
 

 

3 priedas  

BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ IR 

LANKYTOJŲ EVAKAVIMO TVARKOS APRAŠAS  

 

I SKYRIUS.  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos (toliau-Mokyklos) darbuotojų ir 

lankytojų evakavimo tvarkos aprašas reglamentuoja Mokyklos darbuotojų ir lankytojų 

evakavimo organizavimą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, įvedus karo padėtį. 

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės 

saugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos karo padėties įstatyme. 

3. Evakavimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m.  

spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502 „Dėl gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos patvirtinimo“. 2015 

m. lapkričio 11 d. Nr. 117. 

II SKYRIUS 

SPRENDIMO EVAKUOTI DARBUOTOJUS IR LANKYTOJUS PRIĖMIMAS 

4. Pagrindinė evakuacijos  paskirtis  – nukreipti žmones į saugias įstaigos teritorijos vietas arba 

žmonių susirinkimo punktus, numatytus savivaldybės.  

5. Už Mokyklos darbuotojų ir  lankytojų evakavimą atsakingas Mokyklos direktorius. Jeigu 

evakuacijos mastai dideli (gamtinio, ekologinio ekstremalaus įvykio atveju), evakavimą gali  

koordinuoti savivaldybės ESK. 

6. Evakavimas vykdomas pagal Mokyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, patvirtintą 

mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-382. 

 

III SKYRIUS 

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ EVAKAVIMAS 

7. Mokyklos darbuotojų ir lankytojų evakavimą iš Mokyklos teritorijų ir pastatų organizuoja 

Mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo pagal perspėjimo apie ES ar įvykį planą, pateiktą 

2 priede.  

8. Mokyklos darbuotojai informuojami tiesiogiai, telefonu ar kompiuterinėmis priemonėmis. 

Siekiant supaprastinti ir paspartinti pranešimo apie susidariusias ekstremalias situacijas 

perdavimą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2015 

m. rugpjūčio 14 d. Nr. 1-229   (nauja redakcija)  Visų  Mokyklos darbuotojų pareiga – gerai 

juos žinoti ir mokėti veikti išgirdus atitinkamą signalą.  



9. ES valdymo grupė: 

9.1.Nedelsdama perspėja darbuotojus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją  

(nedelsiant įjungiamas įspėjamasis pulsuojantis 3 minučių trukmės elektroninis skambutis ir  trys 

įspėjamieji balsu skelbiami signalai (kiekvieno trukmė ne trumpesnė kaip 1,5 minutės). 

9.2.išjungia elektros energijos tiekimą, atrakina atsarginių evakuacinių išėjimų duris;  

9.3. Siekdama užkirsti kelią galimam pašalinių asmenų patekimui į Mokyklą ar jos teritoriją 

ekstremalios situacijos atveju, organizuoja grupės narių patruliavimą teritorijoje; 

9.4.  Sustiprina budėjimą Mokyklos teritorijoje saugant materialines vertybes bei kitas 

gyvybiškai svarbias patalpas; 

9.5. Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovo nurodymu visomis turimomis ryšio 

priemonėmis perspėja ir informuoja policiją apie galimus ar esamus viešosios tvarkos 

pažeidimus; 

9.6. Esant poreikiui, ir gavus ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovo leidimą, kviečia  

papildomas pajėgas; 

9.7. Darbuotojų, nuomininkų ir lankytojų evakuacijos metu užtikrina išvežamų materialinių 

vertybių ir svarbios dokumentacijos apsaugą; 

9.8. Organizuoja dirbančiųjų ir nuomininkų evakuaciją, nurodo evakuojamųjų žmonių išėjimo 

iš teritorijos kryptis ir rinkimosi po evakuacijos vietas; 

9.8.1. Žmonių evakuacija iš pastato numatoma dviem etapais: 

• Judėjimas iš kabinetų ir klasių koridorius ir koridoriais į laiptinę; 

• Judėjimas laiptine iki išėjimo į lauką. 
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9.9. Vykdo kitus Mokyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovo nurodymus. 

10. Mokykloje saugūs, tvarkingi ir laisvi evakuaciniai išėjimų keliai. Iš kiekvieno pastato aukšto  

yra du, atitolę vienas nuo kito, evakuaciniai išėjimai, pirmame aukšte tiesiai į lauką (4 priedas).  

11. Pagrindinis evakuacijos kelias – laiptinė, tiesioginiai evakuacijos keliai - koridoriai. 

12.  Ant evakuacinių išėjimų durų yra žalios spalvos nurodomieji ženklai „išėjimas“, rodantys 

išėjimo kryptį.  

13. Visuose aukštuose gerai matomoje vietoje kabo žmonių evakuacijos planai.   

14.  Už mokinių evakuaciją atsakingi klasių vadovai ir tuo metu pamoką (užsiėmimą) vedantys 

pedagogai: 

14.1. Išgirdę įspėjamąjį signalą, pedagogai skubiai eina su mokiniais evakuaciniais išėjimais 

iš Mokyklos patalpų; 

14.2. Jei visi evakuacijos keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies, nei dūmų – eina per 

artimiausią evakuacinį išėjimą; 

14.3. Jei reikia eiti pro uždūmintą patalpą – eina pasilenkę po dūmais, prisidengę veidą drėgnu 

audeklu arba šliaužia; 

14.4. Pedagogai su mokiniais būriuojasi grupėmis mokyklos stadione; 

14.5. Pedagogai, registruoja susirinkusius mokinius ir informuoja apie tai evakuacijos 

koordinavimo grupės vadovą; 

14.6. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams suregistruoja tą dieną dirbančius 

aptarnaujančio personalo darbuotojus / lankytojus ir informuoja apie tai evakuacijos 

koordinavimo grupės vadovą; 

14.7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui suregistruoja tą dieną dirbančius pedagogus 

informuoja ir apie tai evakuacijos koordinavimo grupės vadovą; 

14.8. Esant šaltajam metų sezonui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, suregistravus 

sėkmingai iš Mokyklos išėjusius darbuotojus/lankytojus  ir mokinius, visi darbuotojai 

direktoriaus nurodymu sueina į saugias gaisro atžvilgių ikimokyklinio skyriaus patalpas.  

14.9. Esant šaltam metų sezonui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, suregistravus 

sėkmingai iš ikimokyklinio skyriaus išėjusius darbuotojus ir vaikus, visi darbuotojai 

direktoriaus nurodymu sueina į saugias gaisro atžvilgių mokyklos  patalpas.  

 



IV SKYRIUS 

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ GRĮŽIMAS  Į DARBO VIETAS 

 

15. Evakuotų darbuotojų/lankytojų  grįžimas į nuolatines darbo vietas: 

15.1. Sprendimą dėl evakuotųjų grįžimo į nuolatines vietas nustačius, kad ekstremaliosios situacijos 

sukelto pavojaus darbuotojų ir lankytojų gyvybei ar sveikatai nebėra, priima Mokyklos Direktorius. 

Vykdo – Mokyklos evakavimo grupės nariai.  
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