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ĮSTATYMO (ŽIN., 1998, NR. 115-3230; 2009, 

NR. 159-7207) 28 STR. 11 DALIS 

 Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 

įstaigos turi būti pasirengusios organizuoti savo 

veiklą susidarius ekstremaliajai situacijai pagal 

įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, 

parengtą pagal sveikatos apsaugos ministro 

patvirtintas rekomendacijas ir Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 

patvirtintas ekstremaliųjų situacijų valdymo 

planų rengimo metodines rekomendacijas. 

 
2 



PAGD METODINĖS REKOMENDACIJOS 

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 

2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 1-70 „Dėl 

ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo 

metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, 

Nr. 24-1200) 
 

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 

2011 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1-189 „Dėl 

galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos 

analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ 

(Žin., 2011, Nr. 70-3360) 
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RIZIKOS ANALIZĖ 

 Planas rengiamas atlikus galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. 

 

 Rizikos analizė atliekama šiais etapais: 

 nustatomi galimi pavojai 

 atliekamas rizikos vertinimas 

 nustatomas rizikos lygis ir jos priimtinumas 

(priimtina ar nepriimtina)  
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RIZIKOS ANALIZĖ – GALIMŲ PAVOJŲ 

NUSTATYMAS 

 Nustatomi visi galimi gamtiniai ir žmogaus 

veiklos sukelti (techniniai, ekologiniai ir 

socialiniai) pavojai, galintys kilti VSC 
 

 Nustatomi pavojai, galintys kilti už VSC ribų, bet 

turintys poveikį gyventojų gyvybei ar sveikatai, 

turtui, aplinkai, VSC veiklos tęstinumui bei gali 

sukelti savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją 
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RIZIKOS ANALIZĖ – RIZIKOS VERTINIMAS 

 Analizuojama nustatytų galimų pavojų tikimybė 

ir galimi padariniai (poveikis) 

 Analizuojant galimus padarinius (poveikį) VSC, 

jie detalizuojami į padarinius (poveikį): 

 gyventojų gyvybei ir sveikatai 

 turtui ir aplinkai 

 veiklos tęstinumui 

 Nustatyto galimo pavojaus tikimybė bei 

kiekvieno galimo pavojaus padariniai (poveikis) 

įvertinami pagal PAGD rekomendacijose 

pateiktus balus ir užpildomos atitinkamos 
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RIZIKOS ANALIZĖ – RIZIKOS LYGIO IR JOS 

PRIIMTINUMO NUSTATYMAS 

 Bendras rizikos lygis ir jos priimtinumas nustatomas 

pagal PAGD rekomendacijose pateiktą metodiką 
 

 Atlikus rizikos analizę galimi pavojai suskirstomi į: 

 priimtinos rizikos 

 vidutinės rizikos 

 didelės rizikos 

 labai didelės rizikos 
 

 VSC ekstremaliųjų situacijų valdymo plane aprašomas 

tik tų galimų pavojų valdymas, kuriems rizikos 

analizės metu buvo nustatyta labai didelė ar didelė 
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VSC ESV PLANAS 

 Tai VSC kryptingai vykdomų ir detalių priemonių 
bei veiksmų, kurių reikia imtis atsitikus įvykiui, 
aprašymas 
 

 Plano tikslai: 

 užtikrinti VSC pasirengimą veiklai atsitikus įvykiui 

 švelninti įvykio neigiamą poveikį teritorijos, kurioje VSC 
veikia, gyventojams ir pačiam VSC 
 

 Plano uždaviniai: 

 užtikrinti VSC darbuotojų ir turto apsaugą atsitikus 
įvykiui 

 užtikrinti VSC veiklos tęstinumą, prireikus operatyviai 
pertvarkant VSC veiklą, atsitikus įvykiui 

 užtikrinti valstybinę visuomenės sveikatos priežiūrą 
atsitikus įvykiui 
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VSC ESV PLANAS 

 Už Plano rengimo, derinimo, tvirtinimo ir atnaujinimo 

organizavimą atsakingas VSC direktorius ar jo 

įgaliotas asmuo 
 

 Plano projektas turi būti suderintas su SAM ESSC 
 

 VSC direktoriaus įsakymu tvirtinamas Planas 

rengiamas 5 metų laikotarpiui 
 

 Kiekvienais metais iki vasario 1 d. Planas 

peržiūrimas, prireikus tikslinamas ir atnaujinamas 

9 



 Struktūrinės dalys:  

 titulinis lapas 

 Plano turinys 

 Plano derinimo lapas 

 Plano tikslinimo ir atnaujinimo lapas 

 Plano kopijų paskirstymo lapas 

 bendrosios nuostatos 

 gresiantys įvykiai  

 perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar atsitikusį įvykį 
organizavimas 

 keitimosi informacija apie įvykį tvarka 

 VSC darbuotojų apsauga gresiant ar atsitikus įvykiui 

 gresiančių ar atsitikusių įvykių likvidavimo ir jų padarinių 
šalinimo, gelbėjimo darbų organizavimas ir koordinavimas 

 savivaldybių ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose 
nurodytų užduočių vykdymo organizavimas 

 Plano priedai 
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VSC ESV PLANAS 
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 VSC Planas 

rengiamas pagal 

Rekomendacijų priede 

išdėstytą tipinę Plano 

struktūrą, įrašant 

reikiamą informaciją 

VSC ESV PLANAS 

03-Priedas_12-04-30.pdf


 VSC darbuotojai turi būti susipažinę su Planu ir 

žinoti savo funkcijas atsitikus įvykiui 
 

 Vadovaujantis Informacijos apie sveikatos 

priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai 

ekstremaliųjų situacijų atvejais teikimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 

d. įsakymu Nr. V-1110 (Žin., 2011, Nr. 162-7698), 

Plano kopija teikiama ESSC 
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VSC ESV PLANAS 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 
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