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2022 m. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS  

PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS  

 

Parengtas pagal VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos vykdymo tvarkos aprašą ir priemonių planą, patvirtintą 2020 m. vasario 6  

d. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro direktoriaus įsakymu Nr.  1V-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m.  

 

 



 

 

 
Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

laikotarpis 

Atsakingas 

vykdytojas 

Vertinimo kriterijai Vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Įgyvendinta Pastabos apie 

įgyvendinimą 

2022 metai 

  
1. 

 

 

 

Informacijos bei duomenų  

apie buvusius 

ekstremaliuosius įvykius 

ar ekstremaliąsias 

situacijas kaupimas ir 

analizė 

Detali įvykusių 

ekstremaliųjų 

įvykių analizė 

EPMC atsakingas 

už civilinę saugą 

darbuotojas ir 

direktorius 

Nuolat 

 

 

 

 Įgyvendinta Darbuotojams 

reguliariai teikiama 

informacija apie 

ekstremalius buvusius 

įvykius. 

2. Informacijos apie 

ekstremalųjį įvykį ar 

susidariusią ekstremaliąją 

situaciją teikimo  ir 

perdavimo organizavimas 

Greitas 

reagavimas į 

gresiančią ar 

susidariusią 

ekstremaliąją 

situaciją, 

poveikio ir 

padarinių 

užkirtimas ar 

sumažinimas 

 

EPMC atsakingas 

už civilinę saugą 

darbuotojas ir 

direktorius 

Kasmet 

 

1 Įgyvendinta Karas Ukrainoje 

3. VšĮ EPMC galimų pavojų 

ir ekstremaliųjų situacijų 

rizikos analizės (toliau - 

rizikos analizė) 

peržiūrėjimas ir 

atnaujinimas   

Ekstremaliųjų 

įvykių ar 

ekstremaliųjų 

situacijų 

prognozavimas,  

tikimybės 

nustatymas, 

žalingo jų 

poveikio 

nustatymas 

žmonėms, turtui 

bei aplinkai 

EPMC atsakingas 

už civilinę saugą 

darbuotojas 

2022 m. 

atnaujinimas kas 3 

metus arba įvykus 

naujiems 

ekstremaliems 

įvykiams 

 

1 Įgyvendinta Peržiūrėta. 

Patikslinimas 

nereikalingas.  
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

laikotarpis 

Atsakingas 

vykdytojas 

Vertinimo kriterijai Vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Įgyvendinta Pastabos apie 

įgyvendinimą 

2022 metai 

  
4. Parengto ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plano 

tikslinimas (ESVP). 

Padėti 

direktoriui 

organizuoti ir 

koordinuoti 

įvykių 

likvidavimą ir 

jų padarinių 

šalinimą 

EPMC atsakingas 

už civilinę saugą 

darbuotojas 

2022 m. 

I ketv. 

1 Peržiūrėta Peržiūrėta. 

Patikslinimas 

nereikalingas. 

5. VšĮ EPMC 2020-2022 

metų Ekstremaliųjų 

situacijų prevencinių 

priemonių plano  

peržiūrėjimas 

Galimiems 

pavojams, 

kuriems 

nustatyta labai 

didelė, didelė 

ar vidutinė 

rizika, 

numatyti 

rizikos 

mažinimo 

priemones  

EPMC atsakingas 

už civilinę saugą 

darbuotojas 

Kasmet 

I ketv. 

1 Peržiūrėtas Pakeitimų nėra. 

Patikslinimas 

nereikalingas. 

 

6. 

LR įstatymų, Vyriausybės 

nutarimų ir kitų teisės aktų 

civilinės saugos klausimais 

vykdymas ir  kontrolė 

Kontroliuoti 

kaip vykdomi 

civilinės 

saugos teisės 

aktų 

reikalavimai 

EPMC atsakingas 

už civilinę saugą 

darbuotojas 

Kasmet pagal 

atskirą planą 

1 Įgyvendinta Informuoti visi 

darbuotojai 

7. Patikrinti darbuotojų 

perspėjimo sistemos 

veikimą (su jos įjungimu) 

Įsitikinti 

veikimo 

efektyvumu 

EPMC atsakingas 

už civilinę saugą 

darbuotojas, 

mokytojai ir 

direktorius 

 

Kartą į metus 1 Įgyvendinta Perspėjimo sistema 

išbandyta, užtikrintas 

visų darbuotojų 

dalyvavimas. 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

laikotarpis 

Atsakingas 

vykdytojas 

Vertinimo kriterijai Vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Įgyvendinta Pastabos apie 

įgyvendinimą 

2022 metai 

  
8 Parengti darbuotojų 

civilinės saugos mokymų 

programą. 

Apmokyti 

darbuotojus 

kaip pasirengti 

galimoms 

ekstremalioms 

situacijoms ir 

kaip elgtis 

joms gresiant 

ar susidarius. 

EPMC atsakingas 

už civilinę saugą 

darbuotojas ir 

direktorius 

 

Kartą į metus 1 Įgyvendinta Visiems darbuotojams 

buvo pravesti 2 val. CS 

teorijos mokymai 

(Paruošta ir pateikta 4 

pristatymai PowerPoint 

programoje) 

9. Apmokyti civilinės saugos 

mokymo kursuose 

įstaigos, kurioje  nuolat ar 

laikinai būna žmonių 

vadovą ir įgaliotą asmenį 

įvadinio CS mokymo 

programą.  

Stiprinti CS 

sistemos 

parengti, 

mokyti ir 

rengti 

darbuotojus, 

kaip elgtis 

gresiant ar 

susidarius ES. 

Pateikti paraišką 

PAGD prie VRM 

ugniagesių 

gelbėtojų 

mokyklos 

civilinės saugos  

mokymo centre  

Kartą per 3 metus 1 Įgyvendinta 8  darbuotojai dalyvavo 

mokymuose, išklausė ir 

gavo pažymėjimus. 

2022-02-02 

 

10.  Praktinis civilinės saugos 

mokymas. Stalo pratybos 

Funkcinės pratybos 

 

 

II ketv. VšĮ EPMC 

atsakingas už 

civilinę saugą 

darbuotojas ir 

direktorius 

1 kartą į 3metus 

 

 

 

1 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

 

2022-06-14 įvyko 

funkcinės pratybos 

 

11. Gaisrai IV ketv. EPMC 

direktorius, CS 

dėstytojas  ir 

darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Numatyti 

prevencines 

priemones 

gaisrams išvengti ir 

pasirengimas 

gaisrams gesinti 

1 Įgyvendinta Pratybų organizavimas, 

mokiniams ir 

mokytojams, 

atmintinių, lankstinukų, 

plakatų platinimas apie 

gaisro pavojų. 

12. Pastatų griuvimas III ketv. Direktoriaus 

pavaduotojas 

Peržiūrų ir esant 

poreikiui atliktų 

1 Įgyvendinta Peržiūrėta 

Patikslinimo nereikėjo 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

laikotarpis 

Atsakingas 

vykdytojas 

Vertinimo kriterijai Vertinimo 

kriterijų 

reikšmės 

Įgyvendinta Pastabos apie 

įgyvendinimą 

2022 metai 

  
infrastruktūrai korekcijų skaičius 

 

13 

 

 

 

Pavojinga ar ypač 

pavojinga užkrečiamoji 

liga (epidemija ir (ar) 

pandemija,    padidėjęs 

sergamumas, protrūkis, 

ūmi ar lėtinė liga) 

III-IV ketv. Darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

EPMC  

direktorius, 

mokytojai. 

Esant susirgimui, 

mokiniai ar 

mokytojai 

testuojami Covid-

19 testais 

1 Įgyvendinta Pastoviai esant 

susirgimui, mokiniai ar 

mokytojai testuojami 

Covid-19 testais 

 

 

14 

 

 

 

Elektros, šilumos energijos 

ir vandens tiekimo 

sutrikimas ir (ar) gedimai 

IV ketv. Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Peržiūrų ir esant 

poreikiui atliktų 

korekcijų skaičius 

1 Įgyvendinta Pastoviai tikrinama 

visos šilumos sistemos, 

ypač prieš šildymo 

sezoną. 

16 

 

 

 

Parengti evakavimo iš 

pastatų planus ir užtikrinti 

jų savalaikį atnaujinimą. 

IV ketv. Darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą, 

CS mokytoja. 

Pravesta ir 

supažindinta  I 

kurso mokiniai 

1 Įgyvendinta I kurso mokiniams CS 

mokytoja supažindino 

su evakuaciniais 

planais, II ir III kurso 

mokiniai pakartotinai 

supažindinami. 

 

17 

 

Parengti evakavimo planą 

ir schemą, nurodant 

darbuotojų evakavimo  

teritorijos vietas ir 

maršrutus. 

IV ketv Darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą 

Pravesta ir 

supažindinti naujai 

atėję darbuotojai 

1 Įgyvendinta Naujai atėję darbuotojai 

supažindinti  su 

evakuaciniais planais ir 

evakavimosi vietomis 

18. Slėptuvių ir kitų 

kolektyvinių apsaugos 

statinių poreikio 

nustatymas 

IV ketv. CS mokytojai Pagal mokymo 

programą 

1 Įgyvendinta Pagal mokymo 

programą CS mokytojas 

pravedė mokymus 

mokiniams 

 
 Darbų ir civilinės saugos inžinierė           Janė Raižauskienė      


