
5 priedas  
BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS KOLEKTYVINĖS 

APSAUGOS STATINIO PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kolektyvinės apsaugos statinio panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – šis aprašas) 
reglamentuoja Biržų R. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos, kurią ekstremaliųjų situacijų 
ar karo metu galima pritaikyti gyventojų kolektyvinei apsaugai nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai 
pavojingų veiksnių, panaudojimo procedūrą. 

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme 
(Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose teisės aktuose. 
 

II. KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIO PANAUDOJIMAS  
 

8. Mokyklos pastatas, kurį ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima būtų pritaikyti 
gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, tai : 

8.1. statinio ir patalpų vietą, siekiant maksimalaus saugumo nuo tiesioginių savivaldybės 
teritorijoje esančių cheminės, biologinės, radiacinės grėsmės šaltinių ir antrinio pavojingo poveikio 
(gaisrai, potvyniai, pavojingų medžiagų išsiliejimas, statinio griūtis, grandininės reakcijos efektas ir 
kita); 

8.2. statinio ar patalpų talpumą, tinkamas apsaugoti 100 ir daugiau gyventojų; 
8.3. statinio ar patalpų (betoninėms, monolitinėms) konstrukcijoms; 
8.4. statinio ar patalpų sandarumą (langų, durų, vėdinimo šachtų) plotu; 
8.5. patalpų vietą statinyje; 
8.7. privažiavimas prie statinio, (kietoji kelio danga, automobiliams stovėti tinkamos  aikštelė); 
8.8. laikas, per kurį statinį ar patalpas galima pertvarkyti į kolektyvinės apsaugos statinį; 
8.10. esami šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, taip pat vidaus apdaila, čia 

gali būti patenkinami minimalūs apsaugomų gyventojų poreikiai, užtikrinamas higienos normų ir 
priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymasis; 

8.11. esamos sąlygos apsaugoti gyventojus su specialiaisiais poreikiais; 
8.12. yra sąlygas laikinai apsaugoti ir saugiai laikyti atskiroje patalpoje gyventojų naminius 

gyvūnus. 
9. Užtikrinamas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas gyventojams: medicininis aptarnavimas, 

transporto ir ryšių paslaugos, elektros, šilumos, vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir kitos 
komunalinės paslaugos. 

10. Savivaldybės administracijos direktorius, nustatęs statinių ar patalpų pritaikymo gyventojų 
kolektyvinei apsaugai poreikį, statinio ar patalpos savininko sutikimu sudaro šių statinių ar pastatų 
naudojimo gyventojų kolektyvinei apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu sutartis (toliau – 
sutartys). Sutartyse nustatomos statinių ar patalpų suteikimo ir naudojimo gyventojų kolektyvinei 
apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu sąlygos, atlyginimo už jų suteikimą ir naudojimą tvarka, 
kolektyvinės apsaugos statinio žymėjimo specialiuoju ženklu (priedas) tvarka ir kitos sąlygos. Dėl 
valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teisėmis priklausančių statinių ir patalpų suteikimo ir 
naudojimo gyventojų kolektyvinei apsaugai sutartys nesudaromos, atlyginimas už jų suteikimą ir 
naudojimą nemokamas. 
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

11. Statinys pažymėtas specialiuoju ženklu.  
 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=69957
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362030


1 priedas 
KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIO ŽYMĖJIMO SPECIALUSIS ŽENKLAS 

  
1. Kolektyvinės apsaugos statiniai žymimi šiuo specialiuoju ženklu (toliau – ženklas): 

  

 
  

2. Ženklas yra lygiakraštis mėlynas trikampis oranžinio fono kvadrate, apibrėžtame mėlynos 
spalvos rėmeliu. 

3. Ženklo trikampio kraštinės – 16 centimetrų ilgio, kvadrato – 25 centimetrų, mėlynas rėmelis 
– 1 centimetro pločio. 

4. Ženklas tvirtinamas virš įėjimo į kolektyvinės apsaugos statinį ir (ar) išėjimo iš šio statinio 
durų 2– 2,5 metro nuo grindų aukštyje, tinkamu regėjimui kampu, pakankamai apšviestoje ir 
matomoje vietoje. Nesant galimybės ženklo tvirtinti virš durų, jis tvirtinamas ant durų 1,75 metro nuo 
grindų aukštyje. 

5. Jeigu įėjimo į kolektyvinės apsaugos statinį ir (ar) išėjimo iš jo durys yra požeminiuose 
pastato ar statinio aukštuose, papildomas ženklas šio priedo 4 punkte nustatyta tvarka tvirtinamas virš 
įėjimo į šį pastatą ar statinį ir (ar) išėjimo iš šio pastato ar statinio durų arba ant jų, taip pat bent vienas 
ženklas su krypties rodykle į kolektyvinės apsaugos statinį tvirtinamas pastato ar statinio viduje. 
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