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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. PASKIRTIS 

Supažindinti akcin�s bendrov�s „ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrov�)  darbuotojus su 
gyventoj� teis�mis ir pareigomis civilin�s saugos srityje, suteikti reikiam� civilin�s saugos žini�, 
kaip pasirengti galimoms ekstremalioms situacijoms, kaip elgtis joms gresiant ar susidarius [3.5*].  

 

2. TAIKYMAS 

Pagal ši� instrukcij� turi b�ti mokomi ir atestuojami visi Bendrov�s darbuotojai išskyrus 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s nustatytos kategorijos asmenis [3.2], kurie mokomi ir j� 
kvalifikacija civilin�s saugos srityje tobulinama Priešgaisrin�s apsaugos ir gelb�jimo departamento 
ugniagesi� gelb�toj� mokykloje ir Apskrities priešgaisrin�je gelb�jimo valdyboje pagal nustatytas 
civilin�s saugos mokymo programas [3.3; 3.4]. 

 

3. ŠALTINIAI 

3.1. Lietuvos Respublikos civilin�s saugos �statymas, 1998 m. gruodžio 15 d. Nr. VIII-971 
(Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2000, Nr. 61-1805; 2003, Nr. 73-3351; 2004, Nr. 28-872, Nr. 163-5941; 
2006, Nr. 72-2691; 2009, 159-7207). 

3.2. Civilin�s saugos mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 
2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 (Žin., 2010, Nr. 69-3443). 

3.3. Priešgaisrin�s apsaugos ir gelb�jimo departamento prie Vidaus reikal� ministerijos 
direktoriaus 2010 m. lapkri�io 18 d. �sakymas Nr. 1-323 „D�l Apskri�i� priešgaisrini� gelb�jimo 
valdyb� civilin�s saugos mokymo program� patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 138-7091). 

3.4. Priešgaisrin�s apsaugos ir gelb�jimo departamento prie Vidaus reikal� ministerijos 
direktoriaus 2011 m. sausio 6 d. �sakymas Nr. 1-6 „D�l Priešgaisrin�s apsaugos ir gelb�jimo 
departamento prie Vidaus reikal� ministerijos ugniagesi� gelb�toj� mokyklos civilin�s saugos 
mokymo centro civilin�s saugos mokymo program� patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 5-192). 

3.5. �kio subjekt�, kit� �staig� darbuotoj� tipin� civilin�s saugos mokymo programa, 
patvirtinta Priešgaisrin�s apsaugos ir gelb�jimo departamento prie Vidaus reikal� ministerijos 
direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. �sakymu Nr. 1-219 (Žin., 2010, Nr. 90-4803). 

3.6. Gyventoj� evakavimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb�s 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502 (Žin., 2010, Nr. 125-6424). 

3.7. Ekstremali� �vyki� kriterijai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2006 m. kovo 
9 d. nutarimu Nr. 241 (Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2009, Nr.153-6928). 

3.8. Ekstremali�j� situacij� skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb�s 2010 m. rugpj��io 31 d. nutarimu Nr. 1243 (Žin., 2010, Nr. 104-5386). 

3.9. Priešgaisrin�s apsaugos ir gelb�jimo departamento prie Vidaus reikal� ministerijos 
direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. �sakymas Nr. 1-191 „D�l persp�jimo sistemai keliam� 
reikalavim�, civilin�s saugos signal� ir j� panaudojimo tvarkos apraš� patvirtinimo“ (Žin., 2010, 
Nr. 80-4202). 

3.10. Priešgaisrin�s apsaugos ir gelb�jimo departamento prie Vidaus reikal� ministerijos 
direktoriaus 2010 m. gruodžio 8 d. �sakymas Nr. 1-341 „D�l civilin�s saugos rekomendacij�, kaip 
pad�ti gyventojams, valstyb�s ir savivaldybi� institucijoms ir �staigoms, kitoms �staigoms ir �kio 
subjektams gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai išvengti ar patirti kuo mažiau žalos, 
patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 146-7508). 

 
 
 

PASTABA.Taip žymimos nuorodos � šaltinius, išvardintus šios instrukcijos 3 dalyje. 
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3.11. Darbuotoj� apr�pinimo asmenin�mis apsaugos priemon�mis saugos ir sveikatos 

instrukcija BDS-3, patvirtinta AB „ORLEN Lietuva“ generalinio direktoriaus 2010 m. vasario 8 d. 
�sakymu Nr. TV1 (1.2-1)-28.  

3.12. Civilin�s saugos pagrindai. Vilnius, 1996.  
 

4. S�VOKOS 

4.1. Asmenin� apsaugos priemon� – bet kuri priemon�, skirta darbuotojui tur�ti ar d�v�ti, 
siekiant apsaugoti j� nuo rizikos veiksni�, galin�i� kelti gr�sm� darbuotojo saugai ir sveikatai. 

4.2. Civilin� sauga – veikla, apimanti valstyb�s ir savivaldybi� institucij� ir �staig�, kit� 
�staig�, �kio subjekt� ir gyventoj� pasirengim� ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms 
gresiant ar susidarius, ekstremali�j� situacij� likvidavim� ir j� padarini� šalinim�. 

4.3. Civilin�s saugos sistemos paj�gos (toliau – paj�gos) – paj�gos, skirtos gelb�jimo, 
paieškos ir neatid�liotiniems darbams atlikti, �vykiams, ekstremaliesiems �vykiams, 
ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir j� padariniams šalinti ekstremaliosios situacijos židinyje. 
Civilin�s saugos sistemos paj�goms priskiriamos: priešgaisrin�s gelb�jimo paj�gos, policijos 
paj�gos, Valstyb�s sienos apsaugos tarnybos paj�gos, Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai 
priklausan�i� asmens ir visuomen�s sveikatos prieži�ros �staig� paj�gos, teikian�ios sveikatos 
prieži�ros paslaugas �vyki�, ekstremali�j� �vyki� ir ekstremali�j� situacij� metu, Viešojo saugumo 
tarnybos paj�gos, Valstybin�s maisto ir veterinarijos tarnybos paj�gos, avarini� tarnyb�, atliekan�i� 
neatid�liotinus darbus, paj�gos, �kio subjekto paj�gos, parengt� savanori� ir asociacij� paj�gos. 

4.4. Didel� pramonin� avarija – d�l nekontroliuojamos pad�ties eksploatuojant pavojing�j� 
objekt� �vykstantis nenumatytas staigus �vykis (sprogimas, gaisras arba didelio kiekio pavojing�j� 
medžiag� išsiveržimas � aplink�), kuris sukelia tiesiogin� ar uždelst� didel� pavoj� gyventojams ir 
(ar) aplinkai pavojingajame objekte ar už jo rib� ir kuris yra susij�s su viena ar keliomis 
pavojingosiomis medžiagomis. 

4.5. Ekstremalioji situacija – d�l ekstremaliojo �vykio susidariusi pad�tis, kuri gali sukelti 
staig� didel� pavoj� gyventoj� gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventoj� ž�t�, sužalojim� 
ar padaryti kit� žal�. 

4.6. Ekstremalusis �vykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiek�s ar viršij�s gamtinis, 
techninis, ekologinis ar socialinis �vykis, kuris kelia pavoj� gyventoj� gyvybei ar sveikatai, j� 
socialin�ms s�lygoms, turtui ir (ar) aplinkai. 

4.7. Ekstremaliojo �vykio kriterijai – steb�jimais ir skai�iavimais nustatyti arba tarptautin�je 
praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar kiti �vykio 
mast�, padarinius ar fakt� apib�dinantys dydžiai arba aplinkyb�s (kritin�s ribos), kuriuos 
atitinkantis, pasiek�s ar viršij�s �vykis laikomas ekstremaliuoju. 

4.8. Ekstremaliosios situacijos židinys – vieta, kurioje �vyko �vykis ar ekstremalusis �vykis, 
ir teritorija, apimanti didžiausio pavojaus srit� apie t� �vyki� viet�, kurioje gresia �vykio ar 
ekstremaliojo �vykio veiksni� pavojai ten esan�i� gyventoj� sveikatai ir (ar) gyvybei, turtui ir (ar) 
aplinkai. 

4.9. Gamyklos ekstremali�j� situacij� operacij� centras ir Vamzdyn� ir terminalo 
operacij� padalinio ekstremali�j� situacij� operacij� centras (toliau – Operacij� centras) – iš 
bendrov�s darbuotoj� sudaromas organas, vykdantis ekstremali�j� situacij� prevencij�, 
užtikrinantis ekstremali� situacij� komisijos priimt� sprendim� �gyvendinim�, organizuojantis ir 
koordinuojantis �vyki�, ekstremali�j� �vyki� ir ekstremali�j� situacij� likvidavim�, padarini� 
šalinim�, darbuotoj� ir bendrov�s turto gelb�jim�.  

4.10. Gyventojas – fizinis asmuo, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
4.11. Gyventoj� evakavimas – d�l gresian�ios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos 

organizuotas gyventoj� perk�limas iš teritorij�, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, � kitas teritorijas,  
laikinai suteikiant jiems gyvenam�sias patalpas. 
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4.12. �vykis – ekstremaliojo �vykio kriterij� neatitinkantis, nepasiek�s gamtinis, techninis, 
ekologinis ar socialinis �vykis, keliantis pavoj� gyventoj� gyvybei ar sveikatai, j� socialin�ms 
s�lygoms, turtui ir (ar) aplinkai. 

4.13. Pavojingasis objektas – visa veiklos vykdytojo valdoma teritorija, �skaitant �prast� ir 
susijusi� joje esan�i� infrastrukt�r� ar vykdom� veikl�, kurios viename ar keliuose �renginiuose yra 
pavojing�j� medžiag�. 

4.14. Pavojingoji medžiaga – medžiaga, mišinys ar preparatas, nurodytas Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb�s nustatytame s�raše arba atitinkantis nustatytus kriterijus ir esantis žaliav�, 
gamini�, šalutini� produkt�, liekan� ar tarpini� produkt� pavidalu, �skaitant medžiagas, kurios gali 
susidaryti kilus avarijai. 

4.15. Pavojus – pavojingosios medžiagos savyb�s ar susidariusios situacijos keliama gr�sm� 
žmon�ms ir (arba) aplinkai. 

4.16. Persp�jimo sistema – visuma organizacini� ir technini� priemoni�, kuriomis siekiama 
užtikrinti garsinio persp�jamojo civilin�s saugos signalo davim� ir (ar) informacijos apie gresian�i� 
ar susidariusi� ekstremali�j� situacij�, galimus padarinius, j� šalinimo priemones ir apsisaugojimo 
nuo ekstremaliosios situacijos b�dus perdavim� gyventojams, valstyb�s ir savivaldybi� 
institucijoms ir �staigoms, kitoms �staigoms ir �kio subjektams. 

4.17. Sl�ptuv� – specialiosios paskirties statinys arba specialiai �rengta patalpa gyventojams, 
kurie užtikrina valstyb�s ir savivaldybi� institucij� ir �staig� veikl� ekstremali�j� situacij� ar karo 
metu, apsaugoti nuo atsiradusi� gyvybei ar sveikatai pavojing� veiksni�.          

 

II. D�STOMOJI DALIS 

5. INSTRUKTAVIMAS IR ATESTAVIMAS 

5.1. Padalini� vadovai atestuojami ne re�iau kaip vien� kart� per 3 metus kompiuterine 
darbuotoj� testavimo programa. 

5.2. Už Bendrov�s padalini� pavaldži� ar priskirt� darbuotoj� instruktavim� ne re�iau kaip 
kart� per metus pagal ši� instrukcij� ir žini� tikrinim� atsakingi padalini� vadovai. Instruktuoti 
darbuotojai turi atsakyti � kompiuterin�s darbuotoj� testavimo programos klausimus. Instruktavimo 
rezultatai �forminami instruktavim� darbo vietoje registravimo žurnale.  

 

6. CIVILIN�S SAUGOS MOKYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

6.1.  Civilin�s saugos mokymo tikslai [3.2]: 
6.1.1.  stiprinti civilin�s saugos parengt� Bendrov�je; 
6.1.2. mokyti ir rengti darbuotojus, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliosioms 

situacijoms;  
6.1.3. skatinti darbuotoj� pasitik�jim� civilin�s saugos sistemos veikla. 
6.2. Civilin�s saugos mokymo uždaviniai [3.2]:  
6.2.1. mokyti Bendrov�s darbuotojus, atsakingus už ekstremali�j� situacij� prevencij�, 

prognozavim�, valdym� ir padarini� likvidavim�, tobulinti j� kvalifikacij� civilin�s saugos srityje; 
6.2.2.  mokyti Bendrov�s darbuotojus, kaip pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms, 

kaip elgtis joms gresiant ar susidarius; 
6.2.3.  suteikti Bendrov�s darbuotojams žini� apie galimus gamtinio, techninio, ekologinio ir 

socialinio pob�džio pavojus, mokyti saugaus elgesio ir b�tin� veiksm� ekstremali�j� situacij� 
metu. 

III. MOKYMAI 

7. GYVENTOJ� TEIS�S IR PAREIGOS CIVILIN�S SAUGOS SRITYJE 
 

7.1. Gyventojai turi teis� [3.1]: 
7.1.1. gauti informacij� apie �vykusius �vykius, ekstremaliuosius �vykius, susidariusi� 

ekstremali�j� situacij� ir apie tai, kaip elgtis susidarius ekstremaliajai situacijai; 
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7.1.2. �vyki�, ekstremali�j� �vyki� ir ekstremali�j� situacij� metu gauti pagalb� pagal 
civilin�s saugos sistemos subjekt� galimybes. 

7.2. Gyventojai privalo [3.1]:  
7.2.1. r�pintis, kad savo veikla nesukelt� pavojaus kit� gyventoj� gyvybei ar sveikatai, turtui, 

aplinkai ir nesutrikdyt� normalaus (�prasto) gyvenimo ar veiklos ritmo;  
7.2.2. pranešti civilin�s saugos sistemos paj�goms apie gresian�i� ar susidariusi� ekstremali�j� 

situacij�;  
7.2.3. Vyriausyb�s nustatyta tvarka atlikti privalomus darbus. 
7.3. Gyventojai gali tur�ti ir kit� Lietuvos Respublikos civilin�s saugos �statyme [3.1]  ir 

kituose teis�s aktuose nustatyt� teisi� ir pareig� civilin�s saugos srityje. 
 

8. GAMTINIO, TECHNINIO, EKOLOGINIO IR SOCIALINIO POB�DŽIO PAVOJAI, J� 
PRIEŽASTYS IR GALIMI PADARINIAI 

 
8.1. Nustatytus kriterijus pasiek� ar viršij� gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio 

pob�džio �vykiai, keliantys pavoj� žmon�ms j� fiziologin�ms ar socialin�ms gyvenimo s�lygoms, 
turtui, �kiui ir aplinkai priskiriami prie ekstremali�j� �vyki�. Ekstremali�j� �vyki� kriterijus tvirtina 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb� [3.7]. 

8.2. Ekstremalieji �vykiai gali b	ti šio pob	džio: 
8.2.1. Gamtinio – geologiniai reiškiniai: žem�s dreb�jimas, nuošliaužos; ryšk�s klimatini� 

s�lyg� pakitimai sukeliantys hidrometeorologinius reiškinius: uraganus, viesulus, smarkius lietus, 
sausras, smarkius snygius, p�gas, speigus, potvynius; ypa� pavojingos arba masin�s epidemijos, 
epizootijos, epifitotijos; 

8.2.2. Techninio – �vykiai, incidentai, avarijos susijusios su vanden� laivo ir orlaivio 
naudojimu, geležinkelio transportu, automobili� eismo �vykiai; didel�s pramonin�s avarijos 
pavojinguose objektuose; chemini�, radioaktyvi�j� medžiag� patekimai � aplink�; pastat� ir statini� 
gri�tis; �vykiai energetikos sistemoje, magistralini� vamzdyn� avarijos ir kiti �vykiai, b�dingi 
pramon�s objektams ir komunikacijoms; 

8.2.3. Ekologinio – aplinkos oro, vandens, dirvožemio ir grunto užteršimas pavojingomis 
chemin�mis medžiagomis, anglies monoksidu, sieros ir azoto dioksidu, naftos produktais, 
pavojingomis atliekomis ir branduolin�mis ar radioaktyviosiomis medžiagomis;  

8.2.4. Socialinio – nevaldomos žmoni� minios nesankcionuoti veiksmai: streikas, pogromas, 
sporto aistruoli� eisena, riauš�s, užsienie�i� masinis antpl�dis; teroro aktai, �kaito pagrobimas, 
diversija, taip pat kaimynin�s valstyb�s karinis veiksmas prie Lietuvos Respublikos valstyb�s 
sienos ar �vykis kaimynin�s valstyb�s pasienyje.  

8.2.5. Kito pob	džio – žmoni� sveikatos sutrikimai, psichin�s b�kl�s pakitimai, traumos;   
pavojingi radiniai: sprogmenys, konteineris ar indas su neaiškios kilm�s ar pavojinga medžiaga, 
radioaktyvioji, branduolin� medžiaga, �taisai ar �renginiai keliantys pavoj� žmon�ms.  

8.3. Ekstremaliosios situacijos skirstomos � du lygius – savivaldyb�s ir valstyb�s [3.1]: 
8.3.1. savivaldyb�s lygio – ekstremaliosios situacijos, kuri� padariniai šalinami savivaldyb�je 

(savivaldyb�se) esan�iomis civilin�s saugos sistemos paj�gomis ir naudojant savivaldyb�je 
(savivaldyb�se) turimus arba iš kit� savivaldybi� gautus materialinius išteklius, o ekstremaliosios 
situacijos padarini� išplitimo ribos neviršija trij� savivaldybi� teritorij� rib�; 

8.3.2. valstyb�s lygio – ekstremalios situacijos, kuri� padariniai šalinami keliose 
savivaldyb�se esan�iomis civilin�s saugos sistemos paj�gomis ir naudojant savivaldyb�se arba 
valstyb�je turimus materialinius išteklius, o ekstremalios situacijos padarini� išplitimo ribos viršija 
trij� savivaldybi� teritorij� ribas. 

8.4. Savivaldyb�s lygio ekstremalioji situacija skelbiama, kai �vykis atitinka, pasiekia ar 
viršija Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s patvirtintus ekstremali�j� �vyki� kriterijus ir yra 
bent viena iš ši� s
lyg� [3.8]: 

8.4.1.  ekstremalusis �vykis savivaldyb�je pasiekia tok� mast�, kai iš nuolatin�s gyvenamosios 



Akcin� bendrov� „ORLEN Lietuva“ Civilin�s saugos mokymo instrukcija CS-1 
6 psl. iš 24 
2 leidimas 

 

 

vietos evakuojama daugiau kaip 300 gyventoj�; 
8.4.2.  savivaldyb�je ekstremaliojo �vykio padariniai sutrikdo daugiau kaip 500 gyventoj� 

b�tiniausias gyvenimo (veiklos) s�lygas ir ši pad�tis trunka ilgiau kaip 24 valandas; 
8.4.3.  ekstremaliojo �vykio padariniai išplinta savivaldyb�s teritorijoje, kurios bendras plotas 

viršija du tre�dalius visos savivaldyb�s teritorijos bendrojo ploto; 
8.4.4.  gelb�jimo, paieškos, neatid�liotini darbai ir ekstremali�j� �vyki� likvidavimas 

savivaldyb�s teritorijoje užtrunka ilgiau kaip 24 valandas; 
8.4.5.  ekstremalusis �vykis susidaro savivaldyb�s teritorijoje esan�iame pavojingame ar 

valstybin�s reikšm�s objekte arba d�l ekstremaliojo �vykio sutrinka ar sutrikdoma tokio objekto 
kontrol� ar funkcionavimas; 

8.4.6.  prašoma iš 3 ar daugiau gretim� savivaldybi� pagalbos gyventojams evakuoti, 
gelb�jimo, paieškos ir neatid�liotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam �vykiui likviduoti ir jo 
padariniams šalinti, kai savivaldyb�je esan�i� civilin�s saugos sistemos paj�g� ir materialini� 
ištekli� nepakanka. 

8.5. Savivaldyb�s lygio ekstremali�j� situacij� skelbia savivaldyb�s administracijos 
direktorius savivaldyb�s ekstremali� situacij� komisijos teikimu, jai susipažinus su gelb�jimo darb� 
vadovo, savivaldyb�s ekstremaliosios situacijos operacij� vadovo ar savivaldyb�s ekstremali� 
situacij� komisijos �galiotojo asmens informacija apie gresian�ios ar susidariusios ekstremaliosios 
situacijos pob�d� ir mast� savivaldyb�je.  

8.6. Likvidavus ekstremali�j� situacij� ir pašalinus jos padarinius, sprendim� d�l savivaldyb�s 
lygio ekstremaliosios situacijos atšaukimo priima savivaldyb�s administracijos direktorius. 

8.7. Valstyb�s lygio ekstremalioji situacija skelbiama, kai ekstremaliosios situacijos 
padarini� išplitimo ribos viršija trij� savivaldybi� teritorij� ribas [3.8]: 

8.7.1. Sprendim� d�l valstyb�s lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo priima Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb�, Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s ekstremali� situacij� komisijos 
teikimu, jai  susipažinus su gelb�jimo darb� vadovo, valstyb�s ekstremaliosios situacijos operacij� 
vadovo ar Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s ekstremali� situacij� komisijos �galioto asmens 
informacija apie gresian�ios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pob�d� ir mast� valstyb�je; 

8.7.2. Likvidavus ekstremali�j� situacij� ir pašalinus jos padarinius, Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb� priima sprendim� d�l valstyb�s lygio ekstremaliosios situacijos atšaukimo.  

8.8. Atitinkamos ekstremali� situacij� komisijos sušaukim� inicijuoja valstyb�s ir 
savivaldybi� institucijos ar �staigos vadovas ir �kio subjekto vadovas. 

8.9. 	vertinant Lietuvos Respublikos geografin� pad�t� ir gamtines s�lygas, Bendrov�je 
vykdom� veikl� bei naftos ir naftos produkt�, naudojam� pavojing�j� medžiag� fizines ir chemines 
savybes, Bendrov�je pavoj� gali kelti šie �vykiai: 

 

8.9.1. GAISRAS. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 pav. 
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Gaisras – sud�tingas fizikinis bei cheminis reiškinys, kuris dažnai padaro materialini� 
nuostoli�, sukelia gr�sm� žmoni� gyvybei ir sveikatai (1 pav.). Gaisr� gesinimas – aktyv�s 
veiksmai, kuriais siekiama išgelb�ti žmones, turt� bei užgesinti gaisr�.�Gaisr� priežastimi gali b�ti 
technologini� proces� pažeidimai, �rengim� eksploatavimo taisykli� nesilaikymas, �vair�s gedimai, 
stichini� reiškini� poveikis, priešgaisrin�s saugos taisykli� nesilaikymas bei teroro aktai, diversijos.         

Galimi padariniai: 
8.9.1.1. �vairi� laipsni� žmoni� nudegimai; 
8.9.1.2. žmoni� apsinuodijimas gaisro metu susidaran�iomis ir � aplink� išsiskirian�iomis  

nuodingomis medžiagomis, pvz., anglies monoksidu, sieros dioksidu, fosgenu (karbonilo chloridas), 
vandenilio chloridu, cianido r�gštimi, azoto oksidais, fosforo ir kit� medžiag� junginiais, galin�iais 
pasklisti dideliais atstumais nuo gaisro vietos; 

8.9.1.3. materialiniai nuostoliai; 
8.9.1.4. galimi žmoni� mirties atvejai.  
 

8.9.2. SPROGIMAS.  
         

 
2 pav. 
 
Sprogimas – procesas, kada staigiai besiple�iant karštoms dujoms, medžiagos yra išmetamos � 

skirtingas puses (2 pav.). Sprogimus galima suskirstyti � du pagrindinius tipus, priklausomai nuo to, 
kas lemia sprogim�: sprogimai, �vyk� d�l fizikini� proces� ir sprogimai, lemiami chemini� reakcij�. 
Pagrindin�mis sprogim� priežastimis gali b�ti: avarijos susl�gto oro sistemoje, kai užsidega 
kompresoriaus alyvos nuos�dos ant vamzdyn� sieneli�; avarijos sl�gio induose, kur laikomos 
susl�gtos degios dujos, kai d�l korozijos indo sienel�se ar d�l paprasto indo sienel�s mechaninio 
poveikio, joms ištek�jus ar susimaišius su oru �vyksta greita oksidacijos reakcija; naftos produkt� 
nuot�kis, kai uždarose patalpose ar aplinkos ore susidar� sprog�s degi� duj� ar gar� ir oro mišiniai 
užsidega nuo liepsnos, žarijos ar kibirkšties šaltini�; fizikiniai gar� sprogimai, kai skystis verda itin 
smarkiai (kai išlydytas metalas ar šlakas susilie�ia su vandeniu ir t.t.); kiet�j� medžiag� dulk�s ar 
pluoštas, �gav� degi� gar� savybes (sprogsta metalo dulk�s, miltai, anglies dulk�s, metano dujos ir 
kt.); chemini� ir sprogi�j� medžiag� krovimo, gabenimo ir sand�liavimo taisykli� pažeidimai; 
teroro aktai ir diversijos.  

Galimi padariniai:  
8.9.2.1. žmoni� sužalojimai, pastat� sugriovimai veikiant sm�gin�s sprogimo bangos 

lekian�iomis skeveldroms; 
8.9.2.2. žmoni� nudegimai ir apakimai nuo ugnies ir �kaitusi� duj�; 
8.9.2.3. nauj� gaisro židini� atsiradimai; 
8.9.2.4. pavojing�j� ir nuoding�j� medžiag� susidarymas ir išsiskyrimas � aplink� sprogimo 

metu; 
8.9.2.5. galimi materialiniai nuostoliai; 
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8.4.2.6. galimi žmoni� mirties atvejai. 
 

8.9.3. CHEMIN� AVARIJA.  
        

 
3 pav. 
 

Pavojingosioms medžiagoms patekus � atmosfer� gar�, duj� ar skys�i� pavidalu, oras, žem� 
arba vanduo užteršiamas pavojingomis ir nuodingomis žmogaus sveikatai ar gyvybei 
koncentracijomis, galin�iomis pakenkti aplinkoje vykstantiems procesams (3 pav.). 

Bendrov�s teritorijos tarša pavojingosiomis medžiagomis galima: �vykus gamybin�ms 
avarijoms ar kitiems incidentams Bendrov�s pavojinguose objektuose ir technologiniuose 
�renginiuose, kur gamybos procese naudojamos ir išsiskiria naftos perdirbimo proces� metu šios 
pavojingosios medžiagos: vandenilio sulfidas, 25 proc. amoniakinis vanduo, metanolis, aromatiniai 
angliavandeniliai (benzenas, toluenas, ksilenas), naftos angliavandeniliai, �vair�s cheminiai priedai 
ir reagentai; �vykus avarijai automobili� keliuose ar geležinkelyje, kuriais transportuojama nafta ir 
naftos produktai bei kitos pavojingosios medžiagos; �vykus avarijai B�ting�s terminalo žemynin�je 
(naftos rezervuar� saugyklose) ir j�rin�je (naftos perpumpavimo vientaškiame švartavimosi pl�dure 
Baltijos j�roje) dalyse, naftos ir jos produkt� magistraliniame vamzdyne.  

Galimi padariniai: 
8.9.3.1. aplinkos oro tarša; 
8.9.3.2. vandens tarša; 
8.9.3.3. dirvožemio, grunto, augmenijos ar kit� aplinkos komponent� tarša arba kitoks jiems 

daromas poveikis; 
8.9.3.4. žmoni� apsinuodijimas pavojingosiomis medžiagomis, joms patekus � organizm� pro 

kv�pavimo takus, virškinam�j� trakt� arba od�;  
8.9.3.5. žmoni� mirties atvejai. 
 

8.9.4. RADIOAKTYVUSIS UŽTERŠIMAS.  

 
     4 pav. 
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Radioaktyvioji tarša galima: �vykus radiacinei avarijai atomin�je elektrin�je, kai � aplink� 
išsiveržia didelis radioaktyvi�j� medžiag� kiekis (4 pav.); �vykus avarijai transporte, kai 
pervežamos radioaktyviosios medžiagos; nukritus kosminiam aparatui ar kitam skraidan�iam 
objektui, kuriame yra radioaktyvi�j� medžiag�; �vykus avarijai objekte, turin�iame lokal� 
radioaktyv�j� šaltin�; �vykus branduoliniam sprogimui ar teroro akt� atveju.   

Galimi padariniai:  
8.9.4.1. bendra arba lokalin� Bendrov�s teritorijos tarša;  
8.9.4.2. išorin� apšvita – apšvita, kuri� patiria žmon�s, kai juos veikia išorin� jonizuojan�ioji 

spinduliuot� d�l radioaktyvi�j� medžiag�, patekusi� ant k�no ar drabuži�, iškritusi� ant žem�s, 
pastat� iš praslenkan�io radioaktyvaus debesies; 

8.9.4.3. vidin� apšvita – žmogaus patiriama apšvita, kai � jo organizm� kv�puojant, su maistu 
ar vandeniu arba tiesiog per k�no od� patenka radionuklidai;  

Radioaktyvusis spinduliavimas, priklausomai nuo ekspozicin�s apšvitinimo doz�s dydžio, 
žmogaus organizme sukelia �mines arba l�tines ligas, ypa� – leukemij�, nevaisingum�, apsigimim� 
bei galimyb� susirgti �vairaus laipsnio spinduline liga. 

 
8.9.5. HIDROMETEOROLOGINIAI REIŠKINIAI.  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pav.           6 pav. 
 

Dažniausiai pasikartojantys pavojingi hidrometeorologiniai reiškiniai yra stiprus v�jas (labai 
smarki audra, viesulas, škvalas, kai v�jo greitis siekia 28–32 m/s; uraganas, kai v�jo greitis siekia 
33 m/s (5 pav.); smarki lijundra, ilgai trunkantis smarkus lietus (6 pav.), smarki p�ga, tirštas r�kas, 
sausra ir pan. Ši� ekstremali�j� situacij� valdyti negalima, ta�iau galima nusp�ti j� susidarym�, 
numatyti j� pob�d�, mast�, intensyvum�, krypt�. Tod�l pranešimas apie art�jan�i� stichin� gr�sm� 
dažniausiai skelbiamas per visuomen�s informavimo priemones (radij�, televizij�, spaud�).  

Galimi padariniai: 
8.9.5.1. kit� sud�ting� �vyki� (gaisr�, sprogim�, užtvindym�, avarij� gamyboje, transporte bei 

vamzdynuose) išprovokavimas; 
8.9.5.2. pastat� sugriovimas ar sugadinimas; 
8.9.5.3. žmoni� sužalojimai ar net ž�tys; 
8.9.5.4. pasunk�jusios ar ne�manomos transporto jud�jimo s�lygos; 
8.9.5.5. elektros energijos, vandens, šilumos, duj� tiekimo sutrikimai; 
8.9.5.6. ryšio paslaug� teikimo sutrikimai. 
 

8.9.6.  TERORO AKTAI.  
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7 pav. 
 
Teroro aktams priskiriama �kaito (�kait�) pa�mimas; pavojing�j� medžiag� padegimas, 

susprogdinimas, panaudojimas ar paskleidimas; diversija (kai sugadinami pramoniniai ir (ar) kiti 
strategiškai svarb�s objektai, pavojingi objektai, padaroma tiesiogini� nuostoli�: sugriaunamos 
komunikacijos, sunaikinama technika ir panašiai (7 pav.); sukeliama psichologin� �tampa; 
elektronini� duomen� vagyst� ar sunaikinimas. Terorist� išpuolio objektai gali b�ti žmon�s, 
pastatai, �renginiai. Jiems sunaikinti arba užteršti gali b�ti panaudoti masinio naikinimo ginkl�  
komponentai, kurie pasižymi dideliu naikinamuoju ir žalojamuoju poveikiu. Masinio naikinimo 
ginklams priskiriamos pavojingos biologin�s, kovin�s nuodingosios ir branduolin�s - 
radioaktyviosios medžiagos bei naujos ginkl� r�šys, pvz., lazeriai, akustini� ir mikrobang� 
generatoriai, nauji gen� inžinerijos pasiekimai, psichotropinis, spindulinis, radijo dažnio, 
infragarsinis, geofizinis ir kt. 

8.9.6.1. Pavojingos biologin�s medžiagos.  
Biologiniam ginklui gaminti naudojamos patogenini� mikroorganizm� kult�ros, sporos ir 

gyv� organizm� produkuojami toksinai. Mikroorganizmai patenka � žmogaus organizm� su 
�kvepiamu oru, su maistu ir vandeniu per virškinam�j� trakt�, per sveik� od�, �kandus užkr�stiems 
krauj� �iulpiantiems vabzdžiams, pro burnos, nosies aki� gleivin� ir per pažeist� od�. Biologin�s 
medžiagos gali b�ti paskleistos purškiant, platinant dirbtinai užkr�stus krauj� siurbian�ius 
vabzdžius, užkre�iant or� ir vanden� diversin�mis biologin�mis priemon�mis, suk�lus avarijas 
keliuose arba geležinkeliuose transportuojant šias medžiagas, �vykus sprogimams ir gaisrams arba 
juos s�moningai suk�lus laboratorijose, kur dirbama su šiais mikroorganizmais, nety�ia paskleidus � 
aplink� nesilaikant saugos darbe reikalavim� ir pan. Teroristai gali panaudoti biologines medžiagas, 
kurios paveikia agrokult�rin� produkcij� didel�je vietov�je (pvz., kvie�i� r�dys arba infekuoti 
galvijai). D�l to potencialiai gali b�ti destabilizuota regiono ar valstyb�s ekonomika. 
Pavojingiausios infekcin�s ligos: maras, cholera, juodlig�, brucelioz�, tuliaremija, �nos�, d�m�toji ir 
viduri� šiltin�, Ku ir d�m�toji karštlig�, raupai ir kt. Pagrindiniai biologin�s taršos požymiai: 

� pasteb�ti ne�prasti biralai, skys�iai, garai, purškimo �taisai ar �tartini paketai;  
� ne�prasti gyv�n� kritimo ar lig� atvejai;  
� regionui ne�prastos ligos;  
� labai greitas ligos plitimas ir ryšk�s epidemin�s kreiv�s svyravimai;  
� daug pacient�, atvykstan�i� iš vienos vietov�s;  
� ne�prastas žmoni�, kurie kreipiasi � sveikatos prieži�ros �staigas, pagaus�jimas, ypa�, kai 

yra kreipiamasi d�l karš�iavimo, respiratorini� ar gastroenterologini� negalavim�;  
� daug staigios mirties atvej�. 
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8.9.6.2. Kovin�s nuodingosios medžiagos. 
Kovin�s nuodingosios medžiagos, tai aukšto toksiškumo cheminiai junginiai kuriuos 

panaudojus, užteršiama žem�, vanduo, oras ir aplinkoje esantys daiktai žmogaus sveikatai ir 
gyvybei pavojingomis koncentracijomis, o tiesiogiai patekusios � organizm� sukelia žmoni�, 
gyvuli� ir kit� gyv� organizm� mirt� arba juos žaloja. 

Kovin�s nuodingosios medžiagos buvo sukurtos, pagamintos ir terorist� panaudojamos kaip 
cheminis ginklas. Jos gali b�ti kietu, skystu, laš�, duj�, gar� arba aerozoli� pavidalu. Kovini� 
nuoding�j� medžiag� poveikis organizmui gali b�ti vietinis arba bendras. Vietinis – kai tiesiogiai 
prisilie�iama prie t� medžiag�, bendras – kai žmogus �kvepia užnuodyto oro arba suvalgo 
apnuodyto maisto. Tada nuodingosios medžiagos pasklinda ir neigiamai veikia vis� organizm�. 
Kovin�s nuodingosios chemin�s medžiagos b�na trumpalaik�s, kurios išlaiko kovines savybes tik 
kelet� minu�i� (fosgenas, ciano anglies r�gštis) arba ilgalaik�s, kurios išlaiko kovines savybes nuo 
keli� valand� iki keli� par� (ipritas, zomanas, Vx dujos). 

Pagal poveik� žmogaus organizmui kovin�s nuodingosios medžiagos skirstomos � šešias 
grupes: 

1) nervus paralyžiuojan�ios medžiagos (fosforo organiniai junginiai – zarinas, zomanas, Vx 
dujos);  

2) od� žeidžian�ios medžiagos (ipritas);  
3) bendrojo veikimo nuodijan�ios medžiagos (chlorcianas, ciano anglies r�gštis);  
4) troškinan�ios (dusinan�ios) medžiagos (chloras, fosgenas);  
5) psichochemin�s medžiagos (haliucinogenai, BZ (bi-zet), tremorinas, lizergino r�gšties 

medžiagos);  
6) dirginan�ios, ašarin�s medžiagos (adamsitas, CS (si-es), chloraceto fenanas). 
Tarša kovin�mis nuodingosiomis medžiagomis galima paskleidus nuoding�sias medžiagas, 

suk�lus avarijas keliuose arba geležinkeliuose, transportavimo metu, suk�lus sprogim� ir gaisr�  
sand�liuose, kur saugomos nuodingosios medžiagos. Galimos pasekm�s teritorijos taršos 
nuodingosiomis medžiagomis atvejais: 

� aplinkos oro tarša; 
� vandens tarša; 
� dirvožemio grunto, augmenijos ar kit� aplinkos komponent� tarša arba kitoks jiems 

daromas poveikis; 
� žmoni� apsinuodijimas pavojingosiomis medžiagomis, joms patekus � organizm� pro 

kv�pavimo takus, virškinam�j� trakt� arba od�; 
� žmoni� mirties atvejai;  
� ne�prasti gyvuli� kritimo ar lig� atvejai. 
8.9.6.3. Branduolin�s ir radioaktyviosios medžiagos.  
Sunkumai reaguojant � �vykius su branduolin�mis ar radioaktyviosiomis medžiagomis 

atsiranda d�l jonizuojan�iosios spinduliuot�s pob�džio, nes ji nematoma ir neužuodžiama. Be 
jonizuojan�iosios spinduliuot�s matavimo prietais� radioaktyvi�j� medžiag� aptikti ne�manoma. 
Matavimo prietaisais pagalba nustatomas jonizuojan�iosios spinduliuot�s tipas ir lygis, o 
prognozuoti poveikio mast� žmon�ms ir aplinkai gali tik kvalifikuoti ekspertai. Radioaktyvioji tarša 
teroristinio akto metu galima susprogdinus atomin� elektrin�, suk�lus avarij� transporte, kai 
pervežamos radioaktyviosios medžiagos, suk�lus avarij� objekte, turin�iame lokal� radioaktyv�j� 
šaltin�, atlikus branduolin� sprogdinim�, kitais b�dais paskleidus radioaktyvi�sias medžiagas. 

Galimi padariniai radioaktyviosios taršos atvejais: 
� bendra arba lokalin� teritorijos tarša; 
� išorin� apšvita – apšvita, kuri� patiria žmon�s, kai juos veikia išorin� jonizuojan�ioji 

spinduliuot� d�l radioaktyvi�j� medžiag�, patekusi� ant k�no ar drabuži�, iškritusi� ant žem�s, 
pastat� iš praslenkan�io radioaktyvaus debesies ar esant lokalinei taršai objektuose, naudojan�iuose 
radioaktyvi�sias medžiagas; 
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� vidin� apšvita – žmogaus patiriama apšvita, kai � jo organizm� kv�puojant, su maistu ar 
vandeniu arba tiesiog per k�no od� patenka radionuklidai; 

� gyvuli� apšvitinimas. 
Radioaktyvusis spinduliavimas, priklausomai nuo ekspozicin�s apšvitinimo doz�s dydžio, žmogaus 
organizme sukelia �mines arba l�tines ligas, o ypa� – leukemij�, nevaisingum�, apsigimim� bei 
galimyb� susirgti �vairaus laipsnio spinduline liga. 
 

9. CIVILIN�S SAUGOS SIGNALAI IR J� NAUDOJIMO TVARKA 
 

9.1. Gyventojams, valstyb�s ir savivaldybi� institucijoms ir �staigoms, kitoms �staigoms, �kio 
subjektams persp�ti apie gresian�i� ar susidariusi� ekstremali�j� situacij� Priešgaisrin�s apsaugos ir  
gelb�jimo departamentas nustat� šiuos civilin�s saugos signalus (8 pav.) [3.9] (toliau – CS signalai): 

 

9.1.1.  	sp�jamasis garsinis signalas:          8 pav. 

 Eil. 
Nr. 

CS signalo pavadinimas CS signalo reikšm� 

1. 
  

,,D�mesio visiems“ 
 

 

	sp�jamasis pulsuojantis 3 min. trukm�s kaukimo garsinis signalas 
skelbiamas persp�ti gyventojams apie art�jan�ios ar susidariusios 
ekstremaliosios situacijos gr�sm�, arba persp�jimo sistemos 
patikrinimo ar pratyb� metu. Išgird� j� gyventojai privalo �jungti 
Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos program� ir išklausyti 
informacij� bei rekomendacijas. Griežtai vykdyti rekomendacijas. 
Bendrov�je darbuotojai išgird� siren� garsin� signal� privalo 
�sijungti radijo taškus arba išklausyti informacij� per sirenas- 
garsiakalbius    

  

 9.1.2.  	sp�jamieji balsu skelbiami signalai: 

 Eil. 
Nr. 

CS signalo pavadinimas CS signalo reikšm� 

1.  
  

,,Cheminis pavojus“ 
 

 

Balsu skelbiamas signalas, �sp�jantis apie real� ar gresiant� 
chemin�s taršos pavoj� atitinkamoje teritorijoje. Šis signalas 
skelbiamas ne v�liau kaip 3 min. nuo �sp�jamojo garsinio signalo 
perdavimo pradžios per valstyb�s ir savivaldybi� institucij� ir 
�staig�, kit� �staig�, �kio subjekt� garsines avarinio signalizavimo 
sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius 
transliuotojus. 

2.  
  

,,Radiacinis pavojus“ 
 

 

Balsu skelbiamas signalas, �sp�jantis apie real� ar gresiant� 
radioaktyviosios taršos pavoj� atitinkamoje teritorijoje. Šis signalas 
skelbiamas ne v�liau kaip 3 min. nuo �sp�jamojo garsinio signalo 
perdavimo pradžios per valstyb�s ir savivaldybi� institucij� ir 
�staig�, kit� �staig�, �kio subjekt� garsines avarinio signalizavimo 
sistemas, elektronines sirenas,  nacionalinius, regioninius ir vietinius 
transliuotojus. 

3.  
  

,,Katastrofinis užtvindymas“ 
  

Balsu skelbiamas signalas, �sp�jantis apie katastrofinio užtvindymo 
gr�sm� d�l galimos avarijos Kauno hidroelektrin�je. Šis signalas 
skelbiamas Kauno m., Kauno, Šaki�, Jurbarko, Šilut�s r. gyventojams, 
savivaldybi� institucijoms ir �staigoms, kitoms �staigoms, �kio 
subjektams, kuriems gresia tiesioginis užtvindymas, ne v�liau kaip 3 
min. nuo �sp�jamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per �vardint� 
savivaldybi� institucij� ir �staig�, kit� �staig�, �kio subjekt� garsines 
avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, 
regioninius ir vietinius transliuotojus. 
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Eil. 
Nr. 

CS signalo pavadinimas CS signalo reikšm� 

4.  
  

,,Potvynio pavojus“ 
  

Balsu skelbiamas signalas, �sp�jantis apie potvynio gr�sm� d�l 
polaidžio ar intensyvi� li��i� pakilus up�se vandens lygiui iki 
pavojingos ribos. Šis signalas skelbiamas ne v�liau kaip 3 min. 
nuo �sp�jamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstyb�s 
ir savivaldybi� institucij� ir �staig�, kit� �staig�, �kio subjekt� 
garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, 
nacionalinius, regioninius ir  vietinius transliuotojus. 

5.  
  

,,Uragano pavojus“ 
  

Balsu skelbiamas signalas, �sp�jantis apie art�jant� 
hidrometeorologin� reiškin�, galint� sukelti ekstremali�j� situacij�. 
Šis signalas skelbiamas ne v�liau kaip 3 min. nuo �sp�jamojo 
garsinio signalo perdavimo pradžios per valstyb�s ir savivaldybi� 
institucij� ir �staig�, kit� �staig�, �kio subjekt� garsines avarinio 
signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, 
regioninius ir vietinius transliuotojus. 

6.  
  

,,Oro pavojus“ 
  

 

Balsu skelbiamas signalas, �sp�jantis apie tiesiogin� priešo 
užpuolimo gr�sm�. Šis signalas skelbiamas ne v�liau kaip 3 min. 
nuo �sp�jamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstyb�s 
ir savivaldybi� institucij� ir �staig�, kit� �staig�, �kio subjekt� 
garsines avarinio signalizavimo sistemas,  elektronines sirenas, 
nacionalinius, regioninius ir  vietinius transliuotojus. 

7.  
  

,,Persp�jimo sistemos 
patikrinimas“ 

  

Balsu skelbiamas signalas, �sp�jantis apie  vykdom�  persp�jimo 
sistemos patikrinim�. Šis signalas skelbiamas taip pat ir kai 
�vyksta nesankcionuotas siren� �jungimas. Jis skelbiamas ne v�liau 
kaip 3 min. nuo �sp�jamojo garsinio signalo perdavimo pradžios 
per valstyb�s ir savivaldybi� institucij� ir �staig�, kit� �staig�, �kio 
subjekt� garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines 
sirenas,  regioninius ir vietinius transliuotojus. 

  
9.2. Bendrov�je darbuotoj� persp�jimui ir informavimui apie ekstremali�sias situacijas, taip  

pat valdymo organizavimui ir tarpusavio ryšio palaikymui naudojamos šios priemon�s: 
9.2.1. civilin�s saugos sirenos: išorin�s sirenos ir vidin�s sirenos garsiakalbiai;  
9.2.2. speciali�j� tarnyb� automobili� sirenos;  
9.2.3. laidiniai radijo imtuvai (radijo taškai); 
9.2.4. laidiniai telefonai, tarp j� ir naftos perdirbimo produkt� gamykloje gamybos valdymo 

skyriaus dispe�erio tiesioginis ryšys su  gamybini� �rengini� valdymo operatorin�mis; 
9.2.5. nešiojamosios radijo stotys; 
9.2.6. mobilieji telefonai. 
9.3. Bendrov�je civilin�s saugos sirenas �jungia: 
9.3.1. Naftos perdirbimo produkt� gamykloje – gamybos valdymo skyriaus dispe�eris (toliau 

– dispe�eris) ir technologini� �rengini� pamainos vyresnieji;  
9.3.2. Vamzdyn� ir terminalo operacij� padalinio B�ting�s terminale – terminalo pamainos 

viršininkas; 
9.3.3. Vamzdyn� ir terminalo operacij� padalinio magistralini� vamzdyn� bare – baro 

dispe�eris. 
9.4. Bendrov�je naudojam� civilin�s saugos siren� garso reikšm�s:  
9.4.1. Naftos perdirbimo produkt� gamykloje: 
9.4.1.1. pulsuojantis kaukimas – �sp�ja darbuotojus, kad privaloma kuo grei�iau �sijungti 

radijo taškus ar per vidines sirenas garsiakalbius (toliau – garsiakalbiai) išklausyti perduodamo  
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civilin�s saugos signalo bei žodinio pranešimo apie susidariusi� pad�t� ir tolimesnius veiksmus;   
9.4.1.2. vientisas kaukimas – �sp�ja darbuotojus apie evakuacij� ant keli� besiribojan�i� su 

objektu ir, jei Mažeiki� objektin�s priešgaisrin�s gelb�jimo valdybos ir (ar) saugos padalinio 
darbuotojai nurodo, t�sti evakuacij� iki evakavimo punkt�. Evakuacija iš evakavimo punkt� ir 
gamyklos teritorijos vykdoma Operacij� centro nurodymu.  

9.4.2. Vamzdyn� ir terminalo operacij� padalinio B�ting�s terminale: 
9.4.2.1. pulsuojantis kaukimas – �sp�ja terminalo darbuotojus, kad privaloma kuo grei�iau 

�sijungti radijo taškus ar per išorines sirenas  garsiakalbius (toliau – garsiakalbiai) išklausyti 
perduodamo civilin�s saugos signalo bei žodinio pranešimo apie susidariusi� pad�t� ir tolimesnius 
veiksmus;   

9.4.2.2. vientisas kaukimas – �sp�ja darbuotojus apie evakuacij� iš terminalo teritorijos � 
evakavimo punkt�; 

9.4.3. Vamzdyn� ir terminalo operacij� padalinio magistralini� vamzdyn� bare:    
9.4.3.1. vientisas kaukimas – �sp�ja darbuotojus apie evakuacij� iš Birž� naftos 

perpumpavimo stoties � evakavimo punkt�. 
 

10. SAUGUS ELGESYS IR VEIKSMAI �VYKUS EKSTREMALIAJAM �VYKIUI 
BENDROV�JE, GRESIANT AR SUSIDARIUS EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS  

 

10.1. Darbuotoj� veiksmai kilus gaisrui: 
10.1.1. Pasteb�j� gaisr� praneškite: 
10.1.1.1. naftos perdirbimo produkt� gamykloje – bendruoju pagalbos telefonu 3333; 
10.1.1.2. vamzdyn� ir terminalo operacij� padalinio B�ting�s terminale – terminalo pamainos 

viršininkui (toliau – dispe�eris), tel. 3459; 
10.1.1.3. vamzdyn� ir terminalo operacij� padalinio magistralini� vamzdyn� bare – baro 

dispe�eriui (toliau – dispe�eris), tel.: 813, 862. 
10.1.2. Informuokite apie gaisr� bendradarbius, gamybos procese susijusi� �rengini� 

darbuotojus, padalinio vadov�; 
10.1.3. Atsižvelgiant � gaisro d�m� debesies slinkimo krypt� nurodykite rangovini� 

organizacij� darbuotojams ir asmenims, nesusijusiems su gaisro likvidavimu ir technologini� 
�rengini� avariniu stabdymu bei kit� technologiniame reglamente numatyt� funkcij� vykdymu, 
evakuotis statmenai v�jo kryp�iai iš gaisro pavojaus zonos ant kelio, besiribojan�io su objektu, arba 
� evakavimo punkt�; 

10.1.4. Gesinkite gaisro židin� turimomis pirmin�mis gaisro gesinimo priemon�mis, kol 
atvyks budin�ios priešgaisrin�s gelb�jimo paj�gos; 

10.1.5. Vadovaukit�s Vidaus avariniame plane ar pavojingojo objekto avarij� likvidavimo 
plane numatyta tvarka, padalinio vadovo, Operacij� centro ar dispe�erio nurodymais; 

10.1.6. Išgird� pulsuojant� siren� gausm� išklausykite pranešim� per garsiakalbius ar radijo 
taškus ir elkit�s pagal nurodymus; 

10.1.7. Gav� nurodym� likti darbo patalpose, išjunkite v�dinimo, kondicionavimo sistemas, 
sandariai uždarykite langus, orlaides, v�dinimo angas, duris; 

10.1.8. Pajut� apsinuodijimo gaisro d�mais požymius (aki� dirginim�, kv�pavimo 
susilpn�jim�, viršutini� kv�pavimo tak� nudegim�, gerkl� spazmus, galvos svaigim� ir pan.) ar 
apsinuodijus bendradarbiui suteikite pirm�j� pagalb� ir iškvieskite skubi�j� medicinos pagalb�;   

10.1.9. Gav� nurodym� ar išgird� vientis� siren� signal� palikite darbo viet� ir atsižvelgiant � 
gaisro d�m� debesies slinkimo krypt� evakuokit�s statmenai v�jo kryp�iai iš gaisro pavojaus zonos 
ant kelio besiribojan�io su objektu, arba � evakavimo punkt�. 

10.2. Darbuotoj� veiksmai kilus cheminei avarijai: 
10.2.1. Pasteb�j� pavojing�j� medžiag� išsiliejim� ar išsiveržim�  praneškite: 
10.2.1.1. naftos perdirbimo produkt� gamykloje – bendruoju pagalbos telefonu 3333; 
10.2.1.2. vamzdyn� ir terminalo operacij� padalinio B�ting�s terminale – terminalo pamainos 

viršininkui (toliau – dispe�eris), tel. 3459; 
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10.2.1.3. vamzdyn� ir terminalo operacij� padalinio magistralini� vamzdyn� bare – baro 
dispe�eriui (toliau – dispe�eris), tel.: 813, 862. 

10.2.2. Informuokite apie chemin�s taršos pavoj� bendradarbius, gamybos procese susijusi� 
�rengini� darbuotojus, padalinio vadov�; 

10.2.3. Pasiimkite su savimi asmenin� filtruojam�j� dujokauk� ar gelb�jimosi respiratori� 
arba, jei teritorija, kurioje esate, užteršta pavojing�j� medžiag� aerozoliais, užsid�kite; 

10.2.4. Vadovaukit�s Vidaus avariniame plane ar pavojingojo objekto avarij� likvidavimo 
plane numatyta tvarka, padalinio vadovo, Operacij� centro ar dispe�erio nurodymais; 

10.2.5. Atsižvelgiant � pavojing�j� medžiag� duj�, gar� ir aerozoli�  debesies slinkimo krypt� 
nurodykite rangovini� organizacij� darbuotojams ir asmenims, nesusijusiems su avarijos 
likvidavimu ir technologini� �rengini� avariniu stabdymu bei kit� technologiniame reglamente 
numatyt� funkcij� vykdymu, evakuotis statmenai v�jo kryp�iai iš chemin�s taršos pavojaus zonos 
ant kelio, besiribojan�io su objektu, arba � evakavimo punkt�; 

10.2.6. Išgird� pulsuojant� siren� gausm� išklausykite pranešim� per garsiakalbius ar radijo 
taškus ir elkit�s pagal nurodymus; 

10.2.7. Gav� nurodym� likti darbo patalpose, išjunkite v�dinimo, kondicionavimo sistemas, 
sandariai uždarykite langus, orlaides, v�dinimo angas, duris; 

10.2.8. Pajut� apsinuodijimo pavojing�j� medžiag� garais ar dujomis požymius (pykinim�, 
galvos svaigim�, dusulio priepuolius, koordinacijos sutrikimus ir pan.) ar apsinuodijus 
bendradarbiui suteikite pirm�j� pagalb� ir iškvieskite skubi�j� medicinos pagalb�;   

10.2.9. Gav� nurodym� ar išgird� vientis� siren� signal� palikite darbo viet� ir atsižvelgiant  � 
pavojing�j� medžiag� duj�, gar� ir aerozoli�  debesies slinkimo krypt� evakuokit�s statmenai v�jo 
kryp�iai iš chemin�s taršos pavojaus zonos ant kelio, besiribojan�io su objektu, arba � evakavimo 
punkt�. 

10.3. Darbuotoj� veiksmai radioaktyviojo užteršimo pavojaus atveju: 
10.3.1. Išgird� pulsuojant� siren� gausm� išklausykite pranešim� per garsiakalbius ar radijo 

taškus ir elkit�s pagal nurodymus; 
10.3.2. Apie pavoj� persp�kite bendradarbius, padalinio vadov�; 
10.3.3. Pasiimkite su savimi asmenin� filtruojam�j� dujokauk� su filtru nuo dulki� ar 

gelb�jimosi respiratori�; 
10.3.4. Vadovaukit�s padalinio vadovo, Operacij� centro ar dispe�erio nurodymais; 
10.3.5. Gav� nurodym� ar išgird� vientis� siren� signal� palikite darbo viet� ir evakuokit�s � 

evakavimo punkt�. 
10.4. Darbuotoj� veiksmai hidrometeorologini� reiškini� (smarkios audros, uragano) 

pavojaus atveju:  
10.4.1. Išgird� pulsuojant� siren� gausm� išklausykite pranešim� per garsiakalbius ar radijo 

taškus ir elkit�s pagal nurodymus; 
10.4.2. Apie pavoj� persp�kite bendradarbius, padalinio vadov�; 
10.4.3. Nutraukite aukštyje atliekamus, �rengini� išsandarinimo bei kitus uždujinimo atžvilgiu 

pavojingus ir ugnies darbus;  
10.4.4. Likite darbo patalpose, uždarykite sandariai gamybini� ir buitini� patalp� langus, 

duris; 
10.4.5. Apribokite vaikš�iojim� lauke; 
10.4.6. Pasir�pinkite, kad b�t� sutvirtinti laikini statiniai, mechanizmai ir konstrukcijos; 
10.4.7. Vadovaukit�s padalinio vadovo, Operacij� centro ar dispe�erio nurodymais. 
10.5. Darbuotoj� veiksmai aptikus pavojing
 radin� ir galim� teroro akt� atveju 

Bendrov�je: 
10.5.1. Nelieskite radinio, apribokite pri�jim� prie jo kitiems asmenims;  
10.5.2. Apie pavojing� radin� radin� praneškite: 
10.5.2.1. naftos perdirbimo produkt� gamykloje – bendruoju pagalbos telefonu 3333; 
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10.5.2.2. vamzdyn� ir terminalo operacij� padalinio B�ting�s terminale – terminalo pamainos 
viršininkui, tel. 3459; 

10.5.2.3. vamzdyn� ir terminalo operacij� padalinio magistralini� vamzdyn� bare – baro 
dispe�eriui, tel.: 813, 862. 

10.5.3. Pasteb�j� radin� lauke, laikykit�s kiek �manoma toliau nuo jo ne ar�iau kaip 50 m 
priešv�jin�je pus�je, kol atvyks budin�ios paj�gos; 

10.5.4. Išgirdus nedidelio galingumo dusl� sprogim� ar pasteb�jus besiveržian�ias dujas, 
garus, r�k� ar dulkes, pajutus nepaž�stam� kvap�, galima �tarti, kad � aplink� pateko pavojingos 
medžiagos, tod�l: 

10.5.4.1. užsid�kite asmenin� filtruojam�j� dujokauk� su kombinuotu filtru arba gelb�jimosi 
respiratori�, neturint dujokauk�s ar respiratoriaus užsidenkite nos� ir burn�; 

10.5.4.2. �nelieskite joki� daikt� nelaim�s vietoje; 
10.5.4.3. kuo skubiau eikite iš užterštos zonos statmenai v�jo kryp�iai, venkite žemesni� 

viet�, nes ten labiau kaupiasi pavojingosios medžiagos; 
10.5.4.4. b�nant patalpose, kopkite � aukštesnius aukštus arba kuo skubiau išeikite iš pastato 

saugiu maršrutu. 
10.5.5. 	vykio vietoje vadovaukit�s priešgaisrini� gelb�jimo paj�g� gelb�jimo darb� vadovo 

ar saugos padalinio darbuotoj� nurodymais; 
10.5.6. Kai nuo buvimo šalia radinio (kontakto) pasireiškia silpnumas, atsiranda kosulys, 

peršti akys, svaigsta galva, skauda pilvas, pykina ar neaiškios medžiagos nudegina od� kreipkit�s �  
skubi�j� medicinos pagalb�. 

10.6. Darbuotoj� veiksmai išgirdus pranešim
 apie pad�t
 sprogmen�: 
10.6.1. Išgird� provokuojant� ar grasinant� pranešim� telefonu apie objekto užminavim�, 

pad�t� sprogmen� ar kit� pavojing� �tais�, užrašykite priimt� informacij� ir, jei yra galimyb�, 
naudodamiesi rekomenduojamojo pob�džio Pranešimo apie sprogmen� išklausymo atmintine 
pateikta 1 lentel�je, gaukite papildom� duomen� iš skambinan�iojo. Apie š� pokalb� nedelsiant 
praneškite: 

10.6.1.1. naftos perdirbimo produkt� gamykloje – bendruoju pagalbos telefonu 3333; 
10.6.1.2. vamzdyn� ir terminalo operacij� padalinio B�ting�s terminale – terminalo pamainos 

viršininkui, tel. 3459; 
10.6.1.3. vamzdyn� ir terminalo operacij� padalinio magistralini� vamzdyn� bare – baro 

dispe�eriui, tel.: 813, 862. 
        
              1 lentel�  

PRANEŠIMO APIE SPROGMEN� IŠKLAUSYMO  
 A T M I N T I N � 

Klausimai Duomenys apie skambinus�j� 
1. Kada sprogs sprogmuo? 
2. Kur jis pad�tas? 
3. Kaip jis atrodo? 
4. Kokio tipo sprogmuo? (trotilas, 

dinamitas, amonitas, parakas, C4 ir pan.)  
5. Kokios medžiagos naudojamos? 
(radioaktyviosios, biologin�s, chemin�s). 
6. Ar j�s pad�jote sprogmen�? 
7. Kod�l? 
8. Koks j�s� adresas? 
9. J�s� vardas ir pavard�? 
Svarb	s duomenys 
1. Pokalbio laikas. 
2. Data. 
3. Tel. nr., kuriuo išklausytas pranešimas. 

1. Balsas ir kalb�jimo b	das 
(ramus, greitas, verkiantis, nosinis,  
gilus, tr�k�iojantis, piktas, švelnus, normalus, mik�iojantis, 
�t�ž�s, užsl�ptas, susijaudin�s, garsus, aiškus, švepluojantis, 
nuryjantis seiles, su akcentu, l�tas, besijuokiantis, girtas, 
gergždžiantis, paž�stamas, kita…). 
2. Girdimi pašaliniai garsai 
(balsai, triukšmas, muzika, juokas, tyla, kita…). 
3. Skambinusiojo kalba. 

4. Skambinusiojo lytis, amžius, ras�. 
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Patarimai: Klausydamiesi pranešimo apie pad�t� sprogmen�, išlikite ram�s, mandag�s. Klausykit�s 
�d�miai. Nepertraukin�kite kalban�iojo. Surinkite kiek galima daugiau informacijos, ta�iau venkite 
sudaryti �sp�d�, kad rašote. Jei reikia, duokite suprasti, kad blogai girdite. Jei galite pokalbio metu 
informuokite objekto vadov�. Visk� užsirašin�kite pažodžiui. 
 

 
10.7. Atsižvelgiant � ekstremaliosios situacijos sukelt� pavoj� Bendrov�s ir rangovini� 

organizacij� darbuotoj�, lankytoj� gyvybei ar sveikatai, sprendim� d�l evakavimo iš Bendrov�s 
evakavimo punkt� priima Operacij� centras.  

10.8. Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai arba karo pad�ties atveju Lietuvos 
Respublikos Vyriausybei paskelbus gyventoj� evakavim�, atsižvelgdami � ekstremaliosios 
situacijos, karo veiksm� sukelt� pavoj� gyventoj� gyvybei ar sveikatai, sprendim� evakuoti 
gyventojus priima [3.6]: 

10.8.1. kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldyb�s teritorijos � kitos (negretimos) 
savivaldyb�s teritorij�: 

10.8.1.1. savivaldyb�s administracijos direktorius – d�l gyventoj� evakavimo iš savivaldyb�s 
teritorijos; 

10.8.1.2. Priešgaisrin�s apsaugos ir gelb�jimo departamentas prie Vidaus reikal� ministerijos 
– d�l savivaldyb�s, � kurios teritorij� turi b�ti evakuojami gyventojai; 

10.8.2. kai gyventojai evakuojami � gretimos savivaldyb�s teritorij� – savivaldyb�s, iš kurios 
teritorijos evakuojami gyventojai, administracijos direktorius; 

10.8.3. kai gyventojai evakuojami vienos savivaldyb�s teritorijoje – savivaldyb�s 
administracijos direktorius. 

10.9. Paskelbus karo pad�t�, 10.8 punkte nurodytas sprendimas vykdomas tik gavus karo 
komendanto leidim�. 

10.10. Gyventoj� evakavimui organizuoti savivaldyb�je �kuriami gyventoj� surinkimo, 
tarpiniai gyventoj� evakavimo ir gyventoj� pri�mimo punktai. J� strukt�ra ir �k�rimo vietos 
numatytos savivaldyb�s ekstremali�j� situacij� valdymo plane. 

10.11. Paskelbus evakavimo pradži�, gyventojai, kurie turi galimyb� evakuotis savarankiškai 
nuosavomis transporto priemon�mis, išklaus� informacij� apie evakavim� per visuomen�s 
informavimo priemones, privalo � pri�mimo punktus evakuotis per tarpinius evakavimo punktus.  

10.12. Gyventojai, kurie neturi galimyb�s evakuotis savarankiškai renkasi nurodytuose 
surinkimo punktuose, iš kuri� evakuojami iki pri�mimo punkt� savivaldyb�s, evakuojan�ios 
gyventojus, transporto priemon�mis. 

10.13. Sprendim� d�l gyventoj� gr�žimo � gyvenam�sias vietas, nusta�ius, kad ekstremaliosios 
situacijos sukelto pavojaus gyventoj� gyvybei ar sveikatai neb�ra, priima savivaldyb�s 
administracijos direktorius, ir atitinkamai karo veiksm� sukelto pavojaus atveju – karo 
komendantas. 

10.14. Gyventoj� evakavim� organizuoja savivaldyb�s Gyventoj� evakavimo ir pri�mimo 
komisija. 

  
11. ASMENIN�S APSAUGOS PRIEMON�S, TAIKOMOS BENDROV�S DARBUOTOJ� 

APSAUGAI  
 

Susidarius ekstremaliajai situacijai ar �vykus avarijai žmon�ms tenka saugotis. Žmoni� 
apsauga ir veiklos užtikrinimas yra pagrindinis vis� lygi� civilin�s saugos institucij� uždavinys. 
Tam tikslui žmon�s turi b�ti laiku persp�ti apie pavoj�, turi laiku naudotis asmenin�mis apsaugos 
priemon�mis, pasisl�pti sl�ptuv�se ar apsauginiuose statiniuose arba, jei reikia, turi b�ti evakuoti iš 
pavojing� teritorij�. Papras�iausia b�t� pab�gti ar išsikelti iš nelaim�s vietos, tik ne  visuomet 
galime tai padaryti. Kartais nesp�jama arba negalima palikti darbo vietos d�l �sipareigojim�, nes 
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privaloma likviduoti avarijos padarinius, dalis �moni� turi dirbti ir nelaim�s meto s�lygomis. Vis� 
šal� ap�musios ekstremaliosios situacijos metu išvykti neb�t� kur. Tod�l siekiant apsisaugoti 
reikalingos žmoni� apsaugos priemon�s tose vietose, kur jie gyvena ar dirba. Apsaugos priemon�s 
b�na kolektyvin�s (grupei žmoni�) arba asmenin�s (vienam žmogui).   

 
11.1. Asmenin�s apsaugos priemon�s 
 
11.1.1. Asmenin�s apsaugos priemon�s skirtos individualiai žmoni� apsaugai nuo nuoding�j� 

duj� ir gar�, radioaktyvi�j� medžiag� daleli� ir biologini� medžiag� (bakterij�, virus�, grybeli�) 
neigiamo poveikio vykdant avarijos likvidavimo darbus ar evakuojantis iš taršos zonos. Jos 
skirstomos � kv�pavimo tak�, galvos, aki� ir odos apsaugos priemones, o pagal apsaugos pob�d� � 
filtruojam�sias ir izoliuojam�sias (9 pav.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                      9 pav. Asmenini� kv�pavimo organ� apsaugos priemoni� r�šys 
 
 
11.1.2. Filtruojamosios pramonin�s dujokauk�s 
 
11.1.2.1. Filtruojamosios dujokauk�s �kvepiam� or� išvalo (išfiltruoja) filtravimo d�žut�se 

(filtruose). Filtruojamosios dujokauk�s darbui naudojamos tik tada, kai aplinkos ore ne mažiau, kaip 
19,5 proc. deguonies, o nuoding�j� medžiag� koncentracija neviršija maksimalios filtr� apsaugos 
gebos, kuri gali b�ti nuo 0,1 – 1 proc. Filtruojamosios dujokauk�s komplekt� sudaro: antveidis, 
filtras, kv�pavimo žarna (arba be jos) ir krepšys. Bendrov�s darbuotoj� kv�pavimo organ� apsaugai 
darbo ir evakavimo metu iš chemin�s taršos teritorijos naudojamos �vairi� modifikacij� 
filtruojamosios dujokauk�s ir filtrai (10 pav.).  

Asmenin�s kv�pavimo organ� apsaugos priemon�s 

Filtruojamosios Izoliuojamosios 

Dulkes 

Dujas 

Kombinuotos 

Deguon� 
naudojan�ios 

Or�  
naudojan�ios 

Susl�gt� 

Suskystint� 

Su žarna 
(nesusl�gt� or�) 

Chemiškai 
sujungt� 

Su balionu (susl�gt� 
or�) 

Kombinuotos 
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  10 pav. Filtruojamosios pramonin�s dujokauk�s 
          1– ištisin� kauk� su dulki� filtru; 2 – ištisin� kauk� su kombinuotu filtru 
 
 

 
 

11.1.2.2. Antveidis 
 
Antveidis gali b�ti ištisin� kauk�, dengianti  
burn�, nos�, akis ir smakr� arba šalmas-kauk�,  
dengianti ir viršugalv�. Ištisin�s kauk�s  
(11 pav.) gaminamos 1, 2, ar 3 dydži�.  
Kauk�s sandarumas, prigludimas  
prie veido ir dydis reguliuojamas �tempiant  
ar atleidžiant apygalv�s dirželius.  
 
 

 
11 pav. Ištisin�s kauk�s sandara 

                                                                     1 – kauk�s korpusas, 2– antveidžio sandarinimo  kraštas, 
                                                                   3 – žvalgos langelis, 4 – vidin� kauk�, 5 – apygalv�,  
                                                                   6 – jungtis, 7 – iškv�pimo vožtuvas, 8 – kontrolinis  
                                                                  vožtuvas, 9 – �kv�pimo vožtuvas, 10 – kalb�jimo membra, 
                                                             11 – kaklo dirželis (nešiojimo dirželis) 
 

 
11.1.2.3. Filtras 

 
Iš �kvepiamo oro išvalo �vairius teršalus. Aktyvuotos anglies filtras absorbuoja dujas ir garus, 

dulki� (daleli�) filtras sulaiko aerozol�: dulkes, d�mus, r�k�. D�žut�, kurioje �statytas dulki� filtras, 
žymima balta  juosta arba dulki� filtrai gaminami atskirose baltos spalvos d�žut�se. Naudojami 
pramonini� dujokauki� filtrai apsisaugojimui nuo �vairi� kenksming�j� medžiag� turi atitikti 
Europos standarto EN 141:1990 reikalavimus pateiktus 2 lentel�je: 

  

1 2 
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2 lentel� 

Filtro Bandom�j� duj� 
tipas 

ir 
klas� 

spalvinis 
kodas 

Naudojimo sritis 
pavadinimas 

koncen-
tracija, 
mg/m3 

Filtro 
apsaugos 
trukm�, 

min 
1 2 3 4 5 6 

A 1 15 400 80 

A 2 38 400 40 

A 3 

ruda Organin�s dujos ir garai, kuri� 
virimo temperat�ra  � 65 0C 
(anglies tetrachloridas, aromatiniai 
ir naftos angliavandeniliai, 
benzinas, 1,2-dichloretanas, etilo 
alkoholis, ozonas,…) 

anglies tetrachlo- 
ridas CCl4 

115 200 60 

AX 
 
 
 

ruda 
 
 

Organini� jungini� garai, kuri� 
virimo temperat�ra  � 65 0C 
(acetonas, 1,1-dichloretanas, 
metanolis,…) 

- -  

B 1 1 700 40 
B 2 8 500 40 
B 3 

pilka Neorganin�s dujos ir garai  
(chloras, druskos r�gštis, etiltiolis, 
vandenilio sulfidas,…) 

vandenilio 
sulfidas H2S 
 25 600 60 

E 1 1 600 20 
E 2 8 000 20 
E 3 

geltona R�gš�ios dujos ir garai (sieros 
dioksidas, vandenilio fluoridas,…) 

sieros dioksidas 
SO2 

23 900 30 
K 1 1 050 50 
K 2 4 200 40 
K 3 

žalia Amoniakas ir organiniai amoniako 
junginiai 

amoniakas NH3 

12 600 60 
P 1 balta Kietos dalel�s - -  
P 2 balta Kenksming�j� medžiag� aerozo-

liai (aliuminio, magnio oksidai, 
fosforo ir sieros r�gštys, 
difenilaminas,…) 

- 
 
 

- - 

P 3 
 
 
 

balta Radioaktyvios ir ypa� toksiškos 
dalel�s, bakterijos ir virusai, 
kenksming�j� medžiag� aerozoliai 
(asbestas, benzopirenas, 
nikotinas,…) 

   

Paaiškinimas 

1. Filtrus galima naudoti, kai ore yra ne mažiau kaip 19,5 proc. deguonies ir kenksming�j� medžiag�:  
1-os klas�s filtrams – 0,1 proc., 2-os klas�s 0,5 proc., ir 3-os klas�s 1 proc.; 
2. Daleli� filtrai P1 klas�s – iš oro išvalo kiet�sias daleles � 1�m, P2 – kiet�sias ir skyst�sias  daleles  
� 0,3 �m  ir P3 klas�s – kiet�sias ir skyst�sias daleles � 0,3 �m dydžio;  
3. Duj� filtr� apsaugos trukm� (apsaugos geba) matuojama pagal (30 � 0,5) l/min oro srauto greit�, 
(70 � 2) proc. santykin� dr�gm� ir (20 � 1) 0C temperat�r�. 
 

11.1.2.4 Dujokauk�s sandarumo patikrinimas  
 
Užsid�jus dujokauk�, uždengti ranka ar guminiu kamš�iu d�žut�s dugno ang� ir 3 – 4 kartus 

giliai �kv�pti. Jeigu �kv�pti ne�manoma, tai dujokauk� sandari ir tinkama naudoti. Dujokauk�s 
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naudojimo metu pajut� kenksmingosios medžiagos kvap� ar dirginim�, kuo skubiau palikite 
chemiškai užteršt� zon� ir pakeiskite d�žut� ar kauk� nauja. 
  

11.1.3. Respiratoriai evakavimuisi  
 
11.1.3.1. Gelb�jimosi respiratorius Mini-Scape 
 
Gelb�jimosi respiratorius MSA AUER MiniScape 

 (12 pav.) skirtas apsaugoti kv�pavimo organus nuo 
organin�s kilm�s duj� ir gar�, kuri� virimo temperat�ra 
yra aukštesn� kaip 65 0C, neorganin�s kilm�s duj� ir gar�, 
r�gš�i� ir šarmini� duj� ir gar�, ir skirti vienkartiniam 
naudojimui. Respiratoriaus MiniScape su ABEK 5 filtru  
apsaugos trukm� yra 5 minut�s. Šis respiratorius visiškai  
neapsaugo nuo anglies monoksido, taip pat negalima  
jo naudoti, kai ore deguonies ore yra mažiau kaip 19,5 proc.   12 pav. Gelb�jimosi respiratorius 
                 MSA AUER MiniScape  
                                                                                                               �pakavimo d�žut�je 
 
 Užsid�jimo  tvarka (13 pav.). 

 

1. Atidarykite �pakavimo dangtel�. 
 
2. Išimkite iš d�žut�s minifiltr�. 
 
3. Suk�skite kandikl� ir tvirtai apžiokite j�   
l�pomis. 
 
4. Užspauskite nos� spaustuku. Kv�puokite tik  
 per burn�. 
 
5. Užsid�j� respiratori� nekalb�kite ir kuo   
skubiau išeikite iš užterštos teritorijos.                                 13 pav. Gelb�jimosi respiratoriaus 
                                                                                                          MSA AUER MiniScape 
                                                                                        užsid�jimo tvarka 
  

11.1.3.2. Gelb�jimosi respiratorius MSR 2 
 

Gelb�jimosi respiratorius  MSA AUER MSR 2  
(14 pav.) apsaugo nuo organin�s kilm�s duj� ir gar� (kuri�  
virimo temperat�ra yra aukštesn� kaip 65 0C), neorganin�s  
kilm�s duj� ir gar�, r�gš�i� ir šarmini� duj� ir gar�, 
ir skirti vienkartiniam naudojimui. MSR 2 papildomai 
apsaugo nuo nuoding�j� daleli�. Respiratoriaus su ABEK P15 
filtru apsaugos trukm� yra 15 minu�i�. Šie respiratoriai  
visiškai neapsaugo nuo anglies monoksido, taip pat negalime 
j� naudoti, kai ore yra mažiau kaip 19,5 proc. deguonies.          14 pav. Gelb�jimosi respiratorius 
                                                                                                  MSA AUER MSR 2 
Užsid�jimo  tvarka (15 pav.). 

 

1. Atidarykite �pakavimo d�žut� ir išimkite iš d�žut�s respiratori�. 
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2. Užsid�kite respiratori� ir stipriai užveržkite dirželius. 
 
3. Užsid�j� respiratori� kuo skubiau išeikite iš  
užterštos teritorijos. 
    
 
 
 
 
 
                                                                                       15 pav. Gelb�jimosi respiratoriaus 
                                                                                                          MSA AUER MSR 2 
                                                                                        užsid�jimo tvarka 

 
11.1.4. Izoliuojamosios kv�pavimo organ� apsaugos priemon�s  
 
Izoliuojamosios kv�pavimo organ� apsaugos priemon�s apr�pina žmogaus kv�pavimo 

organus švariu oru iš susl�gtojo oro balion� arba švaraus oro t�km�s žarna iš neužterštos aplinkos. 
Avarij� likvidavimui, darbui aplinkoje, kurioje yra didel� pavojing� medžiag� koncentracija, n�ra 
aiški ši� medžiag� sud�tis ir mažesnis kaip 19,5 proc. deguonies kiekis ore Bendrov�je naudojami 
�vairaus tipo susl�gtojo oro kv�pavimo aparatai, kurie apr�pina žmogaus kv�pavimo organus 
reikalingu oro mišiniu iš susl�gtojo oro balion�. Dirbti su kv�pavimo aparatu gali tik išmokyti 
asmenys ir žinantys susl�gtojo oro kv�pavimo aparato eksploatavimo instrukcijos reikalavimus. 

 
11.1.5. Odos, galvos ir aki� apsaugos priemon�s 
 
Asmenin�s apsaugos priemon�s skirtos odos, galvos, aki� apsaugai avarij� atvejais, kai yra 

likviduojami ir lokalizuojami ekstremalaus �vykio padariniai ar vykdomi žmoni� gelb�jimo darbai, 
turi b�ti pagamintos taip, kad netapt� elektros lanko, elektrostatin�s iškrovos ar sm�gio sukeltu 
kibirkšties šaltiniu, nuo kurio esantis sprogusis mišinys užsidegt�. Avarijos atveju turi b�ti 
naudojamos greitai užsidedamos ir nusiimamos asmenin�s apsaugos priemon�s, jos turi patikimai 
apsaugoti nuo s�ly�io, �siskverbimo ar difuzijos pro apsaugin� sluoksn�, pasižym�ti 
termoizoliacin�mis savyb�mis, numatytomis s�lygomis mechaniškai atsparios. Tam yra 
naudojamos �vairios asmenin�s apsaugos priemon�s gaminamos su �vairiomis, vienoms ar kitoms 
ekstremalioms s�lygoms pritaikytoms savyb�ms: apsauginiai ir special�s drabužiai, t. y. kostiumai, 
apsiaustai, kombinezonai, liemen�s; gumin� avalyn�, apsauginiai batai, pirštin�s, apsauginiai 
šalmai, galvos apsauginiai gaubtuvai, apsauginiai akiniai ir panašiai [3.11].  

 
12. DARBUOTOJ� PSICHOLOGINIS PASIRENGIMAS. ELGSENA EKSTREMALI�J� 

SITUACIJ� METU 
 

12.1. Ekstremalios ar ypatingos s�lygos, kuriose gali atsidurti žmogus, �prastai sukelia 
psichologin� ir emocin� �tamp�. Vieniems tai pasireiškia vidini� gyvybini� resurs� mobilizavimu, 
kitiems – sumaž�jusiu darbingumu arba visišku neveiklumu, sveikatos pablog�jimu, fiziologiniais ir 
psichologiniais reiškiniais [3.12]. 

12.2. Kiekvienas žmogus fiziniu ir psichiniu poži�riu yra skirtingas. Nors stresin�se 
situacijose žmon�s elgiasi vienodai, ta�iau civilin�s saugos veiksm� efektyvumas priklauso nuo 
moralinio ir psichologinio pasiruošimo lygio, sugeb�jimo nugal�ti baim�, išvengti s�myšio ir b�ti 
veikliam susidariusioje situacijoje vadovaujant, organizuojant avarijos likvidavim� ir teikiant 
pirm�j� pagalb� nukent�jusiesiems. 

�
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12.3. Pagrindin� kli�tis efektyviai veikti ekstremaliosios situacijos metu yra baim�, 
pasireiškianti bendra žmoni� reakcija � kilus� pavoj� arba kitaip vadinama s�myšiu (panika).  

12.4. Baim�s priežastys yra �vairios, ta�iau dažniausiai ji kyla iš savisaugos instinkto. Baim�s 
jausmas yra visiškai �prastas ir žmog� persekioja nuo pat vaikyst�s, ta�iau nuolatinis baim�s 
jausmas kasdieniniame gyvenime ar darbe gali b�ti valdomas ir iš dalies �veikiamas. 

12.5. Šiuolaikin�je visuomen�je žmogus turi b�ti tvirtas, dr�sus, aktyvus, ryžtingas. Nors 
kartais kylanti baim� ir suteikia žmogui papildom� j�g�, energijos, stiprumo, bet nuolatinis jos 
buvimas gali sukelti nuolatin� �tamp�, kurios rezultatai beveik visada b�na neigiami. Psichiatrai 
teigia, kad bet kokia �tampa sukelia nerim�. Esant tokiai b�senai organizme suaktyv�ja medžiag� 
apykaita, žmogus pradeda prakaituoti, padid�ja kraujosp�dis, padažn�ja pulsas, sutrinka žarnyno 
veikla ir pan. Visa tai tarsi ruošia organizm� savigynai – stengtis �veikti gr�sian�ius pavojus arba 
atvirkš�iai b�gti nuo j�. Reikia nepamiršti, kad nuo baim�s jausmo iki tikro s�myšio lieka tik vienas 
žingsnis, nuo kurio b�tina žmones sulaikyti – kitaip šis reiškinys greitai tampa nevaldomas, 
apimantis vis daugiau žmoni�. Jeigu nelaim� �vyksta labai netik�tai ir žmogus nesp�ja pab�gti iš 
nelaim�s vietos, tai laiku �traukus žmog� � pagalbos nukent�jusiesiems teikimo proces�, galima 
sumažinti nelaim�s ir s�myšio padarinius. 

12.6. Ypa� didelio pavojaus metu galimos trys svarbiausios žmoni� psichikos b�kl�s: 
12.6.1. Normalus elgesys, savitvarda – žmogus supranta susidariusias aplinkybes, sugeba 

pad�ti kitiems, vykdyti veiksmus; 
12.6.2. Stiprus emocinis sutrikimas, didel� �tampa, pasimetimas, suvokimo stoka – žmogus 

laukia nežinodamas, k� daryti; 
12.6.3. S�myšis, visiškai neprotingi veiksmai – žmogus elgiasi netikslingai, š�lsta, praranda 

visuotinumo poj�t� ir pan. 
12.7. S�myšis kyla ne iš karto. Paprastai pradžioje kiekvienas palygina kilusio pavojaus dyd� 

su savo galimyb�mis išsigelb�ti ir tik po to, kai nebemato išeities, kai �tampa ima vyrauti ir 
išsigelb�jimas atrodo negalimas, kyla visuotin� suirut�. Tokios papildomos s�myšio kilimo 
priežastys gali b�ti baim�s šauksmas (Degam� Tuoj sprogs� B�gam� ir pan.). Laiku pasteb�jus 
kylant� pavoj� imtis atsargumo priemoni� ir neleisti kilti s�myšiui yra visuomet lengviau negu j� 
v�liau suvaldyti.  

12.8.  S�myšio išvengti padeda šios priemon�s: 
12.8.1. Laiku nustatyti �tampos židiniai; 
12.8.2. Rami, dalykiška, aiški ir kaskart pakartojama informacija; 
12.8.3. Tiksl�s ir aišk�s, laiku pateikti vadov� nurodymai, nuolatinis ryšys su pavaldiniais, 

gelb�jimo paj�gomis; 
12.8.4.  Vengimas žodži� „S�myšis“, „Gr�sm�“, „Gali sprogti“ ir pan.; 
12.8.5.  Nesugeban�i� vadovauti nušalinimas. 
12.9. Psichologiškai pasirengti ekstremaliosioms situacijoms ir nugal�ti baim� padeda: 
12.9.1. Psichologin�s pusiausvyros išlaikymas; 
12.9.2. Valios, savitvardos ugdymas; 
12.9.3. Pilietiškumo ugdymas; 
12.9.4. Treniruot�s, pratybos, imituojant tikrus pavojus, naudojant apsaugos priemones, 

�pratimas dirbti sud�tingomis s�lygomis, patirtis; 
12.9.5. Žini� lygio k�limas; 
12.9.6. Pasitik�jimas vadovais, savimi ir savo j�gomis; 
12.9.7. Proto veiklos, min�i� kontrol�; 
12.9.8. Vidinis �sitikinimas, meditacija, autogenin�s treniruot�s. 

 


