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PLANO TIKSLINIMO LAPAS 

 

Ekstremaliųjų  situacijų  valdymo planas  tikslinimas,  esant    darbuotojų,  jų telefonų  

numerių, materialinių išteklių suvestinėse, kalendoriniuose veiksmų planuose, schemose pateiktų 

duomenų ir t. t. pasikeitimams. Tikslinimas atliekamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. 

Patikslinto plano kopijos pateikiamos suinteresuotoms institucijoms.  

Eil. 

Nr.  

Tikslinta       Data               Atsakingo asmens pareigos, 

vardas, pavardė, parašas 
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PLANO ATNAUJINIMO LAPAS 

  

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas atnaujinamas įvykus įvykiui, po civilinės 

saugos pratybų, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės 

aktams, pertvarkius ar modernizavus įrenginius, technologinius procesus ar įvykus kitiems 

pokyčiams, didinantiems galimų įvykių riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą, bet ne rečiau 

kaip kartą per 3 metus. Plano atnaujinimai derinami su suinteresuotomis institucijomis, 

įtrauktomis į Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.  

Eil.  

Nr.  

Tikslinta           Data               Atsakingo asmens pareigos, 

vardas, pavardė, parašas 
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1.1. Plano paskirtis ir tikslai 
Plano paskirtis – padidinti Biudžetinės įstaigos Klaipėdos socialinės paramos centro 

(toliau – Centras) darbuotojų civilinės saugos parengtį, pagerinti jų reagavimą į ekstremalias 

situacijas, kiek įmanoma sumažinti riziką ir kuo veiksmingiau panaudoti civilinės saugos pajėgas 

ir materialinius išteklius, vykdant darbuotojų  apsaugos priemones, organizuojant gelbėjimo ir 

ekstremalių situacijų padarinių šalinimo darbus.   

Plano tikslai :  

1. prognozuoti ekstremalias situacijas ir numatyti prevencines priemones, kad iš anksto 

pasirengus, būtų išvengta ekstremalios situacijos, o susidarius ekstremaliai situacijai, būtų mažiau 

pakenkta žmonėms, turtui bei aplinkai;  

2. planuoti veiksmus  ekstremalioms situacijoms vykdyti, numatytipareigas funkcijas 

bei pasiskirstyti atsakomybę ir sukaupti reikiamus materialinius išteklius galimų ekstremalių 

situacijų padariniams šalinti; - tinkamai reaguoti į ekstremalią situaciją ir organizuoti gelbėjimo ir 

ekstremaliųjų padarinių šalinimo darbus (perspėti darbuotojus, pacientus, apie įvykį ar ekstremalią 

situaciją informuoti atsakingus darbuotojus, organizuoti, pirminius gelbėjimo darbus, prireikus 

organizuoti darbuotojų evakavimą, laiku kreiptis reikalingos pagalbos); - įvertinti susidariusią žalą 

įstaigai bei aplinkai.  

  

1.2. Plane vartojamos sąvokos ir santrumpos 

Sąvokos:  
Avarija – netikėtas įvykis, sukėlęs sprogimą, gaisrą, statinių visišką ar dalinį  

sugriovimą, technologinio proceso nuostolingą sutrikimą, sunkų grupinį nelaimingą atsitikimą, 

pavojingų medžiagų išsiveržimą į aplinką, kai padaroma žala žmonėms ar aplinkai įvykio vietoje 

ar už jo ribų.  

Civilinė  sauga  –  veikla,  apimanti  valstybės  ir  savivaldybių  institucijų  ir  įstaigų,   

kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms 

gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.  

Civilinės saugos sistemos parengtis – civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimas  

reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją.  

Civilinės saugos pratybos – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų,  

ūkio subjektų mokymas ir civilinės saugos sistemos parengties patikrinimas, kai tariamomis 

ekstremaliosiomis sąlygomis tikrinami veiksmai ir procedūros, numatytos ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planuose, tobulinami valdymo įgūdžiai, mokomasi praktiškai organizuoti gyventojų ir 

turto apsaugą nuo ekstremaliųjų situacijų poveikio ir atlikti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus 

darbus, likviduoti įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų 

padarinius.  

Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti  

staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą 

ar padaryti kitą žalą.  

Ekstremalusis įvykis  – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs  gamtinis,  

techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų 

socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.  

Ekstremalių situacijų komisija  – iš valstybės  politikų, valstybės ir (ar) savivaldybių  

institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, profesinės karo tarnybos karių sudaroma 

nuolatinė komisija, koordinuojanti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir 

padarinių šalinimą.  

Ekstremaliojo įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba  

tarptautinėje praktikoje  naudojami  fizikiniai,  cheminiai,  geografiniai,  medicininiai,  socialiniai  

ar  kiti  įvykio mastą,  padarinius  ar  faktą  apibūdinantys  dydžiai  arba  aplinkybės  (kritinės  

ribos),  kuriuos atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliuoju.  
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Ekstremaliosios situacijos židinys – vieta, kurioje įvyko įvykis ar ekstremalusis 

 įvykis, ir teritorija, apimanti didžiausio pavojaus sritį apie tų įvykių vietą, kurioje gresia įvykio ar 

ekstremaliojo įvykio veiksnių pavojai ten esančių gyventojų sveikatai ir (ar) gyvybei, turtui ir (ar) 

aplinkai. 

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – operacijų centras) – iš valstybės  

ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, ūkio subjektų 

darbuotojų sudaromas organas, vykdantis ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinantis 

ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuojantis ir 

koordinuojantis įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių 

šalinimą, gyventojų ir      turto gelbėjimą.  

Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas (toliau – operacijų vadovas) –  

civilinės saugos sistemos subjekto valstybės tarnautojas, darbuotojas ar valstybės politikas, 

paskirtas vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant 

ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos 

židinyje.  

Ekstremaliųjų situacijų prevencija – kryptingai vykdoma pasirengimo 

 ekstremaliosioms situacijoms priemonių visuma, kad būtų išvengta ekstremaliųjų situacijų arba 

mažėtų jų galimybė, o susidarius   ekstremaliajai   situacijai   būtų   kuo   mažiau   pakenkta   

gyventojams,   valstybės   ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklai, 

turtui ir aplinkai.  

Gelbėjimo darbai – veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų  

situacijų metu siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti jiems pirmąją 

medicinos pagalbą ir (ar) nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti aplinką.  

Gelbėjimo darbų vadovas – civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojas ar  

darbuotojas, iki operacijų vadovo paskyrimo ekstremaliosios situacijos židinyje vadovaujantis 

gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams, taip pat įvykio, ekstremaliojo įvykio likvidavimo 

ir jų padarinių šalinimo darbams.  

Gyventojas – fizinis asmuo, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje.  

Gyventojų evakavimas – dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos  

organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, 

laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas.  

Įrenginys – pavojingojo objekto techninis vienetas, kur gaminamos, naudojamos,  

tvarkomos ar laikomos pavojingosios medžiagos, įskaitant visą įrangą, struktūras, vamzdynus, 

mašinas, įrankius, atskiras geležinkelio atšakas, dokus, įrenginiams veikti reikalingas krovos 

krantines, dambas, sandėlius ir kitas sausumoje ar vandenyje esančias struktūras, būtinas įrenginio 

veiklai.  

Įvykis – ekstremaliojo įvykio kriterijų neatitinkantis, nepasiekęs gamtinis, techninis, 

ekologinis ar socialinis įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms 

sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.  

Kita įstaiga – socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto srityse veikiantis 

juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas – tenkinti tam tikrus viešuosius interesus, išskyrus valstybės 

ir savivaldybių institucijas ir įstaigas.  

Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų 

ar karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai 

pavojingų veiksnių.  

Neatidėliotini darbai – veiksmai, užtikrinantys gelbėjimo, paieškos darbų vykdymą, 

turto išsaugojimą, sanitarinį švarinimą ir būtiniausių gyvenimo sąlygų atkūrimą įvykių, 

ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu.  

Materialiniai   ištekliai   –   nekilnojamasis   turtas,   transporto   priemonės,   

statybinės medžiagos ir kiti ištekliai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti 

gresiančioms ar susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, 

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti.  
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Pavojingasis objektas – visa veiklos vykdytojo valdoma teritorija, įskaitant įprastą 

ir susijusią joje esančią infrastruktūrą ar vykdomą veiklą, kurios viename ar keliuose įrenginiuose 

yra pavojingųjų medžiagų.  

Pavojingoji medžiaga – medžiaga, mišinys ar preparatas, nurodytas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatytame sąraše arba atitinkantis nustatytus kriterijus ir esantis 

žaliavų, gaminių, šalutinių produktų, liekanų ar tarpinių produktų pavidalo, įskaitant medžiagas, 

kurios gali susidaryti kilus avarijai.  

Perspėjimo sistema – visuma organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis 

siekiama užtikrinti garsinio perspėjamojo civilinės saugos signalo davimą ir (ar) informacijos apie 

gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir 

apsisaugojimo nuo   ekstremaliosios   situacijos   būdus   perdavimą   gyventojams,   valstybės   ir   

savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams.  

Radiacinė avarija – bet koks netikėtas įvykis, apimantis veiksmo klaidą, įrangos 

triktį arba kitą nesėkmę, kurios (galimi) padariniai negali būti ignoruojami radiacinės saugos 

požiūriu ir kurie gali sukelti galimąją apšvitą arba nekontroliuojamos apšvitos sąlygas.  

Ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje įregistruotas ir gamybinę, komercinę, 

finansinę ar kitokią ūkinę veiklą vykdantis juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens filialas ar 

atstovybė.  

Valstybinės   reikšmės   objektas   –   valstybės   institucija,   įmonė,   ūkio,   

energetikos, transporto,  telekomunikacijų  ar  kitas  infrastruktūros  objektas,  neatsižvelgiant  į  jo  

nuosavybės formą, kurio kontrolės ar funkcionavimo sutrikimas arba sutrikdymas keltų pavojų ar 

padarytų didelę žalą nacionaliniam saugumui – sutrikdytų valstybės valdymą, ūkio sistemos, 

valstybei svarbios ūkio šakos ar infrastruktūros funkcionavimą arba kuris karo, antpuolių ar teroro 

aktų metu gali būti pasirinktas kaip taikinys ir dėl to tapti ekstremaliosios situacijos židiniu.  

Veiklos vykdytojas – pavojingojo objekto, įrenginio savininkas arba valdytojas.   

Kitos šiame Centro ekstremalių situacijų valdymo plane vartojamos sąvokos atitinka 

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatyme, 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir kituose įstatymuose vartojamas sąvokas.  

Santrumpos:  

GMPS – greitosios medicininės pagalbos stotis.  

BPC – Bendrasis pagalbos centras.  

PK – Policijos komisariatas.  

CSSS – Civilinės saugos sistemos subjektai.   

ESK – Ekstremaliųjų situacijų komisija.  

ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.  

PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.  

PGV – Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.  

VSC – Visuomenės sveikatos centras.  

GPIS – Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema.  

  

1.3. Plano teisinis pagrindas, plano rengėjai ir jų kontaktiniai duomenys 
Centro Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau – Planas) parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. XI635 (Žin., 2009, Nr. 159-

7207) 16 straipsnio 9 punktu; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 6 

d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos krizių ir ekstremalių 

situacijų atvejais tobulinimo; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 

direktoriaus 2010-04-19 įsakymo Nr. 1-134 „Kriterijai ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių 

vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir 

ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą“ ir 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. 

įsakymo Nr. 1-70 ,,Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų 

patvirtinimo“ reikalavimais.  
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Rengėjas – UAB „Darbų saugos projektai“, tel. 8 679 38441.  

  

1.4. Plano aktyvinimas ir atšaukimas 
1. Direktorė Diana Stankaitienė: +370 46 314 673, el. p.: diana.stankaitiene@klaipedaspc.lt   

  

1.5. Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro trumpas 

apibūdinimas 
Pavadinimas – Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras.  

Įmonės kodas – 141904935.  

Adresas - Taikos pr. 76, LT-93200, Klaipėda.  

Įstaigos kontaktiniai duomenys - telefonas : +370 46 311185, el. paštas: info@klaipedaspc.lt     

Įstaigos tipas – biudžetinė įstaiga.   

Klaipėdos SPC pagrindinė paskirtis – organizuoti ir teikti  bendrąsias socialinės paslaugos, 

pagalbos į namus paslaugas ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas.  

Darbo laikas:   I – IV nuo 8:00 – 17:00 val.; V nuo 8:00 – 15:45 val.   

Klaipėdos SPC vadovas: direktorė Diana Stankaitienė (telefonas: +370 46 314 673), el. paštas: 

diana.stankaitiene@klaipedaspc.lt   

Klaipėdos SPC darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą: direktoriaus pavaduotoja 

bendriesiems reikalams Lilija Petraitienė 

Informacija apie pastatą: gydykla – 11 592,88 m²; pagrindinis pastatas - 6800,10 m²; 7 aukštų: 

Centro patalpos pastato pirmame aukšte - 336,15 m²; Rūsio patalpos - 188,78 m², čia įrengtos 4 darbo 

vietos, vienu metu 2 darbuotojai.  

Darbuotojų skaičius – 143,25 darbuotojai.  

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO 

PAREIGYBIŲ   SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas Viso 

1.  Direktorius 1 

2.  Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams 1 

3.  Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams 1 

4.  Skyriaus  vadovas 3 

5.  Vyr.  socialinis darbuotojas 18,25 

6.  Socialinių programų koordinatorius 0,25 

7.  Užimtumo specialistas 0,5 

8.  Individualios priežiūros darbuotojas 94,25 

9.  Bendruomenės slaugytojas 1 

 1 

10.  Bendrosios praktikos  slaugytojas 0,5 

11.  Kineziterapeutas 2 

12.  Psichologas 2 

13.  Slaugytojo padėjėjas 11,75 

14.  Vyr. specialistas 0,75 

15.  Vyr. specialistas 1 

16.  Vyr. specialistas 1 

17.  Vairuotojas 3 

 Viso 143,25 

Didžiausias žmonių skaičius, galintis būti patalpose dienos metu – iki 40 žmonių.  

Klaipėdos SPC apsauga nedarbo metu: apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija.  

mailto:diana.stankaitiene@klaipedaspc.lt
mailto:info@klaipedaspc.lt
mailto:diana.stankaitiene@klaipedaspc.lt
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Pavojingi objektai - 2,3 km atstumu UAB „Mestilla“ Kretainio g. 5, Klaipėda ir UAB KJKK 

„BEGA“, Nemuno g. 2B, Klaipėda   

Kolektyvinės apsaugos statiniai – nėra.  

Asmeninėmis  apsaugos priemonėmis – medicininiai respiratoriai.  

Ryšiai: pranešimas apie incidentą bus vykdomas: mobiliaisiais telefonais arba laidiniais, aptarnauja 

AB „Telia „ pagal sutartį.   

Objekte pavojingų cheminių medžiagų - yra laikomi dezinfekciniai skysčiai rankoms (odai) ir 

paviršimas reikalingi Klaipėdos SPC funkcijoms vykdyti.  

Elektros energiją teikia UAB „Ignitis“.  

Geriamą vandenį teikia miesto vandentiekis AB „Klaipėdos vanduo“.  

Karštą vandenį tiekia AB „Klaipėdos energija“  

Patalpų šildymas – iš centralizuotų tinklų, AB „Klaipėdos energija“.  

Patalpų vėdinimas – įrengti oro kondicionieriai 4, aptarnauja UAB „Serviso grupė“.  

Gamtinės dujas teikia – gamtinių dujų pastate nėra.  

Komunikacijų atjungimu rūpinasi: aptarnaujančios įmonės ir jų kontaktai  

Priešgaisrinė sauga: aptarnauja UAB „Saugana“ ir UAB „GARANT ProTech“  

Turimos  gaisrų  gesinimo  priemonės: 

- vidaus gaisrinio vandentiekio čiaupai – 1 vnt.  

- milteliniai ABC 6 kg talpos gesintuvai – 3 vnt.; 4 kg – 6 vnt.; 2 kg – 15;  

- angliarūgštinio gesintuvai 5 kg – 3 vnt.; 3 kg – 2 vnt.; 3,2 k– 4 vnt.;  

 

2. GRESIANTYS ĮVYKIAI 

Rengiant galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę (1 priedas), 

vadovautasi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus įsakymo 2011 m. birželio 02 d. Nr. 1–189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų 

rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 70–3360), Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimo 2011 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 988 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo 2006 m. kovo 9 d. Nr. 241 „Dėl ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ 

pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 29–1004; 2011, Nr. 107-5059), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių reiškinių 

rodiklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 1416642) reikalavimais.  

2.1. Klaipėdos SPC galimų pavojų sąrašas prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį. 
Atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, sudarytas galimų 

pavojų sąrašas prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį ir tikimybę:  

Galimas pavojus Galimo 

pavojaus 

tikimybės (T) 

įvertinimas 

balais 

Bendras 

rizikos 

lygis (R) 

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės 

Gaisras, sprogimas 3 33 

Labai smarkus vėjas, uraganas 4 24 

Teritorijos ir patalpų užteršimas pavojingomis 

cheminėmis         medžiagomis 

 

3 

 

24 

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) 

Teroro aktas (įkaitų paėmimas, ginkluotas įsiveržimas)  

3 

 

18 

Centro pastato ar atskirų konstrukcijų dalinis 

sugriovimas 

 

2 

 

16 

Pavojinga, ar ypač pavojinga liga 3 12 

Pavojai, kurie yra didelės tikimybės 

Kompleksas pavojingų meteorologinių reiškinių: perkūnija 4 12 
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ir /ar škvalas, smarkus lietus, kruša 

Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka 

Teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis 

medžiagomis 

1 11 

Grasinimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga 

medžiaga)  

2 8 

Šilumos energijos tiekimo nutraukimas šildymo sezono 

metu  

2 8 

Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas  2 8 

 

3.  PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ 

ĮVYKĮ ORGANIZAVIMAS 

  Šiame skyriuje aprašoma kaip  vykdomas  Centro darbuotojų, lankytojų    perspėjimas 

apie gresiantį pavojų, įvykusį įvykį, ekstremalųjį įvykį ar susidariusią ekstremaliąją situaciją: 

–       kai pavojus kyla už Centro ribų (Sprendimas perspėti gyventojus priimamas Valstybės ar 

savivaldybės lygiu);  

–  Centre įvykusį įvykį, ekstremalųjį įvykį (sprendimą perspėti Klaipėdos SPC darbuotojus priima  

vyriausiasis gydytojas arba ją pavaduojantis asmuo).  

  

3.1.  Darbuotojų perspėjimas ir informavimas apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, ekstremaliąją 

situaciją kai pavojus kyla už Klaipėdos SPC ribų.  
Apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar susidariusią Valstybės ar savivaldybės lygio 

ekstremaliąją situacijai, Klaipėdos SPC darbuotojai, lankytojai bus perspėti šiais būdais:  

Garsiniu signalu ,,Dėmesio visiems“ įjungus Klaipėdos mieste centralizuoto ir vietinio 

valdymo sirenas.  

 Garsiniu  signalu  ,,Dėmesio  visiems“  panaudojant  policijos  automobilių  sirenas  ir  

garsiakalbius perduodant balsu skelbiamą signalą (informaciją apie įvykį)  

Telefonu, paskambinus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos civilinės  saugos 

specialistui arba kitam savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariui.   

Centro darbuotojų veiksmai išgirdus signalą „Dėmesio visiems“:  
– visi darbuotojai baigia darbą, kartu su lankytojais evakuojasi iš pastato ir renkasi susirinkimo 

vietoje - skvere priešais pastatą.  

Direktoriaus ar einančio jo pareigas veiksmai išgirdus signalą „Dėmesio visiems“:  
Išklauso  informaciją  apie  įvykį  ir  gresiantį  pavojų  bei  rekomendacijas tolesniems veiksmams:  

– per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją;  

– per vietinius Klaipėdos žiniasklaidos transliuotojus;  

– specialiųjų tarnybų automobilinius garsiakalbius;  

– iš savivaldybės administracijos civilinės saugos specialisto ar ekstremaliųjų situacijų operacijų 

centro (telefonu).  

Gautą  informaciją  apibendrina  ir  nusprendžia  darbuotojų ir lankytojų  apsaugos tolesnio 

organizavimo. Toliau  darbuotojų,  lankytojų perspėjimas  ir  informavimas vykdomas pagal 

Plano priede Nr. 7 pateiktą schemą.  
  

3.2. Darbuotojų perspėjimas ir informavimas apie įvykį,  ekstremalųjį įvykį, kai pavojus kyla 

Centro patalpose ar teritorijoje.   
Darbuotojas, pirmasis pastebėjęs įvykį, ekstremalųjį įvykį Centro teritorijoje: 

– Gaisro židinį; 

– Sprogimą;  

– Pastato ar atskirų konstrukcijų griūtį;  

– Daiktą, panašų į sprogmenį;  

– Voką su neaiškios kilmės milteliais;  

– Asmenį, grasinanti ginklu ar sprogmenimis;  
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– Nukentėjusius žmones;  

– Centro direktoriui arba jo pareigas einančiam darbuotojui;  

– Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112.  

Centro direktorius  arba jo pareigas einantis asmuo įvertina gautą informaciją, 

nusprendžia kokios reikalingos darbuotojų ir lankytojų apsaugos priemonės ir vykdo 

darbuotojų, lankytojų perspėjimą ir informavimą pagal Plano priede Nr. 7 pateiktą schemą.  

 

4. KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ TVARKA 
Šiame skyriuje pateikiama informacijos apie įvykį Centre,   perdavimą 

(priėmimą) Bendrojo pagalbos centro skyriui (policijos komisariato budėtojui) ir (ar) 

Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybos Klaipėdos priešgaisrinei gelbėjimo 

tarnybai, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai ir kitoms suinteresuotoms 

institucijoms tvarka bei informacijos priėmimo ir perdavimo  tvarka tuo atveju,   kai pavojus 

kyla už Klaipėdos Centro ribų.  

Už  informacijos  apie  įvykius,  ekstremalius  įvykius  ar  susidariusias  

ekstremaliąsias situacijas priėmimą ir perdavimą yra atsakinga.   

  

4.1. Asmens, atsakingo už informacijos priėmimą ir perdavimą veiksmai, įvykus įvykiui, 

ekstremaliajam įvykiui Klaipėdos SPC teritorijoje.   
Pirminę informaciją apie įvykį nedelsdama telefonu pateikti:  

– bendrojo pagalbos centro budėtojui;  

– Klaipėdos Greitosios medicinos pagalbos centro dispečeriui (jei yra ar prognozuojama, kad bus 

nukentėjusių)  

– Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistui;  

– Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus budinčiai pamainai. (Jam 

pareikalavus)   

Apibendrintą informaciją apie įvykį elektroniniu paštu pateikti:  

– bendrojo pagalbos centro budėtojui;  

– Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistui;  

– Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus vyriausiajam specialistui. 

(Jam pareikalavus)   

Pateikiami šie duomenys:  

– trumpas įvykio, gresiančio ar įvykusio ekstremaliojo įvykio apibūdinimas (laikas, adresas, 

objektas, informacijos šaltinis, priežastys, prognozė),  

–  priimti sprendimai, planuojami ar atlikti pirminiai veiksmai  ir  galimi  pavojai  Klaipėdos miesto 

gyventojų  gyvybei  ar sveikatai, esami ir galimi pavojai Klaipėdos miesto turtui ir aplinkai.  

 

4.2. Asmens, atsakingo už informacijos priėmimą ir perdavimą veiksmai, kai pavojus kyla 

už Centro ribų.   

  Pirminę informaciją apie įvykį ir rekomendacijas darbuotojų ir lankytojų 

apsaugai priimti telefonu iš:  
–  bendrojo pagalbos centro budėtojo;  

–  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos civilinės saugos specialisto;  

–  Klaipėdos miesto Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro Informacijos valdymo grupės.  

Gautą  informaciją  apie  įvykį  ir  rekomendacijas  darbuotojų  ir  mokinių  apsaugai nedelsiant 

perduoti Klaipėdos SPC direktoriui arba jo pareigas einančiam darbuotojui.  

Apie Centro vykdomas darbuotojų apsaugos  priemones, reikalingus 

materialinius resursus, iškilusias  problemas, telefonu ar elektroniniu paštu perduoti:  

–  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistui;  

– Klaipėdos miesto Ekstremaliųjų  situacijų  operacijų centro  Informacijos  valdymo  grupės   

nariams.  
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Informacijos perdavimo ir priėmimo schema su kontaktiniais duomenimis pateikta Plano priede 

Nr. 2 veiksmai;  

  

5. KLAIPĖDOS SPC DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ APSAUGA 

GRESIANT AR ĮVYKUS EKSTREMALIAJAM ĮVYKIUI 
 

5.1. Skubus Centro darbuotojų ir lankytojų evakavimo organizavimas.   
Skubiai evakuoti Centro darbuotojus, lankytojus iš pastato, asmuo atsakingas už 

civilinę saugą įstaigoje ar į incidento vietą atvykęs gelbėjimo darbų vadovas nusprendžia:  

 –  gaisro ar sprogimo Centro patalpose atveju;  

 –   nustačius ar įtarus, kad patalpose pasklido pavojingos nuodingos medžiagos;  

 –   gavus pranešimą apie teroristinio išpuolio grėsmę;  

 –   įvykus teroristiniam išpuoliui (įkaitų paėmimui);  

 –   sugriuvus pastatams ar atskiroms pastato konstrukcijoms;  

Gelbėjimo darbų vadovas ar asmuo atsakingas už civilinę saugą Centre, įvertinę situaciją ir 

nusprendę vykdyti darbuotojų ir pacientų evakuaciją iš pastato, vykdo darbuotojų ir lankytojų 

perspėjimą ir informavimą apie vykdomą evakuaciją iš patalpų pagal Plano priede Nr. 7 pateiktą 

schemą.  
Evakuacija iš pastato vykdoma vadovaujantis evakuaciniais planuose numatytais maršrutais. 

Darbuotojų ir lankytojų evakuacijos surinkimo punktas – skvere priešais Centro pastatą, 

pažymėta specialiuoju ženklu:  

 

 
                                   

Evakuacija  vykdoma  pėsčiomis.   

Evakuacijos maršruto schema pateikta Plano priede Nr. 6.  

  

5.2. Centro darbuotojų, lankytojų evakavimo organizavimas Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus sprendimu.  
                   Centro evakuacija administracijos direktoriaus sprendimu būtų vykdoma, jei:  

– įstaigos  teritorijai  grėstų  pavojingo  lygio  užterštumas  radioaktyviomis medžiagomis 

branduolinės avarijos branduoliniuose objektuose atveju;  

–  uragano grėsmės atveju;  

–  aptikus galingą sprogmenį šalia Klaipėdos SPC.  

Priklausomai nuo ekstremaliosios situacijos pobūdžio, Centro evakuacija 

administracijos direktoriaus sprendimu būtų vykdoma pėsčiomis arba savivaldybės administracijos 

pateiktu transportu.   

 

5.3. Centro darbuotojų apsaugos nuo jų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, atsiradusių 

dėl gresiančio ar susidariusio įvykio, aprūpinimo asmeninės apsaugos priemonėmis 

organizavimo tvarka.  
                      Centras turi medicininius respiratorius FFP2.  

                      Ekstremaliųjų situacijų atveju (paskelbus ekstremaliąją situaciją savivaldybėje), 

savivaldybės Ekstremalių  situacijų komisijos sprendimu, Centras gali  būti aprūpintas asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis (respiratoriais) iš Valstybės rezervo arba medžiagomis šioms priemonėms 
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pasigaminti (pasigaminti vatos – marlės raiščius) iš savivaldybės administracijos direktoriaus 

rezervo. 

 

5.4. Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės  
Kolektyvinės apsaugos statinių Centras neturi. Darbuotojų ir lankytojų apsaugai 

ekstremalių situacijų atvejais gali būti panaudojamos esamas rūsio patalpos, jas  papildomai 

užsandarinus.  

 

5.5. Pirmosios pagalbos teikimo nukentėjusiems įvykių metu organizavimas.  
                Centro darbuotojams kasdieniniame darbo režime ar susidariusių įvykių, ekstremaliųjų 

įvykių ar ekstremaliosios situacijos atveju turi būti  pasirengę  suteikti  pirmąją  medicinos  

pagalbą nukentėjusiems.  

               Centro skyriuose yra 2 rinkiniai pagal privalomus reikalavimus ir 3    būtinų vaistinėlių 

Vaistų komplektai.  

                Esant poreikiui, neatidėliotinai   kreipiamasi pagalbos į   Bendrąjį pagalbos centrą 

telefonu numeriu 112. 
 

6.  GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ ĮVYKIŲ LIKVIDAVIMO IR JŲ PADARINIŲ 

ŠALINIMO, GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 
Centro galimų pavojų ir ekstremalių situacijų  rizikos analizė pateikta Plano priede 

Nr.1. 

           Centro galimų pavojų sąrašas prioriteto tvarka pagal rizikos lygį pateikiamas lentelėje:  

Galimas pavojus Galimo 

pavojaus 

tikimybės (T) 

įvertinimas 

balais 

Bendras 

Rizikos 

lygis(R) 

 Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės  

 Gaisras, sprogimas 3 33 

Labai smarkus vėjas, uraganas 4 24 

Teritorijos ir patalpų užterštumas pavojingomis cheminėmis 

medžiagomis  

3 

 

24 

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) 

Teroro aktas  (įkaitų paėmimas, ginkluotas įsiveržimas)  3 18 

Centro pastato ar atskirų konstrukcijų dalinis sugriovimas 2 16 

Pavojinga ir ypač pavojinga liga  3 12 

Pavojai, kurie yra didelės tikimybės 

Kompleksas pavojų meteorologinių reiškinių: perkūnija ir 

/ar škvalas, smarkus lietus, kruša  

4 12 

Plane prioriteto tvarka išvardinti  visi  galimi pavojai,    nustatyti atlikus  galimų pavojų 

ir ekstremalių situacijų  rizikos analizę. Pirmiausia nurodyti galintys sukelti didžiausius galimus 

padarinius ir labiausiai tikėtini, po jų – galintys sukelti didžiausius padarinius, paskui – labiausiai 

tikėtini.   

Detali analizė ir kitos konkrečios lentelės pateikiamos plano 1 priede.  Detali lentelė 

su paskaičiavimais pateikiama 1 priede.   

                     Rizikos ir pavojai įvertinti ir kategorizuoti taip, kaip tai numato 2006 m. kovo  9 d.   

Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 241 „ Dėl  ekstremalių    įvykių kriterijų sąrašo 

patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.29-1004: 2011, Nr107-5059). Kitokie galimi atvejai nenagrinėti.   

Prevencijos priemonės apima tik vidines įstaigos grėsmes, nes išorinių grėsmių 

prevencijos priemonės numatomos aukštesnių institucijų prevencijos priemonių planuose 
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(savivaldybės, ministerijos, valstybiniuose), o įstaiga neturi ir negali turėti nei techninių , nei 

materialinių , nei žmogiškųjų išteklių vykdyti išorinių grėsmių prevencijos priemones.   

                 

Prevencijos priemonės pateikiamos 2 lentelėje 

Eil. 

Nr.   

Pavojus  Prevencinės priemonės, padedančios panaikinti galimą pavojų  

arba mažinti jo pavojingumą, jo sukeliamus padarinius  

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės 

1.  Gaisras, sprogimas  

  

Saugos ir sveikatos reikalavimų gaisrinės saugos srityje 

laikymasis.  

Gaisrinės signalizacijos techninis tikrinimas, gaisro gesinimo 

priemonių tikrinimas, darbuotojų žinių iš gaisro gesinimo, 

evakuacijos ir pan. tikrinimas, atitinkamas instruktavimas.  

2.  Labai smarkus vėjas, 

uraganas  

  

Uždaryti langus, duris, stogo liukus. Žmones, esančius pastate, 

įspėti apie gręsiantį pavojų ir liepti atsitraukti nuo langų.  

3.  Teritorijos ir patalpų 

užterštumas 

pavojingomis 

cheminėmis 

medžiagomis  

Uždaryti langus, duris, stogo liukus. Žmones, esančius pastate, 

įspėti apie gręsiantį pavojų, turimomis priemonėmis pasigaminti 

kvėpavimo takų apsaugą.   

Esant patalpų užteršimui, evakuoti žmones iš patalpų.  

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) 

4. Teroro aktas  (įkaitų 

paėmimas, ginkluotas 

įsiveržimas)  

Apie įtariamus asmenis ir įtartinus paliktus daiktus pranešti 

policijai. Įstaigos patalpos stebimos vaizdo kameromis. Esant 

įkaitų paėmimui. Ginkluotam įsiveržimui stengtis išvengti 

konfliktų su užpuolikais, laukti pareigūnų pagalbos.  

5. Centro pastato ar 

atskirų konstrukcijų 

dalinis sugriovimas  

Pastebėjus pastato pažeidimus, įspėti  atsakingus asmenis ir 

skubiai evakuotis.   

6.  Pavojinga ir ypač 

pavojinga liga  

  

Laikytis asmens higienos reikalavimų, iškilus pavojui naudoti 

asmenines apsaugos priemones, stengtis išvengti kontakto su  

sergančiais , papildomai dezinfekuoti patalpas.  

Pavojai, kurie yra didelės tikimybės 

7. Kompleksas pavojų 

meteorologinių 

reiškinių: perkūnija ir 

/ar škvalas,  

smarkus lietus, kruša  

Uždaryti langus, duris, stogo liukus.  

Žmones, esančius pastate, įspėti apie gręsianti pavojų ir liepti  

atsitraukti nuo langų   

   

7. SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE 

NURODYTŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMO ORGANIZAVIMAS. 
 

Centras Klaipėdos miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane  

nėra įtrauktas  kaip ūkio subjektas, kurio turimų materialiųjų išteklių teikimas yra tikslingas 

ekstremaliųjų situacijų atvejais. 

Kitokių užduočių, susijusių su reagavimu gresiančių ir (ar) susidariusių 

ekstremaliųjų situacijų atvejais, šalinant ekstremaliųjų situacijų padarinius, savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nėra numatyta.  

  

8. VEIKLOS TĘSTINUMO UŽTIKRINIMAS 

 

Avarijos pasekmių likvidavimo darbai  
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                     Baigus avarijos likvidavimo darbus, ir, atsižvelgiant į poveikio mastus, vykdomi 

avarijos pasekmių (įrenginių ir konstrukcijų atstatymo, sunaudotų avarijų likvidavimo priemonių 

papildymo ir pan.) likvidavimo darbai.  

Sanitarinio švarinimo organizavimas   
                     Avarijos likvidavimo metu žmonėms, kurie vykdė gelbėjimo darbus, gali būti 

atliekamas sanitarinis švarinimas (taršos pašalinimas nuo kūno) Įmonės patalpose.  

Sanitarinis švarinimas atliekamas asmeniškai ir savarankiškai kiekvieno asmens, 

dalyvavusio gelbėjimo darbuose, o avarijos metu nukentėjusiųjų žmonių dalyvavusio gelbėjimo 

darbuose, sanitarinį švarinimą organizuoja Klaipėdos m. savivaldybės administracija ir 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Klaipėdos departamentui.  

Aplinkos atstatymo priemonės  

  Priklausomai nuo įvykusios avarijos pobūdžio parenkamos reikalingos aplinkos 

atstatymo priemonės, kurių tinkamumą ir tikslingumą apsprendžia Įmonės vadovas, esant 

atstatymo reikalui, konsultuodamasis su atitinkamos srities specialistais.  

Veiklos atnaujinimas  
                  Pasibaigus  avarinei situacijai,  Įmonės   veiklos atnaujinimui Įmonės vadovas kartu su 

atsakingais darbuotojais, o esant reikalui, konsultuodamasis su kompetentingais atitinkamos srities 

specialistais, nusprendžia dėl būtinybės:  

1.Pagal STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai 

reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos 

bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ 41.2. punktą: neeilinės apžiūros, kurios atliekamos 

po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų, sprogimų ir pan.) statinio ar atskirų jo konstrukcijų 

griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis statinio 

naudotojui ar prižiūrėtojui, Įmonės statinių prižiūrėtojas kreipiasi į kompetentingą įmonę dėl 

neeilinės apžiūros atlikimo.  

2. Atstatyti pažeistus elektros, ryšių ir komunalinius tinklus.  

3. Pranešti (ir parodyti) atitinkamoms valstybinės priežiūros institucijoms apie 

avarijos pasekmių atstatymą.  

4. Gauti valstybinės priežiūros institucijų leidimą atnaujinti Įmonės veiklą.  

5. Informuoti valstybinės priežiūros institucijas apie veiklos atnaujinimą.  

                      ––––––––––––––––––––––––––––––– 


