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Eil.
Nr.
1.

2.

Prevencinių
priemonių
pavadinimas
Galimų
ekstremaliųjų
situacijų ir (ar)
kitų pavojų
Švietimo ir
mokslo
ministerijoje
(toliau –
Ministerija)
rizikos analizė
Pasirengimas
tinkamai
valdyti
ekstremalias
situacijas bei
galimas jų
pasekmes
Ministerijoje

Tikslai

Priemonės tikslams
pasiekti

Nustatyti
potencialias
grėsmes ir
ekstremalias
situacijas, kurios
turėtų neigiamos
įtakos Ministerijos
veiklai. Įvertinti jų
rizikos lygį

Peržiūrėti ir
prireikus tikslinti
Ministerijos galimų
pavojų ir
ekstremaliųjų
situacijų rizikos
analizę

Ruoštis galimų
ekstremaliųjų
situacijų ir (ar) kitų
pavojų valdymui
bei tinkamam
pasekmių
suvaldymui

Kaupti, analizuoti
informaciją ir
duomenis apie
buvusias
ekstremaliąsias
situacijas,
ekstremaliuosius
įvykius ir kitus
pavojus
Peržiūrėti ir
prireikus tikslinti
Ministerijos

Vykdytojai
2018 m.
Ministerijos

Ekstremaliųjų
situacijų Operacijų
centro (toliau –
ESOC), ESOC
sekretorius,
atsakingas už
ekstremaliųjų
situacijų valdymo
plano projekto
rengimą
ESOC nariai,
atsakingi asmenys

ESOC sekretorius,
atsakingas už
ekstremaliųjų

Įgyvendinimo terminai
2019 m.

2020 m.

Esant poreikiui

Per I-ą metų ketvirtį

Per I-ą metų ketvirtį

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Esant poreikiui

Iki IV-to metų
ketvirčio pabaigos

Iki IV-to metų
ketvirčio pabaigos

2

ekstremaliųjų
situacijų valdymo
planą

Peržiūrėti ir
prireikus atnaujinti
ekstremaliųjų
situacijų valdymui
aktualius
kontaktinius
duomenis
Patikslinti ESOC
sudėtį ir nuostatus

situacijų valdymo
plano projekto
rengimą,
Ministerijos
Bendrųjų reikalų
skyrius (toliau –
BRS)
Ministerijos ESOC

ESOC

Papildyti turimus
ESOC, BRS
išteklius, skirtus
galimoms
ekstremaliosioms
situacijoms
likviduoti ir jų
padariniams šalinti,
įsigyjant papildomo
inventoriaus
Koordinuoti
ESOC
priemonių, susijusių
su pasirengimu
galimų ekstremaliųjų
situacijų ir jų
pasekmių
likvidavimui,
įgyvendinimą

Esant poreikiui

Iki IV-to metų
ketvirčio pabaigos

Iki IV-to metų
ketvirčio pabaigos

Iki II-o metų
ketvirčio

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Pagal galimybes

Pagal galimybes

Pagal galimybes

Nuolat

Nuolat

Nuolat
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3.

Ekstremaliųjų
situacijų
prevencinių
priemonių
nustatymas

Numatyti
priemones, galimų
pavojų atsiradimo
rizikai mažinti ir
ekstremaliųjų
situacijų
padariniams
sušvelninti

Peržiūrėti ir
prireikus tikslinti
Ministerijos
Ekstremaliųjų
situacijų prevencijos
priemonių planą

ESOC

Esant poreikiui

Peržiūrėti per I-jį metų Peržiūrėti per I-jį metų
ketvirtį
ketvirtį

4.

Gebėjimų
tinkamai
reaguoti į
kilusius
pavojus ir (ar)
ekstremaliąsias
situacijas
stiprinimas

Stiprinti
Ministerijoje
dirbančiųjų asmenų
gebėjimus tinkamai
reaguoti į gręsiantį
ar susidariusį
pavojų ir (ar)
ekstremaliąją
situaciją.
Ruošti asmenis,
atsakingus už
ekstremaliųjų
situacijų
prevenciją,
prognozavimą ir
padarinių
likvidavimo
organizavimą

Patikslinti
Ministerijos
darbuotojų civilinės
saugos mokymo
tvarkos aprašą
Organizuoti 2
(dviejų) valandų
trukmės civilinės
saugos mokymus
darbo vietoje

ESOC, BRS

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Esant poreikiui

BRS, ESOC

Per I –ą metų
ketvirtį

Kartą per metus

Kartą per metus

Organizuoti
institucinio lygio
civilinės saugos
pratybas

BRS, ESOC

Funkcines
pratybas iki III–
io metų
ketvirčio

Stalo pratybas iki IV–
to metų ketvirčio

Stalo pratybas iki IV–to
metų ketvirčio

ESOC nariams
dalyvauti civilinės
saugos mokymuose,
seminaruose,
pasitarimuose

ESOC, kiti
atsakingi asmenys

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį
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5.

Galimų pavojų
rizikos
mažinimas
instituciniu
lygmeniu

Siekiant sumažinti
infekcinių bei
pavojingų
užkrečiamųjų ligų
protrūkio tikimybę,
šviesti
Ministerijoje
dirbančius asmenis
ligų prevencijos
klausimais

Parengti atmintinę
tema – „Labiausiai
paplitusios
respiracinės
infekcinės ligos ir jų
prevencija“
Vėdinimo ir oro
kondicionavimo
sistemų filtrų
keitimas

BRS, ESOC

–

BRS

Pagal poreikį

BRS

Tinkamai
pasiruošti galimam
gaisro atvejui
Ministerijos

Vykdyti nuolatinę
aplinkos stebėseną
dėl nariuotakojų ar
(ir) graužikų buvimo
Ministerijos
patalpose;
infekciniams
susirgimams
peržengus
epidemijos lygį,
patalpų valymui
naudoti
dezinfekuojančias
priemones, numatyti
jų ir individualių
apsaugos priemonių
atsargas
darbuotojams
Parengti atmintinę
tema – „Elgesio
instrukcijos kilus
gaisrui“

BRS

Iki einamųjų metų
pabaigos

–

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Dezinfekcija,
dezinsekcija,
deratizacija
atliekama pagal
poreikį

Dezinfekcija,
dezinsekcija,
deratizacija atliekama
pagal poreikį

Dezinfekcija,
dezinsekcija,
deratizacija atliekama
pagal poreikį

–

–

Iki einamųjų metų
pabaigos
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patalpose ar jų
prieigose

Pasiruošti tinkamai
veikti radus
pavojingą (įtartiną)
radinį (siuntą), taip
pat sukilimo,
maišto, karinės
atakos ar radiacinės
avarijos atvejais

Parengti
BRS
Ministerijoje esančių
gesintuvų užpildymo
grafikus, užtikrinti jų
tinkamumo naudoti
kontrolę
Specialiu ženklu
BRS, ESOC
paženklinti
evakuojamų
darbuotojų
susirinkimo vietas
visuose Ministerijos
padaliniuose,
įsikūrusiuose
pastatuose,
esančiuose
skirtingose miesto
vietose, Ministerijai
pavaldžių įstaigų
administraciniuose
pastatuose
Teikti praktinius
BRS, ESOC,
patarimus
atsakingi asmenys
Ministerijos
darbuotojams apie
tai, kaip tinkamai
elgtis radus
pavojingą (įtartiną)
radinį ar gavus
įtartiną siuntą, taip
pat trumpas
rekomendacijas kilus
maištui, karinės
atakos ar radiacinės
avarijos atvejais

–

–

Pagal poreikį

Iki einamųjų metų
pabaigos

–

Pagal poreikį

–

Iki einamųjų metų
pabaigos

Pagal poreikį
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Teikti tikslo
ESOC
įgyvendinimui
reikiamą pagalbą
Ministerijai
pavaldžių įstaigų
atsakingiems
asmenims
Organizuoti
ESOC
klausimo dėl
minimalaus
darbuotojų skaičiaus,
kuris būtų pajėgus
užtikrinti
Ministerijai priskirtų
funkcijų tęstinumą
nenumatytos ar
ekstremaliosios
situacijos atveju,
svarstymą
Mažinti pavojų
Teikti atitinkamos
ESOC, BRS,
Ministerijos ir (ar) savivaldybės
atsakingi asmenys
jai pavaldžių
perduotas elgesio
įstaigų darbuotojų
rekomendacijas
sveikatai ir gyvybei artėjant
stichinio
meteorologiniam
meteorologinio ar
reiškiniui ir reiškinio
stichinio
metu

Pagal poreikį

–

Pagal poreikį

Pagal poreikį

–

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Iki einamųjų metų
pabaigos

Pagal poreikį
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hidrologinio
reiškinio atvejais

Mažinti
informacinių ir
ryšių technologijų
veikimo sutrikimų
ir (ar) gedimų
tikimybę

Teikti informaciją ir
pranešimus
atitinkamos
savivaldybės
administracijos
civilinės saugos
specialistams ir
kitoms
suinteresuotoms
institucijoms apie
gręsiančią ar
susidariusią
pavojingą situaciją
Ministerijos
patalpose ar
teritorijoje
Vykdyti tinklo
įrangos stebėseną

Užtikrinti tinkamą
informacinių
technologijų
pagalbos sistemos
(toliau – ITPS)
veikimą

ESOC, atsakingi
asmenys

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Ministerijos
informacinių
sistemų ir
dokumentų
valdymo skyrius
(toliau – ISDVS),
Ministerijai
pavaldžių įstaigų
informacinių
technologijų (toliau
– IT) srities
specialistai
ISDVS

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat
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Mažinti elektros ir
šilumos energijos
tiekimo sutrikimo
ir (ar) gedimo
tikimybę

Spręsti ITPS
užregistruotus
sutrikimus

ISDVS

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Užtikrinti duomenų
saugumą ir saugų
duomenų perdavimą
kompiuteriniais
tinklais
Rūpintis
Ministerijoje esamos
informacinių
technologijų ir ryšių
įrangos techninės
būklės priežiūra
Konsultuotis su
informacinių ir ryšių
technologijų
paslaugų teikėjais
Organizuoti
Ministerijos pastatų
vidaus elektros
tinklų, automatikos
ir silpnų srovių
priežiūrą ir remontą
Užtikrinti tinkamą
Ministerijos pastatų
šilumos punktų
priežiūrą ir remontą
Rūpintis naudojamos
elektros įrangos
(išskyrus
kompiuterinę
telekomunikacijų ir
organizacinę įrangą)
būkle, stebėti

ISDVS

Nuolat

Nuolat

Nuolat

ISDVS, IT srities
specialistai

Nuolat

Nuolat

Nuolat

ISDVS

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį

BRS

Nuolat

Nuolat

Nuolat

BRS

Nuolat

Nuolat

Nuolat

BRS

Nuolat

Nuolat

Nuolat
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elektros apskaitos
prietaisų, apskaitos
schemų elementus
Informuoti
atitinkamus tiekėjus
apie sutrikusį arba
nutrūkusį elektros ir
(ar) šilumos
energijos tiekimą
6.

Visuomenės
informavimas
apie
prevencijos
priemones

Sudaryti galimybę
suinteresuotiems
asmenims gauti
informaciją apie
planuojamas
ekstremaliųjų
situacijų
prevencijos
priemones ir jų
įgyvendinimą

BRS

Paskelbti
ESOC, Ministerijos
prevencinių
Komunikacijos
priemonių planą
skyrius
Ministerijos
interneto svetainėje
http://www.
smm.lt/web/lt/veikla/
civiline-sauga

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Patvirtinus
Ministerijos
prevencijos
priemonių planą

Patvirtinus
Ministerijos
prevencijos priemonių
planą

Patvirtinus Ministerijos
prevencijos priemonių
planą

____________________________

