
 
PATVIRTINTA 
UAB „Giraitės vandenys“ direktoriaus  
2018 m. spalio 02 d. 
įsakymu Nr. 1-80           

 
 

UAB „GIRAITĖS VANDENYS“ ATNAUJINTAS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 
2018–2020 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 
įgyvendinimo terminas Atsakingas 

vykdytojas 
Laukiamas rezultatas (tikslas) 

2018 
metai 

2019 
metai 

2020 
metai 

1 2 3 4 5 6 7 
Priemonės, skirtos darbuotojams apie vidinius ir išorinius pavojus, galinčius daryti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai ar gyvybei, turtui ar 
aplinkai, taip pat prevencijos priemones ir veiksmus, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, informuoti ir šviesti 

1.1. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planui 
parengti sudaryti darbo grupę ir patvirtinti 
direktoriaus įsakymu 

 
Iki  
birželio 
10 d. 

 
- 

 
- 
 

Įmonės vadovas   
G. Urbelis, atsakingas 
už civilinę saugą  
J. Vepštas 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plano parengimui bus numatytas 
geresnis ir operatyvesnis 
pasirengimas ekstremaliųjų 
situacijų valdymui 

 Vertinimo kriterijus – 2018-05-29 d. 
direktoriaus įsakymu Nr. 1-86 suformuota 
darbo grupė iš 5 atsakingų asmenų 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – nustatytu 
laiku /data; 

birželio 
10 d. 

- -   

1.2. Parengti ir direktoriaus įsakymu patvirtinti 
ūkio subjekto (įstaigos) ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planą (plano tikslinimas) 

 
- 

Iki  
kovo 10 

d. 

Iki  
kovo 1 d. 

Įmonės vadovas 
G.Urbelis, Atsakingas 
už civilinę saugą V. 

Astromskas 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plano savalaikis tikslinimas 
padės geriau ir operatyviau 
pasirengti ekstremaliųjų 
situacijų valdymui 

 Vertinimo kriterijus –  planas patikslintas; 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – nustatytu 
laiku /data; 
 

- 
Kovo 
10 d. 

Kovo  
1 d. 

  

1.3. Įvertinti įmonės prevencijos priemonių Iki Iki  Iki  Atsakingas už civilinę Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 
įgyvendinimo terminas Atsakingas 

vykdytojas 
Laukiamas rezultatas (tikslas) 

2018 
metai 

2019 
metai 

2020 
metai 

1 2 3 4 5 6 7 
veiksmingumą ir prireikus atnaujinti 
ekstremaliųjų situacijų prevencijos 
priemonių planą 

10-15 d. kovo 10 
d. 

sausio 10 
d. 

saugą V. Astromskas plane bus numatytas geresnis 
pasirengimas ekstremaliųjų 
situacijų valdymui 

 Vertinimo kriterijus -  priemonių, kurių 
veiksmingumas įvertintas, dalis;  
Vertinimo kriterijaus reikšmė – nustatytu 
laiku /data; 

Iki 
10-15 d. 

Iki  
kovo 10 

d. 

Iki  
sausio 10 

d. 
  

1.4. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų 
rizikos analizės (toliau rizikos analizė) 
atlikimas, peržiūrėjimas ir atnaujinimas 

 
- 

Kartą  
per  

metus 

Kartą  
per  

metus 

Įmonės vadovas 
G.Urbelis, Atsakingas 
už civilinę saugą V. 

Astromskas 

Bus analizuojami būsimi 
pavojai(rizika) esant 
ekstremalioms situacijoms, 
peržiūrimos ir atnaujinamos 
kylančios rizikos 

 Vertinimo kriterijus – rizikos analizė 
atlikta; 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – nustatytu 
laiku /data; 

- 
Kovo  
30d 

Kovo  
30d 

  

1.5. Kaupti ir analizuoti informaciją ir duomenis 
apie buvusias ekstremaliąsias situacijas, 
ekstremaliuosius įvykius  

I-IV 
ketvirtis 

I-IV 
ketvirtis 

I-IV 
ketvirtis 

Atsakingas už civilinę 
saugą V. Astromskas 

Kaupiami ir analizuojami 
duomenys apie ekstremalius 
įvykius ir situacijas 

 Vertinimo kriterijus –rizikingos  
informacijos rinkimas -  atlikta; 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – nustatytu 
laiku /data; 

nuolat nuolat nuolat   

1.6. Vadovaujantis naujos redakcijos civilinės 
saugos įstatymu ir jį įgyvendinančiais teisės 
aktais bei rekomendacijomis peržiūrėti ir 
pagal naujus teisės aktų reikalavimus 
parengti (patikslinti) įmonės civilinės 
saugos dokumentaciją 

 
 

IV ketvirt 

 
I 

ketvirtis. 

 
I 

ketvirtis. 

 
Įmonės vadovas 

G.Urbelis 

Peržiūrimi civilinės saugos 
teisės aktai bei rekomendacijos 
ir juose keliami(patikslinti) 
įmonės saugos reikalavimai 

 Vertinimo kriterijus – patikslinta įmonės 
civilinės saugos dokumentacija; 

Iki spalio 
15 

 
Iki kovo               

 
Iki 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 
įgyvendinimo terminas Atsakingas 

vykdytojas 
Laukiamas rezultatas (tikslas) 

2018 
metai 

2019 
metai 

2020 
metai 

1 2 3 4 5 6 7 
Vertinimo kriterijaus reikšmė - nustatytu 
laiku /data; 

10 d. sausio                
10 d. 

1.7. Skirti lėšų ir pagal poreikį aprūpinti 
darbuotojus asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis (respiratoriais, dujokaukėmis) 

Spalis Iki I I  
I –IV 
ketv. 

- Įmonės vadovas 
G.Urbelis  

Bus sudarytas civilinės saugos 
priemonių rezervas 

 Vertinimo kriterijus – priemonių skaičius; 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – įsigytos 
visos numatytos priemonės/proc. 

  
100 

   

1.8. Numatyti lėšas ir pritaikyti (atlikti remontą) 
statinio patalpas ekstremalių situacijų atveju 
kolektyvinei darbuotojų apsaugai  

 
- 

 
- 

III 
ketvrt. 

Įmonės vadovas 
G.Urbelis  

Bus pritaikytas patalpų 
tinkamumas laikinai darbuotojų 
apsaugai, numatytos priemonės 
ir lėšos remontui. 

 Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos 
nustatytu laiku 
vertinimo kriterijaus reikšmė - data 

  Iki 
liepos 10 

d. 

  

1.9. Parengti darbuotojų civilinės saugos 
mokymų programą, kurioje numatyti 
papildomą temą apie ūkio subjekto tikėtinus 
vidinius ir išorinius pavojus 

IV 
ketvirtis 

II-IV 
ketvirtis 

II-IV 
ketvirtis 

Atsakingas už civilinę 
saugą V. Astromskas 

Bus tobulinamas darbuotojų 
mokymo procesas 

 Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos 
nustatytu laiku; 
vertinimo kriterijaus reikšmė – data; 

Iki 
gruodžio 
30 d. 

Iki 
lapkričio  
30 d. 

Iki 
lapkričio 
 30 d. 

  

1.10.  Organizuoti darbuotojų (ne mažiau kaip       
2 val.) mokymus pagal patvirtintą tipinę 
ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų 
civilinės saugos mokymo programą. 

IV 
ketvirtis 

II-IV 
ketvirtis 

II-IV 
ketvirtis 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
vandentvarkai 

Č.Vladička, padalinių 
vadovai 

Bus pagerintos darbuotojų 
žinios civilinės saugos srityje 

 Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos 
nustatytu laiku; 
vertinimo kriterijaus reikšmė – data; 

Iki 
gruodžio 
30 d. 

Iki 
lapkričio  
30 d. 

Iki 
lapkričio 
 30 d. 

  

1.11. Organizuoti teorinį civilinės saugos žinių    Direktoriaus Bus patikrintos padalinių 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 
įgyvendinimo terminas Atsakingas 

vykdytojas 
Laukiamas rezultatas (tikslas) 

2018 
metai 

2019 
metai 

2020 
metai 

1 2 3 4 5 6 7 
patikrinimą padalinių vadovams ir 
atsakingiems asmenims už civilinės saugos 
priemonių įgyvendinimą 
 

- IV 
ketvirtis 

- pavaduotojas 
vandentvarkai 

Č.Vladička 

vadovų ir atsakingų asmenų 
teorinės civilinės saugos žinios 

 Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos 
nustatytu laiku; 
vertinimo kriterijaus reikšmė – data; 

 Iki 
lapkričio 

30 d. 

   

1.12. Pasiųsti atstovą dalyvauti civilinės saugos 
mokymuose, organizuojamuose Kauno 
apskrities PGV Savanorių pr. 235, Kaune 
 

IV 
ketvirtis 

I-IV 
ketvirtis 

I-IV 
ketvirtis 

  Įmonės vadovas   
G.Urbelis  

Bus pagerintos vadovaujančių 
darbuotojų žinios civilinės 
saugos srityje 

 Vertinimo kriterijus – dalyvauta 
mokymuose; 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – skaičius; 

- 1 1   

1.13. Pasiųsti atstovą dalyvauti civilinės saugos 
mokymuose organizuojamuose Civilinės 
saugos mokymo centro prie Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento  

- III 
ketvirtis 

pagal 
pateiktą 
paraišką 

- Įmonės vadovas 
G.Urbelis 

Pagal Civilinės saugos mokymo 
centro prie PAGD prie VRM 
patvirtintą CS mokymų grafiką. 

 
Vertinimo kriterijus – dalyvauta 
mokymuose; 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – skaičius; 

- 1 - 

  

       
1.14. Susidarius savivaldybėje ekstremaliajai 

situacijai teikti savivaldybės administracijos 
nurodymu bendrovėje turimus materialinius 
išteklius 

Atsižvelgi
ant į gautą 
nurodymą 

Atsižvel
giant į 
gautą 

nurodym
ą 

Atsižvel
giant į 
gautą 

nurodym
ą 

Įmonės vadovas 
G.Urbelis 

Atsitikus ekstremaliai situacijai 
savivaldybės teritorijoje,  bus 
padėta ją greičiau likviduoti 

 Vertinimo kriterijus – panaudoti įmonės 
materialiniai ištekliai. 

I-IV 
ketvirtis 

I-IV 
ketvirtis 

I-IV 
ketvirtis 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 
įgyvendinimo terminas Atsakingas 

vykdytojas 
Laukiamas rezultatas (tikslas) 

2018 
metai 

2019 
metai 

2020 
metai 

1 2 3 4 5 6 7 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – pagal 
poreikį; 

1.15. Sudaryti sutartis su savivaldybės 
administracija dėl savivaldybės 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plane 
nurodytų užduočių vykdymo  

Atsižvelgi
ant į gautą 
nurodymą 

Atsižvel
giant į 
gautą 

nurodym
ą 

Atsižvel
giant į 
gautą 

nurodym
ą 

Įmonės vadovas 
G.Urbelis 

Sudarytos sutarties pagrindu 
Atsitikus ekstremaliai situacijai 
savivaldybės teritorijoje,  
bendromis pastangomis 
likviduoti jos padarinai  

 Vertinimo kriterijus –sudarytos sutarties 
pagrindu bus panaudoti įmonės 
materialiniai ištekliai. 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – pagal 
poreikį; 

I-IV 
ketvirtis 

I-IV 
ketvirtis 

I-IV 
ketvirtis 

  

2. Tobulinti ūkio subjekto (įstaigos) administracijos veiksmų koordinavimo įgūdžius, patikrinti civilinės saugos parengtį 

2.1. Stalo pratybos „Įmonės administracijos ir 
atsakingų už civilinės saugos priemonių 
įgyvendinimo veiksmai paskelbus „Uragano 
pavojus“.  

 
Iki  

birželio 
10 d. 

 
 

Iki liepos 
1 d.. 

 
- 

Įmonės vadovas 
G.Urbelis, Atsakingas 

už civilinę saugą J. 
Vepštas, V.Astromskas 

 Ekstremaliųjų situacijų 
valdymo plane numatytų pavojų 
valdymas, tobulinami 
darbuotojų gebėjimai reaguojant  
į veiksmus paskelbus „Uragano 
pavojus“. 

 Vertinimo kriterijus - surengta pratybų per 
metus; 
 vertinimo kriterijaus reikšmė - ne mažiau 
kaip /skaičius;. 

1 1 -   

2.2 Stalo pratybos „Įmonės atsakingų 
darbuotojų veiksmai įvykus avarijai 
vandentiekio ar nuotekų tinkluose“ 

 
- 

Iki 
Birželio 

10 d. 

 
- 

Įmonės vadovas G. 
Urbelis, Atsakingas už 

civilinę saugą V. 
Astromskas 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plane numatytų pavojų 
valdymas, tobulinami atsakingų 
darbuotojų veiksmai įvykus 
avarijai vandentiekio ar nuotekų 
tinkluose“ 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 
įgyvendinimo terminas Atsakingas 

vykdytojas 
Laukiamas rezultatas (tikslas) 

2018 
metai 

2019 
metai 

2020 
metai 

1 2 3 4 5 6 7 
 Vertinimo kriterijus - surengta pratybų per 

metus; 
 vertinimo kriterijaus reikšmė - ne mažiau 
kaip /skaičius;. 

- 1 -   

2.3. Stalo pratybos „Įmonės administracijos ir 
atsakingų darbuotojų veiksmai nustačius 
geriamojo vandens užterštumo atveju“ 

 
- 

 
IV 

ketvrt. 

 
 
- 

Įmonės vadovas 
G.Urbelis, Atsakingas 
už civilinę saugą V. 

Astromskas 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plane numatytų pavojų 
valdymas, tobulinami atsakingų 
darbuotojų veiksmai nustačius 
geriamojo vandens užterštumo 
atvejus 

 Vertinimo kriterijus - surengta pratybų per 
metus; 
 vertinimo kriterijaus reikšmė - ne mažiau 
kaip /skaičius;. 

- 1 -   

 
2.4. 

Organizuoti įmonės civilinės saugos stalo 
pratybas tema .......... (pasiliekant galimybę 
tikslinti pratybų temą ir datą) 

 
- 

 
- 

 
- 

Įmonės vadovas 
G.Urbelis, Atsakingas 
už civilinę saugą V. 

Astromskas 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plane numatytų pavojų 
valdymas, tobulinami atsakingų 
darbuotojų tema .......... 
(pasiliekant galimybę tikslinti pratybų 
temą ir datą) 

 Vertinimo kriterijus - surengta pratybų per 
metus; 
 vertinimo kriterijaus reikšmė - ne mažiau 
kaip /skaičius;. 

- - -   

3 Pasirengti galimiems pavojams: 

3.1. Gaisras  

3.1.1. 
Surengti civilinės saugos funkcinės pratybas 
„Įstaigos darbuotojų veiksmai gaisro metu“ 

- 
I 

ketvirtis 
I 

ketvirtis 

Įmonės vadovas 
Atsakingas už civilinę 
sauga Įstaigoje V. 
Astromskas 

Darbuotojai įgys praktinių 
įgūdžių likviduoti gaisro 
židinius 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 
įgyvendinimo terminas Atsakingas 

vykdytojas 
Laukiamas rezultatas (tikslas) 

2018 
metai 

2019 
metai 

2020 
metai 

1 2 3 4 5 6 7 
 Vertinimo kriterijus – praktiškai apmokyta 

darbuotojų 
vertinimo kriterijaus reikšmė – apmokytų 
darbuotojų skaičius procentais 

- 92 92   

3.1.2. Sudaryti ūkio subjekto patalpose esančių 
gesintuvų užpildymo grafiką ir užtikrinti jų 
tinkamumo naudoti kontrolę 

- Nuolat Nuolat Inžinierius 
K.Markevičius  

Savalaikė gesintuvų patikra, 
kontrolė ir jų užpildymo 
grafikas, užtikrins įstaigos 
patalpų saugumą gaisro atveju. 

 Vertinimo kriterijus – paskirtas atsakingas 
darbuotojas; 
 vertinimo kriterijaus reikšmė – pagal 
poreikį. 

I-IV 
ketvirtis 

I-IV 
ketvirtis 

I-IV 
ketvirtis 

  

3.1.3. Užtikrinti priešgaisrinės signalizacijos 
įrengimą ir jos techninę priežiūrą 

Nuolat Nuolat Nuolat Padalinių vadovai Bus užtikrintas gaisrinės saugos 
priemonių patikimas darbas 
įvykių, ekstremalių įvykių metu 

 Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos 
nustatytu laiku; 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – data; 

I-IV 
ketvirtis 

I-IV 
ketvirtis 

I-IV 
ketvirtis 

  

3.1.3. Užtikrinti priešgaisrinių čiaupų, rankovių, ir 
kitų įrenginių techninę priežiūrą 
 

Kas 
mėnesį 

Kas 
mėnesį 

Kas 
mėnesį 

Padalinių vadovai Bus užtikrintas priešgaisrinių 
čiaupų, rankovių, ir kitų 
įrenginių patikimas darbas 
ekstremalių įvykių, gaisrų metu 

 Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos 
nustatytu laiku; 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – data; 

I-IV 
ketvirtis 

I-IV 
ketvirtis 

I-IV 
ketvirtis 

  

3.1.4.  Savalaikiai užpildyti turimus gesintuvus ir, 
esant reikalui, skirti lėšas naujiems 
gesintuvams įsigyti 

Lapkritis Lapkritis Lapkritis Įmonės vadovas 
G.Urbelis, inžinierius 

K.Markevičius 

Bus užtikrintas gesintuvų 
patikimas darbas gaisro metu 

 Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos 
nustatytu laiku; 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – data; 

Lapkritis Lapkritis Lapkritis   
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 
įgyvendinimo terminas Atsakingas 

vykdytojas 
Laukiamas rezultatas (tikslas) 

2018 
metai 

2019 
metai 

2020 
metai 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1.5. Užtikrinti bendrovės teritorijos žaliųjų plotų 

priežiūrą ir savalaikį nušienavimą 
II-III 

ketvirtis, 
nuolat 

II-III 
ketvirtis, 

nuolat 

II-III 
ketvirtis, 

nuolat 

Padalinių vadovai 
 

Bus užtikrintas privažiavimas 
prie įmonės priešgaisrinių 
čiaupų, rankovių ir kitų 
hidrotechninių įrenginių 

 Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos 
nustatytu laiku; 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – data; 

II-III 
ketvirtis, 

nuolat 

II-III 
ketvirtis, 

nuolat 

II-III 
ketvirtis, 

nuolat 

  

3.2. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija 

3.2.1. Sudaryti pageidaujančių pasiskiepyti 
sezoninio gripo vakcina darbuotojų sąrašą ir 
organizuoti darbdavio lėšomis darbuotojų 
skiepijimą  

Spalis -
lapkritis 

Spalis -
lapkritis 

Spalis – 
lapkritis 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
vandentvarka 
Č.Vladička 

Bus užtikrintas įmonės 
darbuotojų, pageidaujančių 
pasiskiepyti nuo gripo ir 
apmokėjimas įmonės lėšomis 

 Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos 
nustatytu laiku; 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – data; 

Spalis -
lapkritis 

Spalis -
lapkritis 

Spalis – 
lapkritis 

  

3.2.2. Pandeminio gripo ar paskelbtos 
savivaldybėje gripo epidemijos atveju teikti 
informaciją Savivaldybei apie darbuotojų 
sergamumą 

Pagal 
gautą 

užklausim
ą 

Pagal 
gautą 

užklausi
mą 

Pagal 
gautą 

užklausi
mą 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
vandentvarkai 

Č.Vladička 

Gripo epidemijos(pandeminio 
gripo) atveju Savivaldybei bus  
teikiama informacija apie 
darbuotojų sergamumą ir 
paslaugų teikimo  užtikrintumą. 

 Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos 
pagal paklausimus; 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – data; 

Pagal 
gautą 

užklausim
ą 

Pagal 
gautą 

užklausi
mą 

Pagal 
gautą 

užklausi
mą 

  

3.3. Pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas 

3.3.1. Vykdyti statinių periodines, kasmetines ir 
neeilines apžiūras ir apžiūrų aktus pateikti 
ūkio subjekto (įstaigos vadovui) 
 

Nuolat Nuolat Nuolat Inžinierius 
K.Markevičius, 

padalinių vadovai 

Bus užtikrintos įmonės statinių 
periodinės, kasmetinės ir 
neeilinės apžiūros, dėl jų tech. 
būklės ir aktai savalaikiai 
pateikiami vadovui 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 
įgyvendinimo terminas Atsakingas 

vykdytojas 
Laukiamas rezultatas (tikslas) 

2018 
metai 

2019 
metai 

2020 
metai 

1 2 3 4 5 6 7 
 Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos 

pagal patikrinimus; 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – data; 

Nuolat Nuolat Nuolat   

3.3.2. Pastato griūties atveju sudaryti komisiją 
statinio avarijos priežastims nustatyti 

Nedelsiant Nedelsiant Nedelsiant Įmonės vadovas 
G.Urbelis 

Pastatų griūties atveju bus 
sudaroma komisija avarijos 
priežastims nustatyti 

 Vertinimo kriterijus – sudaromos komisijos; 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – data 

Nedelsiant Nedelsiant Nedelsiant   

3.3.3. Sudaryti komisiją patirtai žalai ir 
nuostoliams įvertinti 

Nedelsiant Nedelsiant Nedelsiant Įmonės vadovas 
G.Urbelis 

Pastatų griūties atveju bus 
sudaroma komisija  patirtai žalai 
ir nuostoliams įvertinti 

 Vertinimo kriterijus – sudaromos komisijos; 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – padaryta 
žala 

nuostoliai nuostolia
i 

nuostolia
i 

  

3.3.4. Pateikti komisijos, statinio avarijos 
priežastims nustatyti, tyrimo aktą, foto 
nuotraukas ir kitus reikalingus dokumentus 
savivaldybės administracijos direktoriui 

Laike 3-jų 
dienų  

Laike 3-
jų dienų 

Laike 3-
jų dienų 

Įmonės vadovas 
G.Urbelis,                  
inžinierius 

K.Markevičius 

Pastatų griūties atveju 
savivaldybės administracijos 
direktoriui bus pateikti visi 
reikalingi dokumentai 

 Vertinimo kriterijus – dokumentų teisingas 
pateikimas; 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – data ir 
terminas 

Laike 3-jų 
dienų  

Laike 3-
jų dienų 

Laike 3-
jų dienų 

  

3.3.5. Užtikrinti bendrovės naudojamos žemės 
sklypo plano, pastatų, statinių statybos 
projektų, statinių priėmimo aktų, 
inventorizacinių bylų ir kitų dokumentų 
saugojimą  

nuolat nuolat nuolat Įmonės vadovas 
G.Urbelis,                  
inžinierius 

K.Markevičius 

Bus užtikrintas įmonės žemės 
sklypų, pastatų, projektų, 
priėmimo aktų, inventorinių 
bylų ir kitų dokumentų 
saugojimas 

 Vertinimo kriterijus – svarbių dokumentų 
saugumo užtikrinimas 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – data ir 
terminai 

nuolat nuolat nuolat   
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 
įgyvendinimo terminas Atsakingas 

vykdytojas 
Laukiamas rezultatas (tikslas) 

2018 
metai 

2019 
metai 

2020 
metai 

1 2 3 4 5 6 7 

3.4. Pavojingos medžiagos patekimas į aplinką 

3.4.1. Užtikrinti asmeninių apsaugos priemonių 
išdavimą (respiratorių, dujokaukių ar 
marlinių raiščių) darbuotojams 

Nedelsiant 
įvykus 

incidentui 

Nedelsian
t įvykus 

incidentui 

Nedelsian
t įvykus 

incidentui 

Atsakingas už civilinę 
saugą V. Astromskas, 

padalinių vadovai 

Darbuotojai bus aprūpinti 
asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis(respiratoriais, 
dujokaukėmis ar marliniais 
raiščiais) 

 Vertinimo kriterijus – apsaugos priemonių 
išdavimas 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – data ir 
terminai 

Nedelsiant  Nedelsiant  Nedelsiant    

3.4.2. Parengti evakavimo iš pastatų planus ir 
užtikrinti jų savalaikį atnaujinimą 

- Sausis Sausis Atsakingas už civilinę 
saugą V. Astromskas 

Bus parengti evakavimo iš 
pastatų planai ir atnaujinami 

 Vertinimo kriterijus – priemonės atliktos 
laiku 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – data ir 
terminai 

- Sausis Sausis   

3.4.3. Parengti darbuotojų evakavimo planą ir 
schemą, nurodant darbuotojų evakavimo iš 
teritorijos maršrutus 

- Vasaris Vasaris Atsakingas už civilinę 
saugą darbuotojas V. 

Astromskas 

Bus parengti darbuotojų 
evakavimo planai ir schemos, 
nurodant darbuotojų evakavimo 
iš teritorijos maršrutus 

 Vertinimo kriterijus – priemonės atliktos 
laiku 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – data ir 
terminai 

- Vasaris Vasaris   

3.4.4. Parengti darbuotojams atmintines „Kaip 
elgtis patekus į aplinką pavojingai cheminei 
medžiagai (amoniako, chloro, gyvsidabrio 
garams ir kt.)“ 

- Kovas Kovas Atsakingas už civilinę 
saugą V. Astromskas 

Bus parengti darbuotojams 
atmintines „Kaip elgtis patekus į 
aplinką pavojingai cheminei 
medžiagai (amoniako, chloro, 
gyvsidabrio garams ir kt.)“ 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 
įgyvendinimo terminas Atsakingas 

vykdytojas 
Laukiamas rezultatas (tikslas) 

2018 
metai 

2019 
metai 

2020 
metai 

1 2 3 4 5 6 7 
 Vertinimo kriterijus – praktiškai paruošta 

atmintinių 
vertinimo kriterijaus reikšmė – apmokytų 
darbuotojų skaičius procentais 

 100 100   

3.4.5. Numatyti patalpas kolektyvinei darbuotojų 
apsaugai, užtikrinti jų priežiūrą ir savalaikį 
darbuotojų patekimą į jas 

Nuolat Nuolat Nuolat Direktoriaus 
pavaduotojas 
vandentvarkai 

Č.Vladička 

Bus numatytos ir įvertintos 
patalpos, jų tinkamumas laikinai 
darbuotojų apsaugai, numatytos 
priemonės užtikrinti jų priežiūrą 
ir savalaikį darbuotojų patekimą 
į jas 

 Vertinimo kriterijus - priemonės vykdomos 
nuolat 
vertinimo kriterijaus reikšmė - data 

Nuolat Nuolat Nuolat   

       
3.4.6. Supažindinti darbuotojus su gretimai 

esančio pavojingo sprogimui ir naudojančio 
pavojingas chemines medžiagas objekto 
pavojumi ir rekomendacijomis, kai 
apsisaugoti nuo keliamo pavojaus (apsaugos 
priemonės ir kt.) 
 

Iki  
balandžio 

1 d. 

Iki  
gegužės 

1 d. 

Iki  
birželio 

1 d. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
vandentvarkai 

Č.Vladička, Atsakingas 
už civilinę saugą V. 

Astromskas 

Darbuotojai žinos kaip elgtis su 
gretimai esančio pavojingo 
sprogimui ir naudojančio 
pavojingas chemines medžiagas 
objekto pavojumi ir kaip 
apsisaugoti nuo keliamo 
pavojaus (apsaugos priemonės ir 
kt.) 
 

 Vertinimo kriterijus –apmokyta darbuotojų; 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – apmokytų 
darbuotojų skaičius procentais 

100 100 100   

3.4.7. Organizuoti sandėliuojamų netinkamų 
naudojimui asmeninių apsaugos priemonių 
(respiratorių, dujokaukių) utilizavimą 

Iki  
lapkričio 

15 d. 

Iki  
lapkričio 

15d 

Iki  
lapkričio 

15 d. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
vandentvarkai 

Č.Vladička 

Netinkamos asmeninės 
apsaugos priemonės bus 
surenkamos, sandėliuojamos ir 
tinkamai utilizuojamos 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 
įgyvendinimo terminas Atsakingas 

vykdytojas 
Laukiamas rezultatas (tikslas) 

2018 
metai 

2019 
metai 

2020 
metai 

1 2 3 4 5 6 7 
 Vertinimo kriterijus –utilizavimas; 

Vertinimo kriterijaus reikšmė – kiekis ir 
data 

Iki  
lapkričio 

15 d. 

Iki  
lapkričio 

15d 

Iki  
lapkričio 

15 d. 

  

3.5. Stichinis ar katastrofinis meteorologinis reiškinys (labai smarkaus vėjas, uraganas)  

3.5.1. Surengti pasitarimą dėl pasirengimo, 
stichiniam ar katastrofiniam 
meteorologiniam reiškiniui. Įvertinti ūkio 
subjekto pasirengimą galimiems 
padariniams 

Nedelsiant, 
gavus 

informaciją 
apie 

meteorologi
nę prognozę 

Nedelsiant, 
gavus 

informacij
ą apie 

meteorolo
ginę 

prognozę 

Nedelsiant, 
gavus 

informacij
ą apie 

meteorolo
ginę 

prognozę 

Įmonės vadovas 
G.Urbelis 

 

Gavus informaciją apie gręsiantį 
stichinį ir katastrofinį meteo 
reiškinį bus sušauktas įmonės 
specialistų, padalinių vadovų 
pasitarimas ir pasirengimas 
galimiems padariniams 

 Vertinimo kriterijus – pasitarimo 
sušaukimas; 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – Nedelsiant, 

gręsiant pavojingam reiškiniui 

Nedelsiant, 
 

Nedelsiant, 
 

Nedelsiant, 
 

  

3.5.2. Paskirti asmenį, atsakingą už informacijos 
užtikrinimą apie meteorologinės prognozės 
įmonės padaliniams priėmimą ir perdavimą. 
Patikslinti įsakymą ar parengti naują 
įsakymą. 

Iki 
 sausio 5 

d. 

Iki 
 sausio 5 

d. 

Iki  
sausio 5 

d. 

Įmonės vadovas 
G.Urbelis 

 

Jei numatomi pakeitimai ESV 
plane 

3.5.3. Užtikrinti bendrovės patirtų žalos ir 
nuostolių paskaičiavimą ir šios informacijos 
pateikimą savivaldybės administracijai  

Nuolat Nuolat Nuolat Įmonės vadovas 
G.Urbelis 

 

Įvykus meteorologinei stichinei 
nelaimei bus sudaroma komisija  
patirtai žalai ir nuostoliams 
paskaičiuoti ir pateikta 
savivaldybės administracijai  

 Vertinimo kriterijus – padaryta žala 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – gręsiant 
pavojingam reiškiniui 

Nuolat Nuolat Nuolat   

3.5.4. Sudaryti atsakingų administracijos  
darbuotojų budėjimo ūkio subjekte grafiką 

Nedelsian
t, 

gavus 
informacij

Nedelsia
nt, 

gavus 
informac

Nedelsia
nt, 

gavus 
informac

Direktoriaus 
pavaduotojas 
vandentvarkai 

Č.Vladička 

Įvykus meteorologinei stichinei 
nelaimei bus sudarytas 
administracijos   darbuotojų  
budėjimo  grafikas 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 
įgyvendinimo terminas Atsakingas 

vykdytojas 
Laukiamas rezultatas (tikslas) 

2018 
metai 

2019 
metai 

2020 
metai 

1 2 3 4 5 6 7 
ą apie 

meteorolo
ginę 

prognozę 

iją apie 
meteorol

oginę 
prognozę 

iją apie 
meteorol

oginę 
prognozę 

 Vertinimo kriterijus – pasiruošimas stichijai 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – gręsiant 
pavojingam reiškiniui 

nuolat nuolat nuolat   

3.5.5. Ūkio subjekto vadovo įsakymu sudaryti 
padarinių likvidavimo brigadą, ir, susidarius 
ekstremalios situacijos grėsmei, organizuoti 
jos budėjimą  

Įvykus 
meteorolo

ginei 
stichinei 
nelaimei 

Įvykus 
meteorol

oginei 
stichinei 
nelaimei 

Įvykus 
meteorol

oginei 
stichinei 
nelaimei 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
vandentvarkai 

Č.Vladička 

Įvykus meteorologinei stichinei 
nelaimei bus sudaryta stichijos 
padarinių likvidavimui brigada, 
o susidarius ekstremaliai 
situacijai ir jos budėjimas 

 Vertinimo kriterijus – pasiruošimas stichijos 
padarinių likvidavimui 
Vertinimo kriterijaus reikšmė – gręsiant 
pavojingam reiškiniui 

nuolat nuolat nuolat   

3.6. Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo veiklos sutrikimai (avarijos)  

3.6.1. Sudaryti prevencinių priemonių planą 
vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo veiklai 
užtikrinti (plano tikslinimas) 

Iki 
rugpjūčio 

10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
vandentvarkai 
Č.Vladička,                

padalinių vadovai 
 

Bus sudaromas (patikslintas) 
prevencinių priemonių planas 
vandens tiekimo ir nuotekų 
šalinimo veiklai užtikrinti 

 Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos 
nustatytu laiku; 
vertinimo kriterijaus reikšmė – data; 

Iki 
rugpjūčio 

10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

  

3.6.2. Parengti darbuotojų veiksmų planą įvykus 
vandens tiekimo  veiklos sutrikimams ir (ar) 
avarijoms 

Iki 
rugpjūčio 

10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
vandentvarkai 

Č.Vladička 

Bus sudaromas veiksmų planas 
įvykus vandens tiekimo  veiklos 
sutrikimams ir (ar) avarijoms 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 
įgyvendinimo terminas Atsakingas 

vykdytojas 
Laukiamas rezultatas (tikslas) 

2018 
metai 

2019 
metai 

2020 
metai 

1 2 3 4 5 6 7 
 Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos 

nustatytu laiku; 
vertinimo kriterijaus reikšmė – data; 

Iki 
rugpjūčio 

10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

  

3.6.3.  Parengti darbuotojų veiksmų planą įvykus 
nuotekų šalinimo veiklos sutrikimams ir 
(ar) avarijoms 

Iki 
rugpjūčio 

10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
vandentvarkai 
Č.Vladička,                

padalinių vadovai 

Bus sudaromas darbuotojų 
veiksmų planas įvykus nuotekų 
šalinimo veiklos sutrikimams ir 
(ar) avarijoms 

 Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos 
nustatytu laiku; 
vertinimo kriterijaus reikšmė – data; 

Iki 
rugpjūčio 

10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

  

3.6.4. Parengti prevencinį veiksmų planą 
nustačius vandens saugos ir kokybės 
reikalavimų pažeidimams 

Iki 
rugpjūčio 

10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
vandentvarkai 
Č.Vladička,                

padalinių vadovai 

Bus paruoštas prevencinį 
veiksmų planą nustačius 
vandens saugos ir kokybės 
reikalavimų pažeidimams 

 Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos 
nustatytu laiku; 
vertinimo kriterijaus reikšmė – data; 

Iki 
rugpjūčio 

10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

  

3.6.5. Vandentvarkos objektų suskirstymas pagal 
svarbą ir elektros  energijos sunaudojimą 
sąrašo sudarymas 

Iki 
rugpjūčio 

10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

Atsakingas už elektros 
ūkį S.Vezbergas 

Vandentvarkos objektai bus 
suskirstyti pagal svarbą ir 
sudarytas sąrašas ir elektros  
energijos sunaudojimą 

 Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos 
nustatytu laiku; 
vertinimo kriterijaus reikšmė – data; 

Iki 
rugpjūčio 

10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

  

3.6.6. Elektros energijos tiekimo mobiliais 
generatoriais eiliškumo nustatymas 
atskiriems vandentvarkos objektams, esant 
ekstremaliai situacijai 

Iki 
rugpjūčio 

10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

Atsakingas už elektros 
ūkį S.Vezbergas 

Bus sudarytas eiliškumas dėl  
energijos tiekimo mobiliais 
generatoriais atskiriems 
vandentvarkos objektams, esant 
ekstremaliai situacijai 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 
įgyvendinimo terminas Atsakingas 

vykdytojas 
Laukiamas rezultatas (tikslas) 

2018 
metai 

2019 
metai 

2020 
metai 

1 2 3 4 5 6 7 
 Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos 

nustatytu laiku; 
vertinimo kriterijaus reikšmė – data; 

Iki 
rugpjūčio 

10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

  

3.6.7. Darbuotojų mokymas ir parengimas 
avarijoms vandentvarkos objektuose 
likviduoti 

 
- 

Iki 
vasario             
10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
vandentvarkai 
Č.Vladička,                

padalinių vadovai 

Darbuotojai žinos kaip elgtis 
likviduojant avarijos padarinius 
vandentvarkos objektuose. 

 Vertinimo kriterijus – mokymo priemonės 
atliktos nustatytu laiku; 
vertinimo kriterijaus reikšmė – data; 

 
- 

Iki 
vasario             
10 d. 

Iki 
vasario             
10 d. 

  

3.6.8. Skirti lėšų, numatytų prevencinių priemonių 
įgyvendinimui 

spalis kovas, 
spalis 

kovas, 
spalis 

Įmonės vadovas 
G.Urbelis 

Prevencinių 
priemonių(gesintuvų pildymas, 
dujokaukių, respiratorių 
pirkimas ir kt.) įgyvendinimui  
bus skiriamos lėšos pagal 
poreikį 

 Vertinimo kriterijus – lėšų skyrimas; 
vertinimo kriterijaus reikšmė – data; 

spalis kovas, 
spalis 

kovas, 
spalis 

  

3.6.9. Gedimų ir avarijų vandentvarkos objektuose 
registro pildymas 

nuolat nuolat nuolat Padalinių vadovai Gedimų ir avarijų 
vandentvarkos objektuose 
registrai bus pildomi atskiruose 
padaliniuose 

 Vertinimo kriterijus – avarijų registrų 
pildymas; 
vertinimo kriterijaus reikšmė – nuolat.; 

nuolat nuolat nuolat   

_____________________________________________________ 


