
pavaduotoja

ugdymui

(8s) 233 043s
8 688 01300

Atsakingas uZ

prieSgaisring
saug4

Benediktas Laimutis
Marma

Direktoriaus
pavaduotojas tikio

reikalams

(8s) 233 043s
8 654 32504

rastine@-drevinukas. vilnius. h
1t

Atsakingas uZ
pirmosios
pagalbos
suteikim4

Riita Kavaliauskaite Dietiste
(8s)233 043s

8 67678119


