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 UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ  

PLANAS 2020-2022 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įgyvendinimo terminai 
Pastabos 

2020 m 2021 m 2022 m 

I. Priemonės didinančios žmonių saugumą 

1.1. Peržiūrėti, esant būtinybei patikslinti, įstaigos galimų 

pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, 

įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. 

Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

IV ketvirtis IV ketvirtis IV ketvirtis Arba pasikeitus 

teisės aktams 

1.2. Peržiūrėti, esant būtinybei patikslinti, specialiųjų, 

avarinių bei kitų civilinės saugos sistemos subjektų 

kontaktinius duomenis. 

Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

II ketvirtis II ketvirtis II ketvirtis  

1.3. Organizuoti įstaigos darbuotojų CS mokymus. Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

Balandžio 

mėn.  

Balandžio 

mėn.  

Balandžio 

mėn.  

 

1.4. Peržiūrėti, esant būtinybei patikslinti, įstaigos pastatų 

evakuacinius planus. 

Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

I ketvirtis I ketvirtis I ketvirtis  

II. Priemonės šalinančios ir (ar) mažinančios ekstremaliųjų situacijų riziką  

2.1. Gaisras  (labai didelė rizika): 

2.1.1. Vykdyti priešgaisrinės apsaugos sistemos numatytus 

patikrinimus, techninę priežiūrą. 

Apsaugos komanda 

 

Kartą per 

metus 

Kartą per 

metus 

Kartą per 

metus 

Esant poreikiui 

dažniau 

2.1.2. Organizuoti gesintuvų patikros atlikimą. Specialistas 

atsakingas už PS  

Kartą per 

metus 

Kartą per 

metus 

Kartą per 

metus 

Esant poreikiui 

dažniau 

2.1.3. Vykdyti darbuotojų mokymus apie gaisrų kilimo 

priežastis, gaisro keliamą pavojų, priešgaisrinės saugos 

užtikrinimo svarbą ir būdus. 

Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

CS, PS 

mokymų 

metu 

CS , PS 

mokymų 

metu 

CS, PS 

mokymų 

metu 

Bendradarbiaujant 

su Utenos APGV 

2.1.4. Peržiūrėti, esant būtinybei patikslinti, įstaigos veiksmų 

kilus gaisrui planus. 

Specialistas 

atsakingas už PS  

Pagal faktinį 

poreikį 

Pagal faktinį 

poreikį 

Pagal faktinį 

poreikį 

 

2.2. Tarša pavojingomis medžiagomis (didelė rizika) 



2.2.1. Vykdyti darbuotojų švietimą (mokymus), kaip elgtis 

taršos pavojingomis (cheminėmis, radiologinėmis ir 

kt.) medžiagomis atveju, kaip saugiai evakuotis iš 

užterštos teritorijos ar (ir) pastato ir pan. 

Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

CS mokymų, 

pratybų metu 

ar pagal 

poreikį 

CS mokymų, 

pratybų metu 

ar pagal 

poreikį 

CS mokymų, 

pratybų metu 

ar pagal 

poreikį 

Bendradarbiaujant 

su NVSC prie 

SAM, Utenos 

APGV 

2.2.2. Peržiūrėti, prireikus atnaujinti, įstaigos ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane numatytus veiksmus taršos 

pavojingomis medžiagomis atveju. 

Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

Pagal poreikį 

arba tikslinant 

ESV planą 

Pagal poreikį 

arba tikslinant 

ESV planą 

Pagal poreikį 

arba tikslinant 

ESV planą 

 

2.3.  Įvykiai, susiję su nusikalstama ir (ar) teroristine veikla (didelė rizika) 

2.3.1. Vykdyti darbuotojų švietimą (mokymus), kaip elgtis 

žmogui jei jį paėmė įkaitu, teroro akto metu, masinių 

renginių metu ir pan. 

 

Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

CS mokymų, 

pratybų metu 

ar pagal 

poreikį 

CS mokymų, 

pratybų metu 

ar pagal 

poreikį 

CS mokymų, 

pratybų metu 

ar pagal 

poreikį 

Bendradarbiaujant 

su Utenos AVPK, 

Utenos APGV 

2.3.2. Peržiūrėti, prireikus atnaujinti, įstaigos ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane numatytus veiksmus įvykių, 

susijusių su nusikalstama veikla, teroro akto atveju. 

Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

Pagal poreikį 

arba tikslinant 

ESV planą 

Pagal poreikį 

arba tikslinant 

ESV planą 

Pagal poreikį 

arba tikslinant 

ESV planą 

 

2.4.  Pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamos ligos (epidemijos ir (ar) pandemijos, bioterorizmas), ūmios ir lėtinės ligos (vidutinė rizika): 

2.4.1. Vykdyti darbuotojų švietimą (mokymus), kaip elgtis 

epidemijų, pandemijų metu, siekiant apsisaugoti nuo 

susirgimų. 

Bendruomenės 

slaugytoja 

CS mokymų 

metu 

CS mokymų 

metu 

CS mokymų 

metu 

Esant poreikiui 

dažniau 

2.4.2. Peržiūrėti, prireikus atnaujinti, įstaigos ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane numatytus veiksmus 

epidemijų, pandemijų, bioterorizmo atveju. 

Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

Pagal poreikį 

arba tikslinant 

ESV planą 

Pagal poreikį 

arba tikslinant 

ESV planą 

Pagal poreikį 

arba tikslinant 

ESV planą 

 

2.5. Stichiniai, katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai (uraganas, viesulas, škvalas, labai smarki audra ir kt.) ( vidutinė rizika): 

2.5.1. Sekti ir analizuoti meteorologinę informaciją. Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

Nuolatos Nuolatos Nuolatos  

2.5.2. Organizuoti įstaigos darbuotojų informavimą apie 

artėjantį  pavojingą meteorologinį reiškinį, pateikti 

rekomendacijas kaip elgtis prieš meteorologinį reiškinį 

ir jo metu, apie apsisaugojimo priemones. 

Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

Pagal poreikį Pagal poreikį Pagal poreikį  

2.5.3. Vykdyti statinių, įrenginių techninę priežiūrą. Specialistas 

atsakingas už 

pastatų priežiūrą 

Du kartus į 

metus 

Du kartus į 

metus 

Du kartus į 

metus 

 

2.6. Tarša radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingas radioaktyvus radinys, kitos radiologinės avarijos ir įvykiai ( vidutinė rizika): 



2.6.1. Vykdyti darbuotojų švietimą (mokymus), kaip elgtis 

radus radioaktyvų radinį, radiologinės, branduolinės 

avarijos atveju, kitais radioaktyvios taršos atvejais ir 

pan. 

Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

CS mokymų, 

pratybų metu 

CS mokymų, 

pratybų metu 

CS mokymų, 

pratybų metu 

 

2.7.  Pavojingas radinys ( vidutinė rizika): 

2.7.1.  Vykdyti darbuotojų švietimą (mokymus), kaip elgtis 

radus įtartiną daiktą. 

Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

CS mokymų, 

pratybų metu 

CS mokymų, 

pratybų metu 

CS mokymų, 

pratybų metu 

 

2.7.2.  Peržiūrėti, prireikus atnaujinti, įstaigos ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane numatytus veiksmus įstaigoje 

radus įtartiną daiktą. 

Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

Pagal poreikį 

arba tikslinant 

ESV planą 

Pagal poreikį 

arba tikslinant 

ESV planą 

Pagal poreikį 

arba tikslinant 

ESV planą 

 

2.8. Maisto tarša ( vidutinė rizika):      

2.8.1.  Vykdyti darbuotojų švietimą (mokymus), kaip elgtis 

įtarus esamam cheminiam ar mikrobiologiniam maisto 

užterštumui. 

Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

CS mokymų, 

pratybų metu 

CS mokymų, 

pratybų metu 

CS mokymų, 

pratybų metu 

 

2.8.2 Peržiūrėti, prireikus atnaujinti, įstaigos ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane numatytus veiksmus įstaigoje 

įtarus esamam cheminiam ar mikrobiologiniam maisto 

užterštumui.. 

Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

Pagal poreikį 

arba tikslinant 

ESV planą 

Pagal poreikį 

arba tikslinant 

ESV planą 

Pagal poreikį 

arba tikslinant 

ESV planą 

 

III.  Pasirengimą valdyti įvykius (incidentus), ekstremaliuosius įvykius, ekstremaliąsias situacijas užtikrinančios priemonės 

3.1. Organizuoti CS funkcines pratybas (pasirenkant 

einamajam laikotarpiui aktualią temą). 

Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

IV ketvirtis Nenumatyta IV ketvirtis Bendradarbiaujant 

su kitomis CS 

sistemos pajėgomis 

3.2. Organizuoti CS  pratybas (pasirenkant einamajam 

laikotarpiui aktualią temą). 

Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

Nenumatyta IV ketvirtis II ketvirtis Bendradarbiaujant 

su kitomis CS 

sistemos pajėgomis 

3.3. Dalyvauti Utenos rajono savivaldybės bei kitų 

civilinės saugos sistemos subjektų rengiamuose 

pasitarimuose,  CS pratybose ir kituose su CS 

susijusiuose renginiuose. 

Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

Pagal poreikį Pagal poreikį Pagal poreikį  



3.4. Įstaigos vadovui, darbuotojams atsakingiems už 

įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų 

valdymą, teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti CS, PS 

mokymuose, kituose kvalifikacijos tobulinimo 

mokymuose.  

Įstaigos vadovas. 

Specialistas 

atsakingas už CS 

Pagal 

patvirtintus 

CS mokymų 

grafikus ir 

(ar) pagal 

poreikį 

Pagal 

patvirtintus 

CS mokymų 

grafikus ir 

(ar) pagal 

poreikį 

Pagal 

patvirtintus 

CS mokymų 

grafikus ir 

(ar) pagal 

poreikį 

 

 

______________________________ 

 

Santrumpos: 

LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė;  

PAGD prie VRM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; 

CS – civilinė sauga;  PS – priešgaisrinė sauga;  

APGV – Apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;  

AVPK – Apskrities vyriausiasis policijos komisariatas; 

VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;  

NVSC prie SAM -Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas. 

 


