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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2018-2020 M. 

 

Eil

. 

Nr. 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdymo/įvykdymo terminas  

Atsakingi 

vykdytojai 

 

Laukiamas rezultatas (tikslas) 

 

Vertinimo 

kriterijus 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 
2018  

metai 

2019 

metai 

2020 

metai 

BENDROSIOS PRIEMONĖS 

1. Įvertinti Viešosios 

įstaigos Lazdijų 

socialinių paslaugų 

centro ekstremalių 

situacijų prevencijos 

priemonių plano 

veiksmingumą ir 

prireikus planą 

patikslinti  

IV  

ketvirtis 

IV 

ketvirtis 

IV  

ketvirtis 

Direktorius 

arba jo 

įgaliotas 

asmuo 

Bus įvertintas įvykdytų priemonių 

veiksmingumas ir užtikrinta 

prevencijos priemonių atitiktis 

esamoms grėsmėms ir rizikoms 

Priemonių, 

kurių 

veiksminguma

s įvertintas, 

dalis (proc.). 

Patikslinta 

prevencijos 

priemonių 

planų per 

einamuosius 

metus 

(skaičius) 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2. Parengti Viešosios 

įstaigos Lazdijų 

socialinių paslaugų 

centro 2018-2020 

metų ekstremalių 

situacijų prevencijos 

priemonių planą 

IV  

ketvirtis 

- - Direktorius 

arba jo 

įgaliotas 

asmuo 

Numatytos priemonės: gerinančios 

centro pasirengimą reaguoti ir 

likviduoti ekstremalias situacijas ir 

padarinius, didinančios gyventojų 

saugumą, mažinančios galimo 

pavojaus tikimybę ir padarinius 

Parengta 

prevencijos 

priemonių 

planų per 

einamuosius 

metus 

(skaičius) 

 

 

 

 

 

 

1 



 2 

3. Paskelbti įstaigos 

internetinėje 

svetainėje Viešosios 

įstaigos Lazdijų 

socialinių paslaugų 

centro 2018-2020 

metų ekstremalių 

situacijų prevencijos 

priemonių planą, jo 

pakeitimus ir 

informaciją apie 

ekstremaliųjų 

situacijų prevencijos 

priemonių 

įgyvendinimą 

IV  

ketvirtis 

IV 

ketvirtis 

IV 

ketvirtis 

Informacini

ų 

technologijų  

specialistas 

Informuoti darbuotojai bei klientai 

apie ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemones ir jų 

įgyvendinimą 

Paskelbtas 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje 

Viešosios 

įstaigos 

Lazdijų 

socialinių 

paslaugų 

centro 

ekstremaliųjų 

situacijų 

prevencijos 

priemonių 

planas, jo 

pakeitimai ir 

informacija 

apie priemonių 

įgyvendinimą 

(skaičius) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4. Peržiūrėti ir prireikus 

atnaujinti Viešosios 

įstaigos Lazdijų 

socialinių paslaugų 

centro galimų pavojų 

ir ekstremaliųjų 

situacijų rizikos 

analizę 

- IV 

ketvirtis 

- Direktorius 

arba jo 

įgaliotas 

asmuo 

Nustatyti galimi pavojai, įvertintas 

ekstremaliųjų situacijų rizikos lygis ir 

numatytos rizikos valdymo priemonės 

Peržiūrėta 

galimų pavojų 

ir 

ekstremaliųjų 

situacijų 

rizikos analizė 

(skaičius) 

 

 

 

 

 

 

1 

5. Peržiūrėti ir prireikus 

atnaujinti Viešosios 

įstaigos Lazdijų 

socialinių paslaugų 

centro ekstremaliųjų 

- I 

ketvirtis 

I  

ketvirtis 

Direktorius 

arba jo 

įgaliotas 

asmuo 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane 

bus numatytas geresnis pasirengimas 

ekstremaliųjų situacijų valdymui 

Peržiūrėtas ir 

prireikus 

atnaujintas 

ekstremaliųjų 

situacijų 

valdymo 
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situacijų valdymo 

planą 

planas 

(skaičius) 

 

1 

6. Organizuoti 

Viešosios įstaigos 

Lazdijų socialinių 

paslaugų centro 

darbuotojų telefonų 

nustatymą PAGD 

perspėjimo 

pranešimų priėmimui 

apie galimus pavojus 

Nuolat Nuolat Nuolat Informacini

ų 

technologijų 

specialistas 

Operatyvus darbuotojų informavimas 

dėl susidariusios ekstremalios 

situacijos  

Priemonių, 

kurių 

veiksminguma

s įvertintas, 

dalis (proc.). 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

7. Organizuoti civilinės 

saugos mokymą 

Dalyvauti privalomuose 

nustatytų kategorijų civilinės 

saugos mokymo kursuose 

Direktorius 

arba jo 

įgaliotas 

asmuo 

Darbuotojai bus mokomi ir rengiami, 

kaip elgtis gresiant ar susidarius 

ekstremalioms situacijoms 

Vykdyta 

mokymų per 

einamuosius 

metus 

(skaičius) 

 

 

 

 

1 

8. Organizuoti 2 

valandų civilinės 

saugos mokymus 

Viešosios įstaigos 

Lazdijų socialinių 

paslaugų centro 

darbuotojams 

IV  

ketvirtis 

III  

ketvirtis 

III  

ketvirtis 

Direktorius 

arba jo 

įgaliotas 

asmuo 

Darbuotojai bus mokomi ir rengiami, 

kaip elgtis gresiant ar susidarius 

ekstremalioms situacijoms 

Vykdyta 

mokymų per 

einamuosius 

metus 

(skaičius) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

9. Organizuoti Centro 

darbuotojams 

civilinės saugos 

pratybas Viešosios 

įstaigos Lazdijų 

socialinių paslaugų 

centre 

IV  

ketvirtis 

III  

ketvirtis 

III  

ketvirtis 

Direktorius 

arba jo 

įgaliotas 

asmuo 

Bus išbandytas Centro ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane numatytų 

pavojų valdymas, gerės pratybose 

dalyvaujančių institucijų pasirengimas 

reaguoti į gresiantį ar susidariusį 

ekstremalųjį įvykį, ekstremaliąją 

situaciją 

Vykdyta 

mokymų per 

einamuosius 

metus 

(skaičius) 

 

 

 

 

1 
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SPECIALIOSIOS PRIEMONĖS 

GALIMIEMS GAMTINIAMS PAVOJAMS: 

Stichiniams ir katastrofiniams meteorologiniams reiškiniams (maksimalaus vėjo greitis, smarkus lietus, kruša, smarkus snygis, pūga, 

lijundra, smarkus sudėtinis apšalas, speigas, tirštas rūkas, šalna aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu, kaitra, sausra aktyviosios augalų 

vegetacijos laikotarpiu, uraganas, labai smarkus lietus, labai smarkus snygis, labai smarki pūga, smarkus speigas): 

1. Centro darbuotojų, 

socialinės globos 

namų gyventojų bei 

centro klientų 

perspėjimo 

organizavimas ir 

rekomendacijų, kaip 

elgtis prieš stichinį ar 

katastrofinį 

meteorologinį 

reiškinį ir jo metu, 

teikimas 

Gavus 

informa-

ciją 

Gavus 

informa-

ciją 

Gavus 

informa-

ciją 

Direktorius 

arba jo 

įgaliotas 

asmuo 

Centro darbuotojai, socialinės globos 

namų gyventojai bei centro klientai 

bus perspėti apie prognozuojamą 

stichinį ar katastrofinį meteorologinį 

reiškinį bei supažindinti, kaip elgtis 

prieš ir reiškinio metu 

Organizuota 

perspėjimų nuo 

gautos 

informacijos 

per 

einamuosius 

metus  (proc.) 

 

 

 

 

 

 

100 

2. Teikti informaciją ir 

rekomendacijas 

darbuotojams, kaip 

elgtis prieš 

meteorologinį 

reiškinį ir jo metu 

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuoto

jų 2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymu

s  

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymu

s  

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymu

s  

Direktorius 

arba jo 

įgaliotas 

asmuo 

Centro darbuotojai bus supažindinti 

kokių saugumo priemonių reikia imtis 

prieš meteorologinį reiškinį ir jo metu 

Vykdyta 

mokymų per 

einamuosius 

metus 

(skaičius) 

 

 

 

 

1 

Vandens, dirvožemio, grunto tarša, naftos produktų išsiliejimas: 

3. Teikti informaciją, 

rekomendacijas 

darbuotojams, 

gyventojams kaip 

elgtis įvykus avarijai 

ir būtinus veiksmus 

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuoto

jų 2 val. 

civilinės 

saugos 

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

Direktorius 

arba jo 

įgaliotas 

asmuo 

Centro darbuotojai bus supažindinti 

kaip elgtis įvykus avarijai ir būtinus 

veiksmus 

Vykdyta 

mokymų per 

einamuosius 

metus 

(skaičius) 

 

 

 

 

1 



 5 

mokymu

s  

mokymu

s  

mokymu

s  

Pavojingoms užkrečiamoms ligoms: 

4. Teikti informaciją 

centro darbuotojams 

bei socialinės globos 

namų gyventojams 

apie priemones, 

kurių reikėtų imtis 

ligų, epidemijų metu, 

siekiant apsisaugoti 

nuo susirgimų  

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuoto

jų 2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymu

s  

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymu

s  

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymu

s  

Direktorius 

arba jo 

įgaliotas 

asmuo 

Centro darbuotojai bus supažindinti 

kokių saugumo priemonių reikia imtis 

ligų, epidemijų metu, siekiant 

apsisaugoti nuo susirgimų 

Vykdyta 

mokymų per 

einamuosius 

metus 

(skaičius) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Gyvūnų ir augalų ligoms: 

5. Organizuoti 

darbuotojų 

perspėjimą apie 

gyvūnų ar augalų 

ligų plitimą, teikti 

specialistų 

rekomendacijas, kaip 

elgtis plintant ligoms 

Gavus 

informa-

ciją 

Gavus 

informa-

ciją 

Gavus 

informa-

ciją 

Direktorius 

arba jo 

įgaliotas 

asmuo 

Sumažės pavojingos ligos plitimas ir 

padariniai 

Organizuota 

informacijos 

teikimų nuo 

gautos 

informacijos 

per 

einamuosius 

metus (proc.) 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

Vabzdžių antplūdžiui: 

6. Instruktažo 

darbuotojams ir 

gyventojams kaip 

elgtis esant pavojams 

pateikimas 

Gavus 

informa-

ciją 

Gavus 

informa-

ciją 

Gavus 

informa-

ciją 

Direktorius 

arba jo 

įgaliotas 

asmuo 

Padidės darbuotojų ir gyventojų 

saugumas 

Organizuota 

informacijos 

teikimų nuo 

gautos 

informacijos 

per 

einamuosius 

metus (proc.) 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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ŽMOGAUS VEIKLOS SUKELTIEMS PAVOJAMS 

Įvykiams transportuojant pavojingąjį krovinį ir transporto avarijoms (oro, automobilių); transporto avarijoms (oro, automobilių); naftos 

produktų išsiliejimams: 

7. Organizuoti 

darbuotojų ir 

gyventojų perspėjimą 

apie avarijas ir teikti 

rekomendacijas apie 

apsisaugojimo būdus 

Gavus 

informa-

ciją 

Gavus 

informa-

ciją 

Gavus 

informa-

ciją 

Direktorius 

arba jo 

įgaliotas 

asmuo 

Padidės darbuotojų ir gyventojų 

saugumas 

Organizuota 

informacijos 

teikimų nuo 

gautos 

informacijos 

per 

einamuosius 

metus (proc.) 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Pastatų griuvimams: 

8. Tikrinti statinio 

būklę, vesti 

nustatytus pastatų 

priežiūros žurnalus 

Nustatyt

a tvarka 

Nustatyta 

tvarka 

Nustatyta 

tvarka 

Ūkio dalies 

vedėjas-

ūkvedys 

Sumažės grėsmė įvykti pastatų 

griūtims, padidės gyventojų saugumas 

Atlikta 

patikrinimų per 

einamuosius 

metus 

(skaičius) 

 

 

 

 

12 

Elektros, šilumos tiekimo sutrikimams ir (ar) gedimams; vandens tiekimo sutrikimams:  

9. Organizuoti 

Viešosios įstaigos 

Lazdijų socialinių 

paslaugų centro 

numatytas priemones 

įvykus elektros 

energijos 

sutrikimams ir (ar) 

gedimams 

IV 

ketvirtis 

I 

ketvirtis 

I 

ketvirtis 

Ūkio dalies 

vedėjas-

ūkvedys 

Bus užtikrintas elektros energijos 

tiekimas 

Atlikta 

patikrinimų per 

einamuosius 

metus 

(skaičius) 

 

 

 

 

1 

Elektroninių ryšių teikimo sutrikimams ir (ar) gedimams: 

10. Pratestuoti rezervinių 

maitinimo šaltinių 

darbo trukmę dingus 

elektros energijai ir 

esant poreikiui 

II-III 

ketvirčiai 

II-III 

ketvirčiai 

II-III 

ketvirčiai 

Informacini

ų 

technologijų  

specialistas 

Bus nustatyta rezervinių maitinimo 

šaltinių darbo trukmė dingus elektros 

energijai 

Atlikta 

testavimų per 

einamuosius 

metus 

(skaičius) 

 

 

 

 

1 
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pakeisti rezervinių 

maitinimo šaltinių 

akumuliatorius 

Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai: 

11. Organizuoti 

Viešosios įstaigos 

Lazdijų socialinių 

paslaugų centro 

šilumos mazgų, 

šilumos tiekimo 

vamzdynų paruošimą 

prieš šildymo sezoną 

IV 

ketvirtis 

III 

ketvirtis 

III 

ketvirtis 

Ūkio dalies 

vedėjas-

ūkvedys 

Bus užtikrintas šildymas bei esant 

reikalui atnaujinti šilumos tiekimo 

vamzdynai bei šilumos mazgai 

Atlikta 

patikrinimų 

prieš šildymo 

sezoną per 

einamuosius 

metus 

(skaičius) 

 

 

 

 

 

 

1 

Komunalinių sistemų avarija (vandens tiekimo, nuotekų šalinimo): 

12. Kontroliuoti įrangos 

techninę būklę, 

užtikrinti darbuotojų 

pasirengimą avarijų 

likvidavimui 

Nuolat Nuolat Nuolat Ūkio dalies 

vedėjas-

ūkvedys 

Bus užtikrintas vandens tiekimas bei 

nuotekų šalinimas 

Atlikta 

patikrinimų per 

einamuosius 

metus 

(skaičius) 

 

 

 

 

1 

Pavojingiems radiniams: 

13. Teikti informaciją 

darbuotojams, 

gyventojams apie 

pavojingus radinius, 

jų keliamą pavojų ir 

elgesį radus 

pavojingą radinį 

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuoto

jų 2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymu

s  

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymu

s  

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymu

s  

Direktorius 

arba jo 

įgaliotas 

asmuo 

Darbuotojai bus informuoti apie 

teritorijas, kuriose galimi pavojingi 

radiniai, ir apsisaugojimo nuo jų 

būdus, pagerės visuomenės savisaugos 

kultūros lygis 

Organizuota 

priemonių per 

einamuosius 

metus 

(skaičius) 

 

 

 

 

1 

Radiologinei avarijai: 

14. Teikti informaciją 

Viešosios įstaigos 

Lazdijų socialinių 

paslaugų centro 

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuoto

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuotoj

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuotoj

Direktorius 

arba jo 

įgaliotas 

asmuo 

Darbuotojai bei gyventojai bus 

informuoti apie saugumo priemones 

įvykus radiacinei avarijai, keliamus 

Organizuota 

priemonių per 

einamuosius 
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darbuotojams, 

gyventojams bei 

klientams apie 

radiacinės avarijos 

keliamus pavojus bei 

rekomendacijas dėl 

saugaus elgesio 

įvykus tokiai avarijai 

jų 2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymu

s  

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymu

s  

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymu

s  

pavojus bei rekomendacijas dėl 

saugaus elgesio įvykus tokiai avarijai 

metus 

(skaičius) 

 

1 

Gamtiniams ir kitiems gaisrams (pastatuose, statiniuose, transporte): 

15. Organizuoti 

gesintuvų patikros 

atlikimą 

Iki rusėjo 

30 d. 

III 

ketvirtis 

III 

ketvirtis 

Ūkio dalies 

vedėjas-

ūkvedys 

Bus užtikrintas gesinimas gesintuvais Organizuota 

priemonių per 

einamuosius 

metus 

(skaičius) 

 

 

 

 

1 

16. Teikti informaciją 

darbuotojams, 

gyventojams bei 

klientams apie gaisrų 

pavojus, jų 

padarinius, 

prevencijos 

priemones ir 

apsisaugojimo būdus 

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuoto

jų 2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymu

s  

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymu

s  

Pagal 

poreikį ir 

vykdant 

darbuotoj

ų 2 val. 

civilinės 

saugos 

mokymu

s  

Direktorius 

arba jo 

įgaliotas 

asmuo 

Darbuotojai bus supažindinti su 

saugaus elgesio taisyklėmis gamtoje, 

gyvenamajame sektoriuje, suteiktos 

žinios, kaip išvengti gaisro ir kaip 

elgtis jam kilus 

Organizuota 

priemonių per 

einamuosius 

metus 

(skaičius) 

 

 

 

 

1 

Maisto taršai:  

17. Informacijos apie 

galimą maisto taršą ir 

rekomendacijų apie 

saugų naudojimą 

teikima 

Gavus 

informa-

ciją 

Gavus 

informa-

ciją 

Gavus 

informa-

ciją 

Direktorius 

arba jo 

įgaliotas 

asmuo 

Bus apsaugota žmonių ir gyvūnų 

sveikata nuo žalingo kenksmingų 

medžiagų poveikio 

Pateikta 

informacijos ir 

rekomendacijų 

nuo gautos 

informacijos 

per 

einamuosius 

metus (proc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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Visuomenės neramumams, susibūrimams, riaušėms, nusikaltimams, nusikalstamiems neramumams, gaujų siautėjimui, karinei atakai, 

maišui, sukilimui, masiniam užsieniečių antplūdžiui, žmonių grobimams, įkaitų paėmimams, streikams, sabotažams, diversijoms, 

teroristiniams išpuoliams: 

18. Organizuoti 

informacijos teikimą 

darbuotojams ir 

gyventojams apie 

susidariusią situaciją 

ir būtinas vykdyti 

priemones 

Gavus 

informa-

ciją 

Gavus 

informa-

ciją 

Gavus 

informa-

ciją 

Direktorius 

arba jo 

įgaliotas 

asmuo 

Darbuotojai ir gyventojai bus 

informuoti apie pavojų, padidės 

gyventojų saugumas 

Organizuota 

perspėjimų nuo 

gautos 

informacijos 

(proc.) 

 

 

 

 

100 

 

Atsakingas už civilinę saugą 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

Civilinės saugos vyriausiasis specialistas  


