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ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PASIRENGIMO REAGUOTI Į 

EKSTREMALIĄSIAS SITUACIJAS ŠIAULIŲ MIESTE 2021 M. VERTINIMAS 

 

Ūkio subjektų ir kitų įstaigų (toliau – Subjektai) pasirengimo reaguoti į ES vertinimas 

atliktas vadovaujantis PAGD prie VRM direktoriaus 2017 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1-135 

patvirtintu Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo 

reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas). 

Vertinamų Subjektų nustatymo kriterijai: 

– ūkio subjektai, kurie verčiasi apdirbamąja gamyba pagal Ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatorių (EVRK 2 red.)“, kai juose ar jo struktūriniame padalinyje vienu metu dirba 100 ar 

daugiau žmonių; 

–  socialinės globos įstaigos, kai jose vienu metu gali būti 50 ar daugiau žmonių;  

–  kitos įstaigos, ūkio subjektai, teikiantys formaliojo švietimo paslaugas, kai juose vienu 

metu (darbuotojų ir mokinių) gali būti 100 ar daugiau žmonių; 

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdantys ūkio subjektai ir kitos 

įstaigos, kai juose vienu metu gali būti (darbuotojų ir auklėtinių) 50 ar daugiau žmonių. 

Vertinama pagal  Apraše nustatytus vertinimo kriterijus, jų reikšmes ir atsižvelgus į: 

1. praėjusių metų Subjekto civilinės saugos būklės patikrinimo metu gautus įvertinimo 

rezultatus (įvertinama „gerai“, „patenkinamai“, „nepatenkinamai“). 

2. analizuojant gautas praėjusių metų Subjektų ekstremaliųjų situacijų prevencijos 

priemonių planų  (toliau – ESPPP) įgyvendinimo ataskaitas. 

Ar įgyvendintos ESPPP  suplanuotos prevencijos priemonės pagal  nusistatytus vertinimo 

kriterijus ir jų reikšmes nustatytiems tikslams pasiekti, ar nustatytos prevencijos priemonės LDR, DR, 

VR pavojų Į, EĮ, ES užkardyti, ar organizuoti darbuotojų 2 val. darbo vietoje mokymai, surengtos 

stalo ar funkcinės pratybos, ar parengtas ir peržiūrėtas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, ar 

parinktos ir specialiuoju ženklu pažymėtos KAS patalpos. Įvertinama pagal Apraše nustatytą balų 

sistemą.  

3. analizuojant Subjektų patvirtintus, atnaujintus ar tikslintus ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planus. 

Įvertinamas planų (ne)tikslinimas,  galimų LDR, DR pavojų ES valdymo aprašymas. 

Subjekto pasirengimas reaguoti į ES apskaičiuojamas procentine išraiška naudojantis 

formule:  

 

 

Jei pagal Subjekto kriterijų gauta balų: 

– daugiau nei 75 %, laikoma, kad yra pasirengęs reaguoti į ES; 

– nuo 50 % iki 75% imtinai, laikoma, kad yra nevisiškai pasirengęs reaguoti į ES; 

– mažiau nei 50 %, laikoma, kad Subjektas yra nepasirengęs reaguoti į ES. 

Subjektas taip pat laikomas nepasirengęs reaguoti į ES: 

–  jei jo civilinės saugos būklė kompleksinio patikrinimo metu įvertinama „nepatenkinamai; 



– jei laiku nepateikė praėjusių metų ataskaitos.   

Subjektų pasirengimas reaguoti į ES 2021 m. vertintas iš Subjektų iki 2022 m. sausio 20 d. 

Savivaldybės administracijai teiktų 2021 m. ataskaitų: parengtų vadovaujantis Savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2018-06-20 įsakymu Nr. A-1037 „Dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų 

prevencijos priemonių įgyvendinimo ir civilinės saugos uždavinių vykdymo ataskaitų pateikimo“ ir 

nustatyta forma civilinės saugos uždavinių vykdymo ataskaitą pagal nustatytą formą.  

Jei pagal Subjekto kriterijų gauta balų: 

– daugiau nei 75 %, laikoma, kad yra pasirengęs reaguoti į ES; 

– nuo 50 % iki 75% imtinai, laikoma, kad yra nevisiškai pasirengęs reaguoti į ES; 

– mažiau nei 50 %, laikoma, kad Subjektas yra nepasirengęs reaguoti į ES. 

Subjektas taip pat laikomas nepasirengęs reaguoti į ES: 

–  jei jo civilinės saugos būklė kompleksinio patikrinimo metu įvertinama „nepatenkinamai; 

– jei laiku nepateikė praėjusių metų ataskaitos. 

Į 2021 m. vertinimo atskaitą įtraukti I – III veiklos rizikingumo grupės (toliau – gr.) ūkio 

subjektai (toliau – ŪS) ir kitos įstaigos (toliau – KĮ), kurių steigėjos yra valstybės (toliau – VKĮ) ir 

savivaldybės institucijos (toliau – SKĮ).  

 

Vertinimo subjektai 

Atliktų CSB kompleksinių  

patikrinimų skaičius, 

įvertinimas 

CS kontrolės vykdytojai 

Subjektai 100 3 
Įvertinimas Institucijos 

Ūkio subjektai 24 17 

I gr. 3 3 „gerai“ PAGD prie VRM ŠPGV 

II- III gr. 21 10 
13 – „gerai“, 

1 – „patenkinamai“ 
SA CSTS 

Kitos įstaigos 76 25  

VKĮ 5 4 
3 – „gerai“ 

1 – „patenkinamai“ 

PAGD prie VRM ŠPGV 

SKĮ 71 21 

„gerai“ SA CSTS 
Sveikatos priežiūros  5 1 

Socialinių paslaugų 4 - 

Švietimo ir ugdymo  65 20 

 

Ataskaitos teiktos vadovaujantis  Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-20 

įsakymu Nr. A-1037 „Dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų prevencijos priemonių įgyvendinimo ir 

civilinės saugos uždavinių vykdymo ataskaitų pateikimo“ ir įsakymu nustatyta forma. 

2021 m. visiškai pasirengę reaguoti į ES – 94 subjektai (94 %), nevisiškai pasirengę – 

6 subjektai,  

2020 m. visiškai pasirengę reaguoti į ES sudarė 88 % , nevisiškai pasirengę – 12 % 

subjektų. 

 Dauguma Subjektų atsižvelgė į ESK 2021 m. sprendimą Subjektams rengti privalomus 

mokymus, pratybas karantino dėl COVID-19 metu. 

2021 m. mokymus suorganizavo 99 % subjektų, pratybų nesuorganizavo 13 % subjektų. 

2020 m. pratybų nesuorganizavo 30 % visų subjektų. 

Visi subjektai turi pasirengę ESVP.  

PRIDEDAMA visų Subjektų vertinimo suvestinė.  





39 subjektai surinko didžiausią balų skaičių ir yra 100 proc. pasirengę reaguoti į ES 

pagal visus pasirengimo reaguoti į ES  vertinimo kriterijus. 

Ūkio subjektai 

1. UAB „Ecoservice projektai“ 

2. AB Šiaulių energija 

3. UAB "Šiaulių vandenys" 

4. UAB "Salda" 

5. UAB Šiaulių plentas 

6. UAB „Rūta“ 

7. UAB „Frilux“ 

8. UAB „Artilux NMF“ 

9. AB „Rėkyva“ 

Sveikatos priežiūros įstaigos 

1. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė 

Socialinių paslaugų įstaigos 

1. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai 

2. Šiaulių miesto savivaldybės globos namai 

3. Kompleksinių paslaugų namai „Alka“ 

4. Šiaulių miesto socialinių paslaugų centras 

Švietimo įstaigos 

1. VšĮ Šiaulių profesinio rengimo centras 

2. Šiaulių Didždvario gimnazija 

3. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija 

4. Šiaulių Dainų progimnazija 

5. Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija 

6. Šiaulių sporto gimnazija 

7. Šiaulių suaugusiųjų mokykla 

8. Šiaulių Gytarių progimnazija 

9. Šiaulių Medelyno progimnazija 

10. Šiaulių „Ragainės“ progimnazija 

11. Šiaulių sanatorinė mokykla 

12. Šiaulių Sandoros progimnazija 

13. Šiaulių Jovaro progimnazija 

14. Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla 

15. Šiaulių Saulės pradinė mokykla 

16. Šiaulių Petro Avižonio regos centras 

Ugdymo įstaigos 

1. Šiaulių l-d Dainelė 

2. Šiaulių l-d „Gluosnis“ 

3. Šiaulių l-d „Bitė“ 

4. Šiaulių l-d „Drugelis“ 

5. Šiaulių l-d Eglutė 

6. Šiaulių l-d Gintarėlis 

7. Šiaulių l-d „Ežerėlis“ 

8. Šiaulių l-d „Pupų pėdas“ 

9. Šiaulių l-d Žiogelis 

  
______________________________________________ 



ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PASIRENGIMO REAGUOTI Į 

EKSTREMALIĄSIAS SITUACIJAS ŠIAULIŲ MIESTE 2021 M. VERTINIMO IŠVADOS 

 

1. Atlikus 24-ių I – III veiklos rizikingumo grupės ūkio subjektų ir 76 kitų įstaigų (toliau – 

Subjektai) pasirengimo Šiaulių mieste reaguoti į ekstremaliąsias situacijas (toliau – ES) 2021 m. 

įvertinimą, nustatyta, kad iš 100 subjektų pasirengę reaguoti į ES – 94 subjektai, iš jų 20 ūkio subjektų 

ir 74 kitos įstaigos, nevisiškai pasirengę – 6 subjektai, iš jų 4 ūkio subjektai ir 2 kitos įstaigos.  

39 subjektai pasirengę reaguoti į ES pagal visus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD prie VRM)  direktoriaus 2017 m. 

gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1-135 patvirtintame Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio 

subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo tvarkos apraše 

nustatytus kriterijus. 

2. Subjektams, nevisiškai pasirengusiems reaguoti į ES ar pasirengusiems reaguoti į ES, bet 

neatitikusiems nors vieną iš vertinimo kriterijų, nustatomos civilinės saugos būklės gerinimo 

priemonės  1 lentelėje. 
1 lentelė 

Eil.  

Nr. 

Priemonės Teisės aktas 

1. 

Parengti ir patvirtinti ar atnaujinti trimetį 

ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 

planą: 

1. nustatyti planuojamų priemonių įgyvendinimo 

vertinimo kriterijus ir jų reikšmes; 

2. numatyti prevencijos priemones, skirtas  rizikos 

analizėje nustatytų LDR, DR ir VR pavojų  ES 

išvengti arba jų susidarymo galimybėms sumažinti. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 

1028 ,,Dėl Ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos vykdymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“  

2. Kasmet organizuoti darbuotojų civilinės saugos 

mokymus darbo vietoje (2 valandų).   

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 

718 ,,Dėl Civilinės saugos mokymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; PAGD 

prie VRM  direktoriaus 2010-07-21 

įsakymas Nr. 1-219 “Dėl Tipinių 

civilinės saugos mokymo programų 

patvirtinimo“ (2016-09-10 įsakymo 

Nr. 1-292 redakcija). 

3. Kasmet organizuoti civilinės saugos stalo ar 

funkcines (kasmet paeiliui ) pratybas.  

PAGD prie VRM direktoriaus 2011 

m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 1-225 

,,Dėl Civilinės saugos pratybų 

organizavimo ir vertinimo metodinių 

rekomendacijų patvirtinimo“. 

4. Tikslinti ir (ar) taisyti, atnaujinti ESVP, aprašyti 

galimų LDR, DR pavojų ES valdymą. 

PAGD prie VRM 2direktoriaus 2011-

02-23 įsakymas Nr. 1-70 “Dėl 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo 

planų metodinių rekomendacijų 

patvirtinimo” (galiojanti redakcija). 

6. 

Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo 1 priedo  

ir 2 priedo klausytojų kategorijoms priskirtiems 

asmenims išklausyti atitinkamos civilinės saugos 

mokymo programos kursą ir turėti pažymėjimus 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 

718 ,,Dėl Civilinės saugos mokymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 



 

3. Subjektams, vadovaujantis civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, peržiūrėti ir (ar) 

atnaujinti / tikslinti: 

3.1. galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir  ekstremaliųjų situacijų valdymo 

planą (toliau – Planas).  

Vadovautis Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų reglamento 

(nuo 2020-05-01 galiojančios redakcijos): Plano struktūros, Plano teisinio pagrindo, rengėjų ir jų 

kontaktų duomenų; Plano aktyvinimo ir atšaukimo aprašymo, priedų: 1 priedas „Materialinių išteklių 

žinynas“; 2 priedas „Atsakomybių tarp institucijų paskirstymo suvestinė“; 3 priedas „Kalendorinis 

veiksmų planas“.  Detaliai aprašyti atliktos įstaigos ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės nustatytų 

labai didelės arba didelės rizikos galimų pavojų valdymo, likvidavimo ir jų padarinių šalinimo 

organizavimo ir koordinavimo veiksmus (aprašyti užkrečiamosios ligos – COVID-19 (koronaviruso 

infekcija) plitimo suvaldymą įstaigoje). Peržiūrėti institucijų pavadinimus, kontaktus.  

3.2. iš dalies nustatytas KAS patalpas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 

gegužės 12 d. nutarimu Nr. 529  patvirtintu Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo 

tvarkos aprašu, jas pažymėti specialiuoju KAS ženklu (KAS patalpos privalomos subjektams, 

kuriuose vienu metu dirba arba nuolat būna daugiau kaip 200 asmenų  ir / ar  užtikrinamas gyvybiškai 

svarbių paslaugų teikimas gyventojams: medicininis aptarnavimas, pagrindinių maisto produktų 

gamyba, transporto ir ryšių paslaugos, elektros, šilumos, dujų, vandens tiekimas, nuotekų šalinimas 

ir kitos komunalinės paslaugos).  Parenkant KAS (kolektyvinės apsaugos patalpas), vadovautis 

PAGD prie VRM 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-52 patvirtintame Slėptuvių parinkimo ir įrengimo 

reikalavimų apraše nustatytų parinkimo ir įrengimo reikalavimų (pritaikomų pagal turimas sąlygas); 

3.3.   Sudaryti Subjekto Veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių kaupimo ir asmeninės 

apsaugos priemonių atsargų sąrašą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 

2 d.  nutarimu Nr. 85 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 286 

„Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 

priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo atitinkamų nuostatų 

įgyvendinimo“ pakeitimo” patvirtintu Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir 

kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir 

asmeninės apsaugos priemonių, reikalingų nustatytų galimų pavojų atveju, atsargų sąrašo sudarymo 

ir jų kaupimo principų aprašu pagal šio aprašo priede nustatytą formą. 

_________________ 

 

 


