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KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRO (Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas)  

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2021–2023 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įgyvendinimo terminas 
Įvykdymo kriterijus, 

reikšmė 
      Atsakingas 

      vykdytojas 

Įvykdymo 

žyma 

(vertinimas) 2021 metai 2022 metai 2023 metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Stiprinti civilinės saugos parengtį Centre, 100 % 

1.1. 
Peržiūrėti ir koreguoti parengtą 

pavojaus ir rizikos analizę. 

iki 

birželio 1 d. 

iki  

birželio 1 d. 

iki  

birželio 1 d. 

peržiūrėta pavojaus ir 

rizikos analizė 

darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

 

1.2. 

Peržiūrėti (parengti), esant 

neatitikimams, pakoreguoti 

Centro ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planą. 

iki  

birželio 1 d. 

  

ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planas 

peržiūrėtas ir prireikus 

atnaujintas, 25 % 

darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

 

 iki  

birželio 1 d. 

  

  iki  

birželio 1 d. 

 

1.3. 

Patikslinti (parengti) Centro 

ekstremaliųjų situacijų 

prevencinių priemonių planą, 

pasikeitus LR civilinės saugos 

įstatymui. 

iki  

birželio 1 d. 

    
ekstremaliųjų situacijų 

prevencinių priemonių 

planas peržiūrėtas ir 

prireikus atnaujintas, 

25 % 

darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

 

 iki  

birželio 1 d. 

  

  iki  

birželio 1 d. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įgyvendinimo terminas 
Įvykdymo kriterijus, 

reikšmė 
         Atsakingas 

         vykdytojas 

Įvykdymo 

žyma 

(vertinimas) 2021 metai 2022 metai 2023 metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4. 

Surengti pasitarimus, aptarti ir 

įvertinti Centro pasirengimą 

reaguoti į ekstremaliąsias 

situacijas, aptarti lėšas 

reikalingas ekstremaliųjų 

situacijų prevencijos priemonių 

plane numatytoms priemonėms 

įgyvendinti. 

kartą per 

metus 
  

 

 

 

surengtas pasitarimas, 

25 % 

Centro 

direktorius, 

darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

 

 
kartą per 

metus 
 

 

  
kartą per 

metus 

 

1.5.  

Organizuoti darbuotojų (ne 

mažiau kaip 1,5 val.) mokymus 

pagal patvirtintą Centro 

darbuotojų civilinės saugos 

mokymo programą. 

iki  

spalio 31 d. 

  

apmokyta ne mažiau 

kaip 75 % darbuotojų, 

užpildytas mokymų 

protokolas, 25 % 

darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

 

 iki  

spalio 31 d. 

  

  iki  

spalio 31 d. 

 

2. Tobulinti Centro veiksmų koordinavimo įgūdžius, patikrinti civilinės saugos parengtį, 100% 

2.1. 

Stalo pratybos „Darbuotojų 

veiksmai stichinio ar 

katastrofinio meteorologinio 

reiškinio atveju (labai smarkaus 

vėjo ar uragano atveju).  

 - 

iki  

lapkričio  

30 d. 

- 

įvykdytos pratybos, 

parengta pratybų 

ataskaita, 33,3 % 
Centro 

direktorius, 

darbuotojas, 

atsakingas už 

civilinę saugą 

 

2.2. 
Funkcinės pratybos ,,Darbuotojų 

veiksmai įvykus gaisrui pastate“.  
 - 

iki  

lapkričio  

30 d. 

įvykdytos pratybos, 

parengta pratybų 

ataskaita, 33,3 % 

 

2.3. 

Funkcinės pratybos „Darbuotojų 

veiksmai įvykus pastato 

griūčiai“. 

iki  

lapkričio  

30 d. 

-  

įvykdytos pratybos, 

parengta pratybų 

ataskaita, 33,3 % 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įgyvendinimo terminas 
Įvykdymo kriterijus, 

reikšmė 
         Atsakingas 

         vykdytojas 

Įvykdymo 

žyma 

(vertinimas) 2021 metai 2022 metai 2023 metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Pasirengti galimiems pavojams: 

3.1. Gaisras, 100/11 %  

3.1.1. 
Peržiūrėti (parengti) darbuotojų 

veiksmų kilus gaisrui planą. 

iki  

birželio 1 d. 

  

veiksmų kilus gaisrui 

planas peržiūrėtas ir 

prireikus atnaujintas, 

33,3 % 

darbuotojas, 

atsakingas už 

gaisrinę saugą 

 

 iki  

birželio 1 d. 

  

  iki  

birželio 1 d. 

 

3.1.2. 
Užtikrinti gesintuvų tinkamumo 

naudoti kontrolę. 

pagal 

numatytą 

grafiką 

  

patikrinti visi Centre 

esantys gesintuvai, 

33,3 % 

darbuotojas, 

atsakingas už 

gaisrinę saugą 

 

 pagal 

numatytą 

grafiką 

  

  pagal 

numatytą 

grafiką 

 

3.1.3. 
Užtikrinti gaisrinės signalizacijos 

techninę priežiūrą. 

pagal 

numatytą 

grafiką 

  

patikrinta gaisrinė 

signalizacija, prireikus 

pašalinti gedimai, 

33,3 % 

darbuotojas, 

atsakingas už 

gaisrinę saugą 

 

 pagal 

numatytą 

grafiką 

  

  pagal 

numatytą 

grafiką 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įgyvendinimo terminas 
Įvykdymo kriterijus, 

reikšmė 
      Atsakingas 

         vykdytojas 

Įvykdymo 

žyma 

(vertinimas) 2021 metai 2022 metai 2023 metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.2. Neplanuotas elektros energijos nutraukimas, 100/11 % 

3.2.1. 

Pagal poreikį atlikti vidinių 

elektros linijų ir įrenginių 

profilaktinius darbus. 

pagal 

numatytą 

grafiką 

  

atlikti vidinių elektros 

linijų ir įrenginių 

profilaktiniai darbai, 

prireikus pašalinti 

gedimai, 100 % 

darbuotojas, 

atsakingas už 

elektros ūkį 

 

 

pagal 

numatytą 

grafiką 

 

 

  

pagal 

numatytą 

grafiką 

 

3.3. Pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas, 100/11 % 

3.3.1. 
Vykdyti statinių periodines, 

kasmetines ir neeilines apžiūras. 

pagal 

numatytą 

grafiką 

  

atliktos kasmetinės, 

periodinės apžiūros, 

100 % 

darbuotojas, 

atsakingas už 

Centro statinių 

priežiūrą 

 

 pagal 

numatytą 

grafiką 

  

  pagal 

numatytą 

grafiką 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įgyvendinimo terminas 
Įvykdymo kriterijus, 

reikšmė 
      Atsakingas 

         vykdytojas 

Įvykdymo 

žyma 

(vertinimas) 2021 metai 2022 metai 2023 metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.4. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis ar epidemija, 100/11 % 

3.4.1. 

Esant pavojingos žmonių 

užkrečiamosios ligos protrūkio 

ar epidemijos galimybei, 

numatyti priemones 

darbuotojams ligos protrūkiui ar 

epidemijai sumažinti 

gavus 

informaciją 

  esant poreikiui, 

numatytos priemonės, 

100 % 

 

Pastaba: nesant 

poreikiui, vertinama 

kaip įvykdyta 

darbuotojas, 

atsakingas už 

sveikatos 

priežiūrą 

 

 gavus 

informaciją 

  

  gavus 

informaciją 

 

3.5. Teroro išpuolis, 11/100 % 

3.5.1. 
Vykdyti nuolatinę Centro 

patalpų stebėseną 

nuolat   

patalpos prie įėjimo 

stebimos budinčio, 

100 % 

budintis 

 

 nuolat   

  nuolat  

3.6. Avarija pervežant pavojingas chemines medžiagas, 100/11 % 

3.6.1. 

Įvertinti patalpų, reikalingų 

darbuotojų apsaugai, 

tinkamumą. 

kartą per 

metus 
  

įvertintas patalpų 

tinkamumas, 100 % 

direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai  

 

 kartą per 

metus 

  

  kartą per 

metus 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įgyvendinimo terminas 
Įvykdymo kriterijus, 

reikšmė 
      Atsakingas 

         vykdytojas 

Įvykdymo 

žyma 

(vertinimas) 2021 metai 2022 metai 2023 metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.7. Neplanuotas šilumos tiekimo nutraukimas, 100/11 % 

3.7.1. 
Atlikti šilumos įvado 

profilaktinę priežiūrą 

pagal 

numatytą 

grafiką 

  

atlikti šilumos įvado 

profilaktiniai darbai, 

prireikus pašalinti 

gedimai, 

100 %  

darbuotojas, 

atsakingas už 

ūkio darbus 

 

 pagal 

numatytą 

grafiką 

  

  pagal 

numatytą 

grafiką 

 

3.8. Stichinis ar katastrofinis meteorologinis reiškinys, 100/11 % 

3.8.1. 

Surengti pasitarimą dėl 

pasirengimo, stichiniam ar 

katastrofiniam meteorologiniam 

reiškiniui. Įvertinti pasirengimą 

galimiems padariniams. 

gavus 

informaciją 

apie 

meteorologi

nę prognozę 

  
gavus informaciją apie 

stichinį ar katastrofinį 

reiškinį, surengtas 

pasitarimas, numatyti 

prevenciniai veiksmai, 

100 % 

 

Pastaba: nesant 

poreikiui, vertinama 

kaip įvykdyta 

Centro 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

 

 gavus 

informaciją 

apie 

meteorologi

nę prognozę 

  

  gavus 

informaciją 

apie 

meteorologi

nę prognozę 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įgyvendinimo terminas 
Įvykdymo kriterijus, 

reikšmė 
         Atsakingas 

         vykdytojas 

Įvykdymo 

žyma 

(vertinimas) 2021 metai 2022 metai 2023 metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.9. Avarija vandentiekio tinkluose, 100/11 % 

3.9.1. 
Atlikti vandens įvadų 

profilaktinę priežiūrą 

pagal 

numatytą 

grafiką 

  

atlikti vandens įvadų 

profilaktiniai darbai, 

prireikus pašalinti 

gedimai, 100 % 

darbuotojas, 

atsakingas už 

ūkio darbus 

 

 pagal 

numatytą 

grafiką 

  

  pagal 

numatytą 

grafiką 

 

3.10. Potvynis, 100/11 % 

3.10.1. 

Surengti pasitarimą dėl 

pasirengimo galimam potvyniui. 

Įvertinti pasirengimą galimiems 

padariniams. 

gavus 

informaciją 

apie galimą 

potvynį 

  gavus informaciją apie 

galimą potvynį, 

surengtas pasitarimas, 

numatyti prevenciniai 

veiksmai, 100 % 

 

Pastaba: nesant 

poreikiui, vertinama 

kaip įvykdyta 

Centro 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

 

 gavus 

informaciją 

apie galimą 

potvynį 

  

  gavus 

informaciją 

apie galimą 

potvynį 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įgyvendinimo terminas 
Įvykdymo kriterijus, 

reikšmė 
     Atsakingas  

     vykdytojas         

Įvykdymo 

žyma 

(vertinimas) 2021 metai 2022 metai 2023 metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.11. Komunikacijų sistemų nutraukimas, 100/11 % 

3.11.1 

Vykdyti periodinę  komunikacijų 

sistemų (interneto ryšio, ryšio 

perdavimo įrenginių) priežiūrą 

 

pagal 

numatytą 

grafiką 

  

atlikti komunikacijų 

sistemų profilaktiniai 

darbai, prireikus 

pašalinti gedimai, 

100 % 

darbuotojas, 

atsakingas už 

komunikacijų 

sistemų priežiūrą 

 

 pagal 

numatytą 

grafiką 

  

  pagal 

numatytą 

grafiką 

 

PASTABA. Pasirengti reaguoti į susidariusias ekstremaliąsias situacijas, galimiems nuostoliams ir padariniams sumažinti ir Centro veiklos tęstinumui užtikrinti 

vertinimo reikšmė (max 100 %) susideda iš analizuojamų pavojų (11) aritmetinio vidurkio. 

 

                                                                                                                                                                                                

SUDERINTA:                                                                                                                                                                         PARENGĖ: 

Darbų ir civilinės saugos inžinierė 

                                                                                                                                                                                                 Audronė Dvarionaitė-Butkienė  


