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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.1. Plano paskirtis ir tikslas 
 

Planas – dokumentas, kuriuo vadovaujamasi įvykių, ekstremalių įvykių, ekstremalių 

situacijų atvejais. Jis reikalingas tam, kad būtų tinkamai organizuojami ir koordinuojami valstybės 

ir savivaldybės institucijų, esančių savivaldybės teritorijoje veiksmai, vykdant gyventojų apsaugos 

priemones, organizuojant gelbėjimo ir avarijų padarinių šalinimo darbus, sąveikaujant su Kauno 

apskrities Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos. 

Plano tikslas: 

• nustatyti didžiausius savivaldybės rizikos šaltinius, įvertinti civilinės saugos ir 

gelbėjimo sistemos institucijų taikomas prevencijos ir pasirengimo priemones, nustatyti veiklos 

prioritetus; 

• išaiškinti savivaldybės struktūrų, valstybinių institucijų padalinių, esančių Savivaldybės 

teritorijoje, uždavinius ir funkcijas iki susidarant ekstremaliai situacijai ir jai įvykus; 

• nustatyti savivaldybės padalinių vaidmenį ir pareigas, švelninant ekstremalių situacijų 

padarinius, pasirengiant ekstremalioms situacijoms, reaguojant į jas ir likviduojant jų padarinius; 

• išmokti nustatyti įvykių, ekstremalių įvykių, ekstremalių situacijų dydį ir įvertinti jų 
padarinius.  

 
1.2. Trumpa savivaldybės charakteristika 

 
 Kaišiadorių rajono savivaldybė – Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis 

vienetas, turintis juridinio asmens statusą bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą 

savivaldos teisę, įgyvendinamą per Savivaldybės tarybą. 

 Savivaldybės taryba - 25 nariai 

 Savivaldybės komitetai – 5 

 Kontrolieriaus tarnyba- 3 nariai 

 Meras, mero pavaduotojas 

 Savivaldybės administracija: 

 Savivaldybės administracijos direktorius 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 

Savivaldybės administracijos skyriai - 11 

 Savivaldybės administracijos tarnybos – 2 

 Vyriausiasis savivaldybės teisininkas- 1 

 Savivaldybės gydytojas- 1 
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 Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (ekologas)- 1 

 Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas civilinei saugai- 1 

Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas mobilizacijai- 1 

 Rajono padėtis ir geografinis išdėstymas 

 Kaišiadorių rajonas yra centrinėje Lietuvos Respublikos dalyje. Rajonas ribojasi: 

 vakaruose   - su Kauno rajonu; 

 šiaurės    - su Jonavos rajonu; 

 rytuose   - su Širvintų rajonu; 

 pietuose   - su Prienų rajonu; 

 pietryčiuose   - su Trakų rajonu ir Elektrėnų savivaldybe. 

 

 Kaišiadorių rajonas užima 1167,42 km2
 plotą. 

 Savivaldybės administracinis pasidalijimas: 

 Rajono savivaldybės teritorija padalinta į 11 seniūnijų, tai – Kaišiadorių miesto, 

Žiežmarių gyvenvietės, Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Paparčių, 

Pravieniškių, Rumšiškių, Žaslių, Žiežmarių apylinkės seniūnijos. 

 Rajono topografija: 

 Miškai  užima bendrą 34263,50 ha plotą, kurie yra VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos 

administruojamoje teritorijoje. Iš viso 7 girininkijos. Vyrauja mišrūs miškai, pavojingi gaisrams 

spygliuočių ir lapuočių miškai. 

 Durpynai : Veikiantis- Romato durpynas 311 ha, neveikiantys – Žaliasis raistas – 134 

ha, Dainavos durpynas – 21 ha. 

 Upės. Per rajono teritoriją teka Neries upė 34 km ilgio ir Strėvos upė 38,7 km ilgio, 

kuri prie Kruonio HAE įteka į Kauno marias. Lomenos upelis 22,5 km ilgio, kuris įteka ties 

Gegužinės kaimu į Neries upę. 

Tvenkiniai . Viso 20 pavojingų tvenkinių, pavojingiausi yra Kruonio HAE viršutinis 

baseinas, Bublių, Bulotų, Žalvarnio. 

Keliai:   

Magistralinis Vilnius-Kaunas Nr. A- 1, ilgis per rajono teritoriją 37,4 km. 

Krašto: Antakalnis-Jieznas-Alytus-Merkinė, Nr. 129, ilgis per rajono teritoriją 20,6 km. 

Kaišiadorys-Žiežmariai, Nr. 142, ilgis per rajono teritoriją 7,0 km. 

Jonava- Žąsliai- Mijaugonys, Nr.143, ilgis per rajono teritoriją 34,6 km. 

Rajoniniai: 40 kelių, viso ilgis per rajono teritoriją 324,3 km. 

Vietinės reikšmės: ilgis per rajono teritoriją 300 km. 
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Geležinkelis:  

Vilnius-Jonava-Šiauliai-Klaipėda -   ilgis per rajono teritoriją 32,5 km 

                      Vilnius-Kaunas -                               ilgis per rajono teritoriją 22,3 km 

 Gyventojų paskirstymas 

 Savivaldybės teritorijoje gyvena viso – 34,155 tūkst. gyventojų, Kaišiadorių mieste – 

9,772 tūkst. gyventojų, kaimo vietovėse – 10,870 tūkst. gyventojų, iš jų: 

 Kaišiadorių miesto seniūnijoje  -   9,772  tūkst. gyventojų. 

 Kaišiadorių apylinkės seniūnijoje  -   2,370  tūkst. gyventojų. 

 Kruonio seniūnijoje   -   3,183  tūkst. gyventojų. 

 Nemaitonių seniūnijoje   -   0,500  tūkst. gyventojų. 

 Palomenės seniūnijoje   -   2,197  tūkst. gyventojų. 

 Paparčių seniūnijoje   -   0,825  tūkst. gyventojų. 

 Pravieniškių seniūnijoje   -   1,521  tūkst. gyventojų. 

 Rumšiškių seniūnijoje   -   4,199  tūkst. gyventojų. 

 Žaslių seniūnijoje   -   2,346  tūkst. gyventojų. 

Žiežmarių apylinkės seniūnijoje  -   3,457  tūkst. gyventojų. 

Žiežmarių seniūnijoje   -   3,785  tūkst. gyventojų. 

Švietimas. Rajone yra 16 bendrojo lavinimo mokyklų. Tarp jų 4 gimnazijos,1 

progimnazija, 6 pagrindinės, 1 jaunimo ir suaugusiųjų mokykla, 1 specialioji mokykla, 3 mokyklos-

darželiai. Jose mokosi 4567 mokiniai. 11 bendrojo lavinimo mokyklų yra kaimo vietovėje. Yra 7 

lopšeliai-darželiai, viena verslo ir technologijų mokykla, Kaišiadorių meno mokykla. Paparčių 

globos namuose gyvena 27 vaikai. 

Socialinės paslaugos. Rajone yra 6 socialinių paslaugų įstaigos. Šiose įstaigose yra 74 

vietos. Įvairių socialinių paslaugų gavėjų rajone yra 2705 gyventojai. 

Medicina. Rajone veikia 1 ligoninė, turinti 160 lovų, 6 pirminės sveikatos priežiūros 

centrai, 27 kaimo medicinos punktai, 8 vaistinės. 

Ūkio subjektai. Rajone įregistruoti 235 ūkio subjektai, iš jų 94 įmonės turinčios juridinio 

asmens teises, 39 - neturinčios juridinio asmens teisių, 53 nepelno siekiančios organizacijos, 34 

biudžetinės įstaigos ir 15 visuomeninių organizacijų. 

Žemės ūkis. Rajone yra 4 žemės ūkio bendrovės, įregistruoti 2481 ūkininkų ūkiai, 4 

veikiantys žemės ūkio kooperatyvai. Rajone auginama 8780 galvijų, 2473 kiaulės ir 63 arkliai.  

Vandens tiekimas ir nuotekų valymas. 

UAB „Kaišiadorių vandenys", Gedimino g. 137, Kaišiadorys. Telefonas 8-346 52562,  

 el. paštas kaisvandenys@takas.lt. UAB „Kaišiadorių vandenys" tiekia vandenį ir šalina nuotekas. 
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UAB „Kaišiadorių vandenys" miesto ir eksploatuojamų kaimų padaliniuose dirba 80 

darbuotojų, iš jų 12 - administracijos darbuotojų. 

Bendrovės vandenviečių pajėgumas - nuo 6330 iki 12952 m3/parą arba nuo 1513870 iki 3011480 

m3/metus. Biologinių nuotekų valymo įrenginių pajėgumas 7349 m3/parą. arba 2682000 m3/metus. 

Geriamas vanduo yra išgaunamas iš požeminių gręžinių, kurių vidutinis vandens 

pakėlimas h = 114 m ir tiekiamas 99,3 km tinklais abonentams. Penkiose vandenvietėse yra 

įrengtos vandens gerinimo stotys. Tai Kaišiadorių miesto, Rumšiškių, Antakalnio, Žiežmarių 

gyvenvietėse ir Žiežmarių MSV. 

Nuotekos iš pramonės įmonių ir gyventojų 76,4 km tinklais patenka į valomuosius 

įrenginius. Tinkluose veikia 10 nuotekų pakėlimo stočių. 

Bendrovėje dirbama 5 darbo dienas 40 val. per savaitę. Be to įvestas pastovus budėjimas 

išeiginėmis ir švenčių dienomis. 12 operatorių pagal sudarytą grafiką budi pagrindinėse stotyse — 

miesto vandenvietėje ir valymo įrenginiuose, bei Žiežmarių valymo įrenginiuose. 

Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas vyksta ištisus metus. 

Žiežmarių vandenvietė yra šiauriniame Žiežmarių pakraštyje, netoli Vilnius - Kaunas 

magistralės. Vandenvietėje yra 2 eksploataciniai gręžiniai. 

Žiežmarių melioratorių vandenvietė yra už 2 km į pietvakarius nuo Žiežmarių 

vandenvietės. Vandenvietėje yra 2 eksploataciniai gręžiniai. 

Gudienos vandenvietė yra rytiniame Kaišiadorių miesto pakraštyje. Vandenvietę sudaro 3 

sklypai, kuriuose yra 5 eksploataciniai gręžiniai. 

Stasiūnų vandenvietė yra pietinėje Stasiūnų gyvenvietės dalyje, apie 3 km į pietryčius 

nuo Kaišiadorių m. centro. Šioje vandenvietėje yra 2 gręžiniai. 

Kaišiadorių vandenvietė randasi pietinėje miesto dalyje. Joje yra 4 eksploataciniai 

gręžiniai. 

Rumšiškių vandenvietė yra pietrytiniame gyvenvietės pakraštyje. Joje yra 4 gręžiniai. 

Ūkinė veikla vykdoma 34 ha plote. Iš to skaičiaus 22 ha užima vandenvietės, 12 ha - 

nuotekų valymo įrenginiai. Žemė - Lietuvos Respublikos valstybės nuosavybė.  

Atliek ų susidarymas. 

UAB „Kaišiadorių vandenys" atliekos susidaro vykdant vandens tiekimo ir nuotekų 

šalinimo ūkinę veiklą. Biologinio valymo įrenginiuose technologinio proceso metu (nuotekų 

valymo) susidaro dumblas, kuris skystame pavidale, siurblių pagalba, transportuojamas į dumblo 

sausinimo aikšteles. 

Kaimų valomųjų įrenginių perteklinis dumblas susidaro valant aerotankus, 

biotvenkinius. Jis transportuojamas į miesto ir Žiežmarių valomųjų įrenginių esamas dumblo 
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aikšteles. Dumblo aikštelės sumontuotos iš gelžbetoninių gaminių, o dugnas išasfaltuotas, įrengti 

drenažiniai dumblo sausinimo kanalai. Drenažinės nuotekos grąžinamos į valymo įrenginių pirminį 

priimtuvą. Aikštelės apipylimuotos gruntu, kad dumblas nepatektų į valymo įrenginių teritoriją. 

Aikštelės įrengtos pagal projektus atitinkančius gamtosauginius reikalavimus. 

Kaišiadorių miesto aikštelėje telpa iki 7000 m3 dumblo. Žiežmarių gyvenvietės valymo 

įrenginių dumblo aikštelėse telpa iki 1000 m3 dumblo. 

Kaišiadorių rajono kultūros paveldo apžvalga 
 

Kaišiadorių rajone yra 255 kultūros paveldo objektai, įrašyti į Kultūros vertybių registrą 

(toliau – KVR). 177 iš jų yra nekilnojamieji kultūros paveldo objektai (priedas Nr. 54), 78 – 

kilnojamosios kultūros vertybės. Visas jas pagal pobūdį galima išskirstyti į archeologinius (89), 

mitologinius (20), istorinius (26), memorialinius (6), urbanistinius (2), architektūrinius (22), 

etnokultūrinius (1) ir inžinerinius (8).  

Didžiausią kultūros paveldo objektų skaičių (34 proc.) sudaro archeologiniai ir dailės (31 

proc.) objektai.  

Didžiausias nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų skaičius (net 48), daugiau nei 

ketvirtadalis, yra Kruonio seniūnijoje.  

Muziejai 
 

Kaišiadorių rajono teritorijoje yra Kaišiadorių muziejus (steigėjas – Kaišiadorių rajono 

savivaldybė) su Jono Aisčio ir Brazauskų namų filialais bei Rumšiškių Lietuvos liaudies buities 

muziejus (steigėjas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija).  

 
1.3. Plane vartojamos sąvokos ir santrumpos 

 
Civilin ė 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.  

Civilin ės saugos sistemos parengtis – civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimas 

reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją. 

Civilin ės 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. 
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Didelė pramoninė avarija – dėl nekontroliuojamos padėties eksploatuojant pavojingąjį 

objektą įvykstantis nenumatytas staigus įvykis (sprogimas, gaisras arba didelio kiekio pavojingųjų 

medžiagų išsiveržimas į aplinką), kuris sukelia tiesioginį ar uždelstą didelį pavojų gyventojams ir 

(ar) aplinkai pavojingajame objekte ar už jo ribų ir kuris yra susijęs su viena ar keliomis 

pavojingosiomis medžiagomis. 

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. 

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 
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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. 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – dokumentas, kuriuo reglamentuojamas 

materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms 

situacijoms. 

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. 

Kolektyvin ės 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 
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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. 

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. 

Paieškos darbai – veiksmai, kuriais siekiama surasti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar 

ekstremaliųjų situacijų metu dingusius, pasiklydusius ar nukentėjusius gyventojus, patyrusius 

avariją laivus ir orlaivius. 

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. 

Slėptuvė – specialiosios paskirties statinys arba specialiai įrengta patalpa gyventojams, kurie 

užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų situacijų ar karo metu, 

apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. 

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. 

Santrumpos:  

LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

CS – civilinės saugos 

GMPS – greitosios medicininės pagalbos stotis. 
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BPC – Bendrasis pagalbos centras. 

PK – Policijos komisariatas. 

PGT – Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

CSSS – Civilinės saugos sistemos subjektai. 

ESK – Ekstremaliųjų situacijų komisija. 

ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. 

PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 

ministerijos. 

APGV – Apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. 

SKS – Situacijų koordinavimo skyrius. 

RSC – Radiacinės saugos centras 

VSC – Visuomenės sveikatos centras  

AB – Akcinė bendrovė 

UAB – Uždaroji akcinė bendrovė 

GPIS – Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema 

 

II. GRESIAN ČIOS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS  
 

Gamtinio pobūdžio – geologinis ir hidrometeorologinis (stichiniai, katastrofiniai  

meteorologiniai ir stichiniai, katastrofiniai hidrologiniai reiškiniai) reiškinys, įvykis, susijęs su ledo 

lytimis, ledų sangrūdomis, ledo laukais; žmonių ligos, vabzdžių antplūdis, gyvūnų ligos, augalų ligos 

ir kenkėjai, žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir paukščių badas.  

Techninio pobūdžio – transporto įvykiai, susiję su jūros ar vidaus vandenų laivo 

naudojimu,  

aviacija, geležinkelių transporto ir automobilių kelių eismu ir įvykiais vežant pavojingą krovinį; 

įvykiai pramonėje ir energetikos sistemoje, hidrotechnikos statinio, komunalinių sistemų avarija ir 

ryšių paslaugų teikimo vartotojams sutrikimas.  

Ekologinio pobūdžio – aplinkos oro ir vandens užterštumas; dirvožemio, grunto 

užterštumas arba kitoks jam padarytas poveikis; tarša branduolinėmis ir (ar) radioaktyviosiomis 

medžiagomis ir naftos produktais.  

Socialinio pobūdžio – masinės riaušės ir neramumai, blokados, provokacijos, diversijos, teroro  

aktai, taip pat kariniai veiksmai Lietuvos Respublikos ar kaimyninės valstybės teritorijoje.  

Kiti ekstremalieji įvykiai  – žmonių sveikatos sutrikimai, panika, traumos, mirties atvejai 

dėl užsikrėtimo, apsinuodijimo ar fizinio poveikio, gaisro keliamas pavojus, užsidegimo ar degimo 

grėsmė, pavojingas radinys, pavojus sunaikinti kultūros vertybę arba kultūros vertybės sunaikinimas; 
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įvykis, keliantis pavojų saugomiems asmenims, saugomam objektui, Lietuvos Respublikos vadovybės 

rezidencijoms; kitas įvykis, dėl kurio gali susidaryti arba susidaro ekstremalioji situacija.  

Savivaldybei gresiančios ekstremaliosios situacijos, nustatytos atlikus galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę (plano priedas Nr. 1), pateiktos prioriteto tvarka pagal bendrą 

rizikos lygį. 

Pagal nustatytą didžiausią rizikos lygį, galimi pavojai prioriteto tvarka yra laikomi: 

NUSTATYTŲ GALIM Ų PAVOJŲ APIBŪDINIMAS 
 

Eil. 
Nr. 

Nustatytas galimas pavojus Nustatyto galimo 
pavojaus padarinių 
(poveikio) zona ir 
galimas pavojaus 

išplitimas 

Galimo 
pavojaus kilimo 

priežastys 

Bendras 
rizikos lygis 

(R)  

 

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didel ės tikimybės: 
 

1. - Labai smarki audra, 
viesulas, škvalas  
Maksimalus vėjo  
greitis 28÷32 m/s,  

Dalis arba visa 
savivaldybės teritorija 

 

Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys 

44 
labai didelis 

2. - Uraganas 
Maksimalus vėjo  
greitis - ≥33 m/s 
 

Dalis arba visa 
savivaldybės teritorija 

 

Katastrofinis 
meteorologinis 
reiškinys 

44 
labai didelis 

3. - Geležinkelių transporto 
eismo nutraukimas 
Nutraukimo trukmė - ≥ 6 val. 
 

Geležinkelio ruožas, 
kertantis Savivaldybės 

teritoriją 

Eismo 
nutraukimas 

40 
labai didelis 

4. Miškų suniokojimas 
Meteorologinio reiškinio pada-
ryta žala; bendras pažeistas 
medienos tūris - ≥ 0,5 mln. m3.  

Savivaldybės teritorija Išorės veiksnių 
sukeltas pavojus 

36 
labai didelis 

5. - Smarki lijundra 
Apšalo storis ant standartinio 
lijundros stovo laidų - 
skersmuo ≥20 mm. 

Dalis arba visa 
savivaldybės teritorija 

 

Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys 

36 
didelis 

6. Gaisrai 
Poveikis žmonėms: sutrikdyta 
sveikata; žuvę – ≥10; ≥5. 
Miško gaisras, bendras 
pažeistas plotas, ha - ≥ 100. 
Durpynų ar durpingų pievų 
degimas, smilkimas – faktas; 
yra. 
 

Savivaldybės teritorija Žmogaus 
veiklos, išorės 
veiksnių sukeltas 
pavojus 
 

32 
didelis 

7. - Labai smarki pūga 
Vidutinis vėjo greitis; trukmė - 
>20; ≥1; m/s; para 
 

Dalis arba visa 
savivaldybės teritorija 

 

Katastrofinis 
meteorologinis 
reiškinys 

27 
didelis 
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Eil. 
Nr. 

Nustatytas galimas pavojus Nustatyto galimo 
pavojaus padarinių 
(poveikio) zona ir 
galimas pavojaus 

išplitimas 

Galimo 
pavojaus kilimo 

priežastys 

Bendras 
rizikos lygis 

(R)  

8. - Labai smarkus snygis 
Krituli ų kiekis; sniego dangos 
storis; trukmė - >30; >30; ≤12; 
mm; cm; val. 

Dalis arba visa 
savivaldybės teritorija 

Katastrofinis 
meteorologinis 
reiškinys 

24 
didelis 

9 - Elektros energijos tiekimo 
vartotojams sutrikimas 
Nutraukiamas elektros 
energijos tiekimas teritorijai, 
miesto gyvenamajai vietovei ar 
jos daliai – paveikta teritorijos 
dalis; trukmė val.; gyventojų 
skaičius - ≥1/4; ≥24; ≥20000; 
Nutraukiamas elektros 
energijos tiekimas I – s 
patikimumo grupės vartotojui - 
≥24 val. 

Dalis arba visa 
savivaldybės teritorija 

 

Techninis 
sutrikimas 
 

21 
didelis 

 

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį): 
 

10. - Nuotekų šalinimo 
sutrikimas 
Nuotekų šalinimo nutraukimas 
daugiau kaip 20 000 žmonių, 
nutraukimo trukmė - ≥24 val. 

Dalis arba visa 
savivaldybės teritorija 

Nuotekų 
šalinimo 
sistemos avarija 

24 
didelis 

11. - Pavojingos užkrečiamos 
žmonių ligos 
Pavojingos ar ypač pavojingos 
žmonių užkrečiamosios ligos 
protrūkis ar epidemija– faktas, 
yra / nėra; yra. 
Susirgimas ypač pavojinga 
žmonių užkrečiamąja liga – 
susirgusių, mirusių žmonių sk. 
- ≥ 1; ≥ 1. 

Dalis arba visa 
savivaldybės teritorija 

 

Gamtinis 
pavojus 

27 
didelis 

12. - Gyvūnų ligos 
Enzootijos, epizootijos, 
panzootijos atvejis – faktas – 
yra/nėra 

Dalis arba visa 
savivaldybės teritorija 
 

Gamtinis 
pavojus 

24 
didelis 

13. - Radiacinė avarija 
Radioaktyvios medžiagos 
patekimas į aplinką, faktas – 
yra; 
Sutrikdyta sveikata, mirė 
žmonių - ≥1; ≥1. 

Savivaldybės teritorija Branduolinė 
atominio 
reaktoriaus 
avarija; kitas 
įvykis 
teroristiniai aktai 

20 
vidutinis 

14. - Cheminė avarija 
Pavojingųjų medžiagų 
patekimas į aplinką: 

Dalis arba visa 
savivaldybės teritorija. 

UAB Kaišiadorių 

avarijai AB 
„Achema“; 
UAB 

24 
didelis 
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Eil. 
Nr. 

Nustatytas galimas pavojus Nustatyto galimo 
pavojaus padarinių 
(poveikio) zona ir 
galimas pavojaus 

išplitimas 

Galimo 
pavojaus kilimo 

priežastys 

Bendras 
rizikos lygis 

(R)  

- žuvusių žmonių , sutrikdyta 
sveikata, sk. – 1; 3. 
- į vandens telkinius - ≥1 t. 
- ant žemės paviršiaus - ≥5 t. 

paukštynas, 
ŽŪB „Nematekas“, 
BHJ BALTIC UAB 

teritorija 

Kaišiadorių 
paukštynas, 
ŽŪB 
„Nematekas“, 
BHJ BALTIC 
UAB, 
technologinio 
reglamento 
pažeidimai, 
amoniako 
išsiliejimas 

15. - Šilumos energijos tiekimo 
sutrikimai ir (ar) gedimai 
Sutrinka arba nutrūksta 
šilumos energijos tiekimas 
gyvenamajam ar 
visuomeniniam sektoriui 
šildymo sezono metu – 
šilumos netiekimo laikas, val.; 
gyventojų skaičius - > 24; 
>3000 arba ≥1/4 savivaldybės 
gyventojų 
 

Kaišiadorių miestas, 
Žiežmarių gyvenvietė 
ir kitos gyvenamosios 

vietovės, kuriose 
gyventojams yra 

vykdomas 
centralizuotas šilumos 

energijos tiekimas 

Techninis 
sutrikimas 

18 
didelis 

16. Žemės ūkio kult ūrų žūtis 
Meteorologinis ar hidrologinis 
reiškinys, sukėlęs žemės ūkio 
kultūrų žūtį; bendras pažeistas 
plotas, ha - ≥ 10. 
 

Savivaldybės teritorija Išorės veiksnių 
sukeltas pavojus 

21 
didelis 

17. Galimos grėsmės kultūros 
paveldui ar objektams, 
turintiems kult ūros vertybių 
požymių, pavojus sunaikinti 
kultūros vertybę arba 
kultūros vertybės 
sunaikinimas 

Kult ūros paveldo 
objektuose: 
bažnyčiose, 

vyskupijos kurijoje, 
dvaruose, Kaišiadorių 

muziejuje ir jo 
ekspozicijose bei 
Lietuvos liaudies 
buities muziejuje 

Rumšiškėse 

Dėl 
priešgaisrinių 
sistemų 
nebuvimo, 
netvarkingų ir 
pasenusių 
elektros 
instaliacijų, 
kilusių masinių 
riaušių, 
neramumų 

21 
didelis 

18. - Stichinis Nemuno vandens 
lygio pakilimas 
Vandens lygis ≥ 150 cm, 
80,45 m virš Baltijos jūros 
lygio ties Darsūniškiu 
 

Darsūniškio ir 
Lapainios kaimai 

Stichinis 
hidrologinis 
reiškinys 

21 
vidutinis 
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Eil. 
Nr. 

Nustatytas galimas pavojus Nustatyto galimo 
pavojaus padarinių 
(poveikio) zona ir 
galimas pavojaus 

išplitimas 

Galimo 
pavojaus kilimo 

priežastys 

Bendras 
rizikos lygis 

(R)  

 

Ppavojai, kurie yra didelės tikimybės: 
 

19. - Pavojingas radinys 
Randamas sprogmuo, 
konteineris su neaiškios kilmės 
medžiaga, radinys su 
specifiniu užrašu ar specialiu 
ženklu, kuriuo įspėjama apie 
didelį pavojų, indas su 
pavojinga arba neaiškios 
kilmės medžiaga, 
radioaktyvioji medžiaga, 
branduolinės medžiagos, 
įtaisas ar įrenginys, keliantis  
pavojų žmonėms, aplinkai, 
turtui, – faktas yra / nėra; yra 

Savivaldybės teritorija 
 

Žmogaus veiklos 
sukeltas pavojus 

16 
vidutinis 

20. - Labai smarkus lietus 
Krituli ų kiekis- >80 mm; 
trukmė - ≤12 val. 

Dalis arba visa 
savivaldybės teritorija 

 

Katastrofinis 
meteorologinis 
reiškinys 

24 
didelis 

 

Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka: 
 

21. Automobili ų kelių eismo 
įvykis: 

   

21.1. - Eismo įvykis 
Sutrikdyta sveikata, žūva 
žmonės, sk.  - ≥6; ≥3. 
 

Savivaldybės teritorija Eismo įvykis 18 
vidutinis 

21.2. - Eismo kelyje sutrikimas ar 
nutrūkimas 
dėl eismo ar kitokio įvykio 
sutrinka ar uždaromas arba 
užblokuojamas kelias ir 
nutrūksta eismas kelyje – 
laikas iki eismo atnaujinimo: 
 rajoniniame kelyje - >48 val.,  
krašto kelyje - >8 val.,  
magistraliniame kelyje - >4 
val., 

Savivaldybės teritorija Eismo kelyje 
sutrikimas ar 
nutrūkimas 
 

14 
vidutinis 
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Eil. 
Nr. 

Nustatytas galimas pavojus Nustatyto galimo 
pavojaus padarinių 
(poveikio) zona ir 
galimas pavojaus 

išplitimas 

Galimo 
pavojaus kilimo 

priežastys 

Bendras 
rizikos lygis 

(R)  

22. - Dujotiekio avarija 
Gamtinių dujų tiekimo 
nutraukimas:  
- vartotojui, kuriam dujos  
tiekiamos nenutrūkstamai, 
nutraukimo trukmė - ≥ 24 val. 
≥ 20000 arba ≥1/4 
savivaldybės gyventojų 

Magistralinio 
dujotiekio apsaugos 

zonos, gretima 
Savivaldybės teritorija 

Techninė avarija 18 
vidutinis 

23. - Vandens tiekimo 
sutrikimas 
Geriamojo vandens tiekimo 
nutraukimas stacionariai 
asmens sveikatos priežiūros 
įstaigai, ūkio subjektui ar 
įstaigai, teikiančiai formaliojo 
mokymo paslaugas – vandens 
netiekimo laikas - >24val;  
Geriamojo vandens tiekimo 
nutraukimas gyventojams –
gyventojų skaičius - ≥5000, 
trukmė - ≥24 val. 

Dalis arba visa 
savivaldybės teritorija 

Vandens tiekimo 
sistemos avarija 

10 
priimtinas 

 

24. - Įvykis, susijęs su 
nusikalstama veikla 
Socialinis įvykis – žuvo 
žmonių; sutrikdyta sveikata - 
≥3; ≥6.  
Teroro aktas - žuvo  
žmonių; sutrikdyta sveikata - 
≥1; ≥1. 

Savivaldybės teritorija Masiniai 
neramumai, 
teroristiniai 
veiksmai 

12 
vidutinis 

25. - Elektronini ų ryšių teikimo 
sutrikimas ir (ar) gedimai 
Interneto ryšio nutraukimas, 
vartotojų skaičius - >100000; 
nutraukimo laikas - >6 val. 
Fiksuotojo telefono ryšio 
nutraukimas daugiau kaip 10 
000 vartotojų, nutraukimo 
laikas - > 5 val. 
Pagalbos skambučių priėmimo 
sutrikimas, kai dėlo to  
negalima iškviesti pagalbos, 
sutrikimo trukmė - ≥1 val. 

Dalis arba visa 
savivaldybės teritorija 

Techninis 
sutrikimas 

12 
priimtinas 

26. - Smarkus speigas 
Nakties minimali temperatūra; 
trukmė - minus 30 arba 
žemesnė; >3; 0C; naktis 

Visa savivaldybės 
teritorija 

Katastrofinis 
meteorologinis 
reiškinys 

18 
vidutinis 
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III. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE ĮVYK Į, EKSTREMAL Ų ĮVYK Į, 
GRESIANČIĄ AR SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALI ĄJĄ SITUACIJĄ ORGANIZAVIMAS 

 
3.1. Bendrosios nuostatos 

 
Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų 

perspėjimas ir informavimas apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo 

priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus yra vykdomas vadovaujantis 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 

2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1-193 patvirtintu „Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų 

ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, 

galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus 

tvarkos aprašu“. 

Už gyventojų, savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų 

perspėjim ą ir informavim ą rajone bendrai atsako rajono savivaldybės administracijos 

direktorius, seniūnijų teritorijoje - seniūnai. 

 Rajono gyventojų perspėjimas vykdomas įjungiant 5 centralizuoto valdymo ir 10 

vietinio valdymo elektros sirenas, kuriomis perduodamas signalas ,,Dėmesio visiems“. Taip pat 

bažnyčių varpais, rajone jų yra 10. Informavimas papildomai vykdomas policijos automobiliais 

su garsą stiprinančia įranga – 11 vnt., (plano priedas Nr. 5). Kaišiadorių miesto gyventojų 

informavimas gali būti vykdomas ir per kabelinę televiziją ,,REMO TELEVIZIJA“ – 1600 

abonentų, vidutiniškai 4800 žmonių. 

 Valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų vadovai bus 

įspėjami ir elektroniniu paštu. (plano priedas Nr. 14, Valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, 

kitų įstaigų ir ūkio subjektų sąrašai). 

Už savivaldybės gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos sirenų įjungimą 

atsakingas savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas civilinei saugai. 

Gyventojų perspėjimo ir informavimo tekstus parengia ir perduoda transliuotojams 

savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas civilinei saugai. Jis taip pat duoda nurodymus 

atsakingiems už vietinių sirenų paleidimą asmenims. 

 
3.2. Perspėjimo ir informavimo organizavimas administracijos direktoriaus ar operacijų 

vadovo nurodymu. 
 

Gręsiant savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, sprendimą aktyvuoti GPIS 

(įjungti sirenas) priima savivaldybės administracijos direktorius arba Ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovas. 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (civilinei saugai) 

veiksmai gavus nurodymą vykdyti perspėjim ą ir informavim ą: 
 

− patikrinti, ar teisingas identifikavimo kodas, jei nurodymas perduodamas telefonu. 

Identifikavimo kodas gali būti nenaudojamas, jei nurodymas perduodamas vietoje; 

− patikslinti sirenų jungimo laiką, pranešti apie tai vietinio paleidimo sirenas 

valdantiems darbuotojams (vietinio valdymo sirenų sąrašas - 9 priedas); 

− priimti informaciją apie įvykį, paruošti pranešimo tekstą ir rekomendacijas 

gyventojams; 

− perspėti ir informuoti rajono PK, PGT ir GMPS; 

− informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams pateikti PK, 

PGT, seniūnams, UAB „REMO TELEVIZIJA“ ir bendrojo pagalbos centro budėtojui tel. 8-37-

372301, fax. 8-37-372349, el.p. Bpc.kaunas@vrm.lt, PAGD SKS tel. 8-5-2717511, fax. 8-5-

2717513, el.p. sks@vpgt.lt., Kauno APGV Civilinės saugos skyriaus budinčiam specialistui mob. 

tel. 8 655 35 412; 

− nurodytu laiku įjungti centralizuoto valdymo sirenas (centralizuoto valdymo sirenų 

sąrašas - 8 priedas); 

− kontroliuoti perspėjimo sistemos veikimą; 

− informuoti asmenis, davusius nurodymą perspėti ir informuoti gyventojus, BPC, SKS, 

Kauno APGV Civilinės saugos skyriaus budintį specialistą apie atliktas priemones; 

− įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus. 

 
3.3. Perspėjimo ir informavimo organizavimas PAGD prie VRM nur odymu. 

 
PAGD prie VRM sprendimą aktyvuoti Kaišiadorių rajono perspėjimo ir aktyvavimo 

sistemą, perspėjimo ir rekomendacijų gyventojams tekstus perduos Kauno APGV Civilinės saugos 

skyriaus budintis specialistas (budinčio specialisto mob. tel. 8 655 35 412). 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (civilinei saugai) 
veiksmai gavus nurodymą vykdyti perspėjim ą ir informavim ą: 

 

− patikrinti, ar teisingas identifikavimo kodas; 

− patikslinti sirenų įjungimo laiką, pranešti apie tai vietinio paleidimo sirenas 

valdantiems darbuotojams (9 priedas); 

− gauti informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams; 
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− informuoti savivaldybės administracijos direktorių apie gautą nurodymą perspėti ir 

informuoti gyventojus ir CSSS; 

− perspėti ir informuoti rajono PK, PGT ir GMPS; 

− pateikti seniūnams, UAB „REMO TELEVIZIJA“, PK, PGT informaciją apie įvykį, 

pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams ir nurodyti informacijos paskelbimo laiką; 

− nurodytu laiku įjungti centralizuoto valdymo elektros sirenas (8 priedas); 

− kontroliuoti perspėjimo sistemos veikimą; 

− informuoti bendrojo pagalbos centro budėtoją tel. 8-37-372301, fax. 8-37-372349, 

el.p. Bpc.kaunas@vrm.lt, PAGD SKS tel. 8-5-2717511, fax. 8-5-2717513, el.p. sks@vpgt.lt., 

savivaldybės administracijos direktorių, Kauno APGV Civilinės saugos skyriaus budintį specialistą 

mob. tel. 8 655 35 412 apie gyventojų ir CSSS perspėjimą ir informavimą; 

− įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus. 

 
3.4. Perspėjimo ir informavimo organizavimas įvykus avarijai AB „Achema“,  Kruonio HAE, 

pavojingas medžiagas naudojamuose objektuose (UAB Kaišiadorių paukštynas, ŽŪB 
„Nematekas“, BHJ BALTIC UAB) ar įvykus kitam ekstremaliam įvykiui, kurie nurodyti ES 

valdymo plano 1 priede 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (civilinei saugai) 
veiksmai gavus informaciją apie avariją ar ekstremalųj į įvykį 

 

− patikslinti avarijos pobūdį, mąstą, vietą, laiką, avarijos, ekstremalaus įvykio priežastis 

ir aplinkybes, ar yra nukentėjusių; 

− patikslinti, kokių veiksmų ir priemonių reikia imtis siekiant apsaugoti gyventojus; 

− informuoti savivaldybės administracijos direktorių, gauti jo nurodymus; 

− gavus savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymą perspėti ir informuoti 

gyventojus ir CSSS ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 3.2. skyriuje numatyta tvarka. 

 

3.5. Perspėjimo ir informavimo organizavimas dėl techninių kliūčių nesuveikus perspėjimo ir 
informavimo sistemai. 

 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (civilinei saugai) 

veiksmai nesuveikus GPIS: 
 

− informuoti savivaldybės administracijos direktorių, gauti jo nurodymus; 

− perspėjimui ir informavimui pasitelkti policijos, priešgaisrinės tarnybos automobilius 

su garso stiprinimo įranga (4 priedas), pasiuntinius (13 priedas); 
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− informuoti seniūnijas, ūkio subjektus, kur yra įrengtos elektros sirenos, kad įjungtų 

sirenas rankiniu būdu; 

− vadovaujantis seniūnijų gyventojų perspėjimo ir informavimo schemomis paveda 

seniūnams įspėti gyventojus apie gręsiančią ar susidariusią ekstremaliąja situaciją. 

− informuoti bendrojo pagalbos centro budėtoją tel. 8-37-372301, fax. 8-37-372349, 

el.p. Bpc.kaunas@vrm.lt, PAGD SKS tel. 8-5-2717511, fax. 8-5-2717513, el.p. sks@vpgt.lt., 

savivaldybės administracijos direktorių, Kauno APGV Civilinės saugos skyriaus budintį specialistą 

mob. tel. 8 655 35 412 apie gyventojų ir CSSS perspėjimą ir informavimą; 

 
3.6. Perspėjimo ir informavimo organizavimo tvarka siun čiant pasiuntinius. 

 
− gavus informaciją apie prognozuojamą arba susidariusią ES ar EĮ, nedelsiant 

įvertinama informacijos svarba, informacija patikrinama, susisteminama ir, atsižvelgiant į ES ar EĮ 

pobūdį ir mastą, pasitelkiami pasiuntiniai: (pagal seniūnų pasiuntinių sudarytus sąrašus ir numatytus 

maršrutus) (13 priedas), policijos ekipažai, vykstantys specialios paskirties automobiliais, turinčiais 

garso stiprinimo įrangą (4 priedas); 

− policijos ekipažams nurodomi atitinkami maršrutai (5 priedas), bei įteikiama 

atitinkama informacija, kurią jie turi pateikti seniūnijų seniūnams, įmonių, įstaigų vadovams, 

gyventojams; 

− seniūnijų seniūnai, savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų 

vadovai, vadovaudamiesi gyventojų ir darbuotojų perspėjimo ir informavimo schemomis (3 

priedas), informuoja gyventojus, darbuotojus apie prognozuojamą arba susidariusią ES ar EĮ. 

 

IV. INFORMACIJOS APIE ĮVYK Į, EKSTREMAL Ų ĮVYK Į AR EKSTREMALI ĄJĄ 
SITUACIJ Ą GAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA  

 
4.1. Informacijos gavimas ir perdavimas kol nėra aktyvuotas ESOC. 

 

Už informacijos priėmimą iš atsakingų institucijų ir informacijos teikėjų ir jos 

perdavimą Alytaus BPC, PAGD prie VR CSV SKS ir Kauno APGV apie Kaišiadorių rajono 

savivaldybės teritorijoje ar jos dalyje prognozuojamą arba susidariusią ES ar EĮ yra atsakingi 

Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi asmenys - administracijos direktoriaus 

pavaduotojas ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (civilinei 

saugai). Švenčių, poilsio dienomis bei nedarbo metu informacijos apie prognozuojamą arba 

susidariusią ES ar EĮ teikėjai informuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 

vyriausiąj į specialistą (civilinei saugai) tel.: (8 698) 28 705 arba Savivaldybės ESK pirminink ą 
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- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorių Gintarą Gružauską tel.: (8 346) 

20 450; (8 600) 53 336, jeigu jie išvykę – Kauno APGV Kaišiadorių priešgaisrinę gelbėjimo 

tarnybą, Kauno AVPK Kaišiadorių rajono policijos komisariatą, Kaišiadorių GMPS. 

Atsakingas asmuo, gavęs informaciją apie prognozuojamą arba susidariusią 

ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį, nedelsiant įvertina informacijos svarbą, informaciją 

patikrina, susistemina ir, atsižvelgiant į ekstremalios situacijos ar ekstremalaus įvykio pobūdį ir 

mastą, pagal keitimosi informacija Kaišiadorių rajono savivaldybėje schemą, informaciją perduoda 

visoms suinteresuotoms institucijoms.  

Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją schema 

kol nėra aktyvuotas Kaišiadorių rajono ekstremalių situacijų operacijų centras pateikta plano priede 

Nr. 2. 

BPC, PAGD prie VRM CSV SKS, Kauno APGV atsakingi pareigūnai informuojami 

šiais atvejais:  

− kai prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti EĮ kriterijai;  

− kai pasiekti ar viršyti EĮ kriterijai;  

− kai prognozuojama ES;  

− kai paskelbta ES;  

− kai atliekant gelbėjimo darbus dalyvauja daugiau kaip trys civilinės saugos ir 

gelbėjimo sistemos institucijos;  

− kai ES ar EĮ valdyti arba jų padariniams likviduoti šaukiama Savivaldybės ESK ir 

ESOC.  

Telefonu arba elektroniniu paštu, arba faksu perduodami šie duomenys:  

− prognozuojamos arba susidariusios ES ar EĮ laikas, adresas, objektas, informacijos 

šaltinis;  

− trumpas prognozuojamos arba susidariusios ES ar EĮ apibūdinimas, pirminiai 

veiksmai, priimti sprendimai; 

− galimi pavojaus žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai šaltiniai;  

− civilinės saugos operacijos vadovo pareigos, vardas, pavardė, telefonų numeriai.  

 
4.2. Informacijos gavimas ir perdavimas aktyvavus ESOC. 

 
Aktyvavus savivaldybės ESOC, už informacijos gavimą ir perdavimą savivaldybėje 

atsakinga tampa ESOC administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės ESOC informuoja Kauno, Jonavos, Kėdainių, Prienų 

rajonų ir Elektrėnų savivaldybes apie susidariusią ES Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, 
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kurios mastai gali išplisti už savivaldybės ribų į kaimyninių rajonų teritorijas.  

Informacija pateikiama iš Savivaldybės ESOC telefoninio bei faksimilinio ryšio 

priemonėmis. Kaimyniniai rajonai analogišką informaciją teikia Kaišiadorių ESOC. 

Informacijos teikimo ir ryšių organizavimo schema tarp savivaldybės ESOC, kitų 

savivaldybių ESOC ir kitų institucijų pateikta plano priede Nr. 3.  

Paskelbus savivaldybėje ekstremalią situaciją, duomenys apie ES, siunčiami Alytaus BPC 

ir PAGD prie VRM CSV SKS elektroniniu paštu ar faksu užpildžius pranešimų formas (toliau 

formas): 

− forma ES-1 teikiamas pirminis pranešimas apie esamą ES, (priedas Nr. 35); 

− forma ES-2 teikiamas pranešimas apie atliekamus gelbėjimo darbus, susidariusią ES. 

Šis pranešimas teikiamas kas 4 valandas nuo pirminio pranešimo apie susidariusią ES pateikimo, 

(priedas Nr. 36); 

− forma ES-3 teikiamas pranešimas apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą. Šis 

pranešimas teikiamas pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius (priedas Nr. 37). 

 Susidarius Savivaldybės lygio ES, ryšys tarp civilinės saugos sistemos subjektų 

palaikomas CSSS turimomis ryšio priemonėmis per viešuosius ir (ar) žinybinius ryšio tinklus. 

Viešųjų ir privačiųjų ryšių tinklų, elektros tinklų gedimo atvejais svarbi informacija perduodama 

per pasiuntinius.  

  Susidarius Savivaldybės lygio ES, už viešųjų elektroninių ryšių paslaugų kokybę 

atsakingi šių paslaugų teikėjai. 

 Visi CSSS privalo užtikrinti operatyvų ir nenutrūkstamą informacijos perdavimą ir 

priėmimą jų turimomis techninėmis elektroninio ryšio priemonėmis. 

Savivaldybės ESK narių ir ESOC kontaktiniai duomenys pateikti (5 ir 6priede). 
 

4.3. Informacijos teikimas gyventojams ES atvejais („Karštoji linija“) 
 

Sprendimą dėl ,,Karštosios linijos“ įkūrimo priima ESK vadovas, ESK sprendimu. 

,,Karštoji linija“ gali būti įkuriama savivaldybės administracijos patalpose ESK vadovo sprendimu 

nurodytose vietose. „Karštajai linijai” bus skirtas telefono numeris: 8-346-20443. ,,Karštoji 

linija“ gali būti įkuriama greta ekstremaliosios situacijos esančiose vietose, priklausomai nuo 

ekstremaliosios situacijos įvykio, pobūdžio ir kt. veiksnių. 

Už ,,Karštosios linijos“ įkūrimą ir linijos funkcionavimą atsakingas savivaldybės 

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro materialinio techninio aprūpinimo grupė vadovas.  
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V. GYVENTOJŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS 
 

5.1. Bendrosios nuostatos 
 

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. 

5.1.1. Gyventojų evakavimas organizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta gyventojų evakavimo organizavimo tvarka. Sprendimą dėl gyventojų evakavimo priima:  

– kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės teritorijos į kitos (negretimos) 

savivaldybės teritoriją: 

–  savivaldybės administracijos direktorius – dėl gyventojų evakavimo iš savivaldybės 

teritorijos; 
– Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas – dėl savivaldybės, į kurios 

teritoriją turi būti evakuojami gyventojai; 

– kai gyventojai evakuojami iš rajono savivaldybės teritorijos į gretimos savivaldybės 

teritoriją, – savivaldybės, iš kurios teritorijos evakuojami gyventojai, administracijos direktorius; 

– kai gyventojai evakuojami vienos savivaldybės teritorijoje, – savivaldybės 

administracijos direktorius; 

– kai gyventojai ir darbuotojai evakuojami iš rizikos objektų, kitų įstaigų ir ūkio 

subjektų teritorijų – rizikos objektų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų vadovai; 

– karo padėties metu atitinkamus sprendimus priima karo komendantai.  

– Įvykio ar ekstremaliojo įvykio metu gyventojai skubiai iškeldinami gelbėjimo 

darbų vadovo sprendimu (labiausiai tikėtina, kad gelbėjimo darbų vadovu bus Kauno APGV 

Kaišiadorių PGT pamainos viršininkas). 

5.1.2. Gyventojų evakavimą savivaldybėje organizuoja gyventojų evakavimo ir 

pri ėmimo komisija (priedas Nr. 30), kuri organizuoja gyventojų evakavimą, priėmimą, laikinųjų 

gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų (gyventojų aprūpinimas maistu, geriamuoju 

vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir kt.) suteikimą, savivaldybės transporto priemonių 

paskirstymą, šių transporto priemonių kolonų palydą, apsaugą ir informacijos apie gyventojų 

evakavimą teikimą visuomenei.Ignalinos AE (ir jos aikštelėje esančiuose branduolinės energetikos 

objektuose) galimos branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos atveju, esant pietų ir rytų vėjo 

krypčiai, Zarasų rajono gyventojai evakuojami iš branduolinės energetikos objekto prevencinės 

apsaugomųjų veiksmų zonos ir skubių apsaugomųjų veiksmų zonos į Kaišiadorių rajono 

savivaldybės teritoriją.  

Tai numato valstybinis gyventojų apsaugos planas branduolinės avarijos atveju 
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patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 99, (Žin., 2012, 

Nr. 15-654). 

5.1.3. Gyventojų evakavimui organizuoti savivaldybėje įkuriami gyventojų surinkimo, 

tarpiniai gyventojų evakavimo ir gyventojų pri ėmimo punktai (priedas Nr. 32), kurių struktūra 

ir įkūrimo vietos numatytos šiame plane.  

Priklausomai nuo pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai, galimą ekstremaliosios 

situacijos plitimo kryptį pasirenkami gyventojų evakavimo maršrutai (priedas Nr. 33) ir 

nustatoma, per kuriuos gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo 

punktus bus vykdomas gyventojų evakavimas.  

Gyventojai, kurie neturi galimybės evakuotis savarankiškai, evakuojami savivaldybės 

transporto priemonėmis. 

Sprendimus dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad pavojaus 

gyventojų gyvybei ar sveikatai nebėra, priima savivaldybių administracijų direktorius arba karo 

komendantas. 

5.1.4. Gyventojų evakavimo organizavimo teisinis pagrindas-  

- LRV 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 1502 „Dėl Gyventojų evakavimo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 125-6424); 

- Valstybinis ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 (Žin., 2010, Nr. 125-6425); 

- Valstybinis gyventojų apsaugos planas branduolinės avarijos atveju patvirtintas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 99, (Žin., 2012, Nr. 15-654). 

 

5.2. Gyventojų evakavimas iš ekstremaliosios situacijos židinio Gelbėjimo darbų vadovo 
sprendimu 

 
Pirminį sprendimą dėl gyventojų evakuacijos iš ekstremaliosios situacijos židinio ir iš 

pavojingos teritorijos priima ir vykdo Gelbėjimo darbų vadovas. Evakuaciją organizuoja ir vykdo 

policijos pareigūnai arba ugniagesiai gelbėtojai. 

Gelbėjimo darbų vadovas dėl skubiai evakuotų gyventojų iš ekstremalios situacijos židinio 

ar avarijos vietos laikino apgyvendinimo kreipiasi į savivaldybės administraciją: 

− Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vyriausiąj į specialistą (civilinei 

saugai), Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorių Rimą Kiselį tel.: (8 346) 20 486; (8 

698) 28 705;  

− Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Česlovą 

Nevierą tel.: (8 346) 20 479; (8 617) 75 550; 
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− Kaišiadorių rajono savivaldybės Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos 

pirmininką Viktor ą Jocių tel.: (8 346) 20 487; (8 614) 10 679; 

− Prireikus informuojamas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius 

Gintaras Gružauskas tel.: (8 346) 20 450; (8 600) 53 336. 

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorius informuoja seniūną, tos seniūnijos, 

kurioje evakuoti žmonės, ir įpareigoja seniūną, į kurios teritoriją evakuojami gyventojai, suteikti 

laikinas evakavimo patalpas, organizuoti minimalių buitinių paslaugų teikimą (geriamas vanduo, 

galimybė apsiprausti ir pabūti šildomose patalpose, pagal galimybes organizuoti maitinimą ir pan.) 

kol susirinks savivaldybės Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija bei nuspręs dėl laikino 

apgyvendinimo patalpų bei kitų būtiniausių paslaugų suteikimo.  

Evakuotų gyventojų apgyvendinimui seniūnijose yra numatytos patalpos, kuriose laikinai 

galima apgyvendinti evakuotus gyventojus (Patalpų sąrašas priedas Nr. 34).  

Kai gyventojus iš ekstremaliosios situacijos židinio reikia evakuoti į kitą seniūniją, 

sprendimą dėl evakuacijos priima savivaldybės administracijos direktorius. 

Gyventojų evakavimas iš pavojingos zonos ar avarijos vietos ir laikinas apgyvendinimas 

savivaldybės teritorijoje planuojamas: 

− įvykus transporto avarijai ar transporto priemonių gedimui savivaldybės teritorijoje, 

kai keleivių gyvybei ir sveikatai gresia  pavojus; 

− ilgam sutrikus eismui dėl gamtinių sąlygų (pūga, speigas) 

− praradus gyvenamąsias patalpas dėl gaisro ar kitų stichinių bei katastrofinių gamtos 

reiškinių 

− įvykus cheminei avarijai viename iš amoniaką gamyboje naudojančių ūkio subjektų: 

UAB Kaišiadorių paukštynas, ŽŪB „Nematekas“, BHJ BALTIC UAB; 

− įvykus geležinkelio, autotransporto avarijoms su nuodingų medžiagų išsiliejimu. 

 
5. 3. Gyventojų evakavimo ir priėmimo tvarka 

 
Kilus pavojui, kurio grėsmė auga lėtai ir kuris yra prognozuojamas laiko atžvilgiu, 

sprendimą dėl gyventojų evakuacijos priima savivaldybės administracijos direktorius. 

Gyventojų evakavimas iš pavojingos zonos ir laikinas apgyvendinimas planuojamas: 

− įvykus cheminei avarijai AB „Achema“ (jei avarijos pasekmės išplinta už 4 km ribos);  

− įvykus avarijai Kruonio HAE; 

− įvykus branduolinei avarijai (Ignalinos AE ar kaimyninėse valstybėse); 
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− taršos radioaktyviosiomis medžiagomis atveju; 

Priėmus sprendimą evakuoti gyventojus (darbuotojus), už jo vykdymą ir darbų 

koordinavimą atsako: 

− savivaldybėje – Ekstremaliosios situacijos operacijos vadovas (arba ESOC 

koordinatorius) ir Evakavimo ir priėmimo komisija; 

− seniūnijoje – seniūnas ir gyventojų surinkimo punkto viršininkas; 

− ūkio subjekte – ūkio subjekto vadovas  

Visa informacija apie evakavimo eigą iš rajono tarnybų, seniūnijų, ūkio subjektų 

perduodama rajono ESOC. Čia ji analizuojama, rengiami savivaldybės ESK sprendimai, 

administracijos direktoriaus įsakymai, kurie siunčiami rajono tarnyboms, seniūnijoms, ūkio 

subjektams privalomam vykdymui.  

Rajono ESOC periodiškai teikia duomenis apie gyventojų evakavimą PAGD prie VRM 

SKS ir, jeigu reikia, prašo papildomų pajėgų ir resursų. 

Evakavimo ir priėmimo komisija (toliau – Komisija), kurią sudaro Savivaldybės 

administracijos direktorius, kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės į kitą, gyventojų 

evakavimą organizuoja savivaldybės, iš kurios evakuojami gyventojai, Komisija, o gyventojų 

priėmimą, laikinųjų gyvenamųjų patalpų ir būtiniausių paslaugų jiems suteikimą – savivaldybės, į 

kurią evakuojami gyventojai, Komisija.  

Valdymas vykdomas savivaldybės administracijos pastate, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, 

mažojoje salėje.  

Komisijos veiklos kryptis: 

− nukentėjusiųjų apgyvendinimas; 

− maisto produktų tiekimas ir maitinimo organizavimas; 

− sveikatos priežiūros organizavimas; 

− socialinių paslaugų teikimas. 

− savivaldybės transporto priemonių paskirstymo gyventojų surinkimo punktams 

organizavimas 

Kaišiadorių rajono gyventojų evakavimo organizavimo schema pateikta plano priede  
Nr. 31. 

 
5.4. Gyventojų evakavimo ir  laikino apgyvendinimo tvarka. 

 
 Kilus grėsmei gyventojų saugumui ir esant būtinybei vykdyti evakuaciją,  

 Savivaldybės administracijos direktorius: 
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− sukviečia Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdį; 

− aktyvuoja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą; 

− aktyvuoja savivaldybės Evakuacijos komisijos darbą; 

− atsižvelgdamas į ESK siūlymus įsako vykdyti gyventojų evakuaciją. 

 Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisija: 

− įvertina susidariusią situaciją ir nusprendžia iš kokios teritorijos vykdyti evakuaciją; 

− nusprendžia į kokią teritoriją evakuoti gyventojus; 

− nusprendžia kuriose seniūnijose ir kurie gyventojų surinkimo, tarpiniai ir priėmimo 

punktai yra aktyvuojami; 

− nustato evakuacijos prioritetus. 
 

 Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras: 
 

− sudaro (patikslina) evakavimo planą konkrečiai ekstremaliai situacijai; 

− organizuoja gyventojų perspėjimą ir informavimą apie evakuacijos vykdymą; 

− organizuoja transporto evakuacijai pasitelkimą; 

−  vykdo materialinį techninį evakuacijos aprūpinimą; 

− reikalui esant telkia ir koordinuoja pagalbą iš kaimyninių savivaldybių; 

− nustato maršrutus, kuriais bus transportuojami evakuoti gyventojai; 

− kontroliuoja evakavimo eigą. 

 Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija: 
 

 kontroliuoja ir koordinuoja darbą gyventojų surinkimo punktuose; 

 kontroliuoja ir koordinuoja darbą gyventojų priėmimo punktuose; 

 kontroliuoja ir koordinuoja darbą tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose; 

 koordinuoja laikinų gyvenamųjų patalpų suteikimą evakuotiems gyventojams; 

 koordinuoja transporto srautus gyventojų surinkimo punktuose, tvarko transporto  

apskaitą, skirsto jį seniūnijoms; 

 koordinuoja gyvybiškai būtinų paslaugų evakuotiems gyventojams aprūpinimą (maistu, 

geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir kt.); 

 informuoja Savivaldybės ESOC apie gyventojų evakavimo eigą; 

 palaiko nuolatinį ryšį su savivaldybėmis ar seniūnijomis, į kurias evakuojami 

gyventojai;  
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 Seniūnijų seniūnai: 

- numato ir parengia personalą darbui evakuotų gyventojų surinkimo, tarpiniuose ir 

priėmimo punktuose; 

- parengia patalpas ir teritoriją gyventojų surinkimo, tarpinių ir priėmimo punktų; įrengimui 

organizuoja darbą gyventojų surinkimo punktuose; 

- organizuoja darbą gyventojų priėmimo punktuose; 

- organizuoja darbą tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose; 

- vykdo gyventojų apgyvendinimą laikinose apgyvendinimo vietose. 

- apsaugo savo darbuotojus kolektyvinės apsaugos statiniuose;  

- esant būtinybei vykdo darbuotojų evakuaciją į Evakavimo komisijos nurodytas vietas; 

- teikia transportą ir kitus materialinius techninius resursus, reikalingus gyventojų 

evakuacijai. 

Ūkio subjektai: 

− apsaugo savo darbuotojus kolektyvinės apsaugos statiniuose;  

− esant būtinybei vykdo darbuotojų evakuaciją į Evakavimo komisijos nurodytas vietas; 

− teikia transportą ir kitus materialinius techninius resursus, reikalingus gyventojų 

evakuacijai 

Kauno AVPK Kaišiadori ų rajono policijos komisariatas:  

− užtikrina viešąją tvarką gyventojų surinkimo, tarpiniuose ir priėmimo punktuose, 

laikinojo apgyvendinimo vietose, gyventojų evakavimo maršrutuose; 

− kontroliuoja ir reguliuoja autotransporto ir pėsčiųjų kolonų eismą nustatytais 

maršrutais; 

− organizuoja autotransporto kolonų palydą; 

− vykdo žuvusiųjų atpažinimą, dingusių asmenų apskaitą ir paiešką; 

− organizuoja nelaimės vietoje esančio valstybinio, visuomeninio, ar privataus turto 

apsaugą. 

5.5. Gyventojų grįžimo į nuolatines gyvenamąsias vietas organizavimas. 
 

Priklausomai nuo konkrečios ekstremalios situacijos žvalgybą atlikti ir išvadas apie 

gyvenamųjų vietovių tinkamumą žmonėms gyventi gali pateikti: 

− Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai;  

− Visuomenės sveikatos centro specialistai; 
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− Valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės tarnyba specialistai; 

− Aplinkos apsaugos agentūros specialistai. 

Savivaldybės ESK gavusi specialistų išvadas apie gyvenamųjų vietovių tinkamumą 

žmonėms gyventi, siūlo administracijos direktoriui priimti sprendimą dėl gyventojų grąžinimo į 

namus.  

Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad ekstremaliosios 

situacijos sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai nebėra, priima administracijos 

direktorius. Sprendime nurodoma gyventojų grįžimo pradžia, gyventojų grįžimo eiliškumas, 

atsakingi organizatoriai. 

Savivaldybės ESOC, paruošia gyventojų grįžimo į nuolatines gyvenamąsias vietas 

organizavimo planą 

Grįžimo darbus organizuoja Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija, vykdo rajono 

seniūnijų seniūnai, gyventojų priėmimo punktų administracijos, viešosios tvarkos palaikymo 

pajėgos.  

Gyventojų grąžinimas vykdomas etapais, pradedant nuo arčiausiai nuolatinių gyvenamųjų 

vietų laikinai apgyvendintų žmonių grąžinimo arba grąžinimo tų gyventojų, kurių nuolatinės 

gyvenamosios vietos jau saugios gyventi.  

 

5.6. Gyventojų surinkimo, tarpini ų ir pri ėmimo punktų struktūra, darbo organizavimas, 
numatomos įkūrimo vietos. 

 
Gyventojų evakavimas vykdomas teritoriniu principu, per gyventojų surinkimo ir 

priėmimo, bei tarpinius gyventojų evakavimo punktus (32 priedas). 

Gyventojų surinkimo punktai sudaromi visoje rajono teritorijoje, atsižvelgiant į galimą 

viso rajono radioaktyvų užkrėtimą branduolinės avarijos atveju. 

Gyventojų surinkimo punktų paskirtis – surinkti gyventojus ir organizuoti evakavimą. 

Tarpinių gyventojų evakavimo punktų paskirtis – registruoti atvykstančius gyventojus, tikrinti jų 

cheminį užterštumą, vykdyti dozimetrinę kontrolę ir siųsti gyventojus į gyventojų priėmimo 

punktus. Gyventojų priėmimo punktų paskirtis – pasitikti atvykstančius gyventojus, suskirstyti juos 

į grupes ir palydėti iki jiems laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų. 

 
5.6.1. Gyventojų surinkimo punkto organizacinė struktūra ir j ų įkūrimo vietos 

 
Punkto paskirtis – surinkti gyventojus ir organizuoti evakavimą. 

Gyventojų surinkimo punkto struktūra: 
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Punkto viršininkas Seniūnas, mokyklos direktorius 
Transporto apskaitos grandis 2 
Gyventojų apskaitos grandis 3 
Gyventojų įsodinimo į transportą ir kolonų  formavimo 
grandis 

2 

Ryšių ir informavimo grandis 2 
Viešosios tvarkos palaikymo grandis 2 
Medicinos pagalbos grandis 2 

 
Punkto viršininkas gyventojų surinkimo punktuose organizuoja: 

− gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą; 

− gyventojų suskirstymą į grupes ir jų aprūpinimą transporto priemonėmis; 

− transporto priemonių kolonų sudarymą; 

− gyventojų įlaipinimą į savivaldybės transporto priemones; 

− transporto atvykimo į punktą kontrolę; 

− nukentėjusiems būtinosios medicinos pagalbos teikimą; 

− viešosios tvarkos palaikymą; 

− informacijos teikimą Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui apie 
evakuotus gyventojus; 

− gyventojų aprūpinimo individualiosiomis ir kolektyvinės apsaugos priemonėmis 
organizavimą. Gyventojų surinkimo punktų darbo vietos – (priedas Nr.32) 
 

5.6.2. Tarpinio gyventojų evakavimo punkto organizacinė struktūra ir j ų įkūrimo vietos. 
 

Punkto paskirtis – perregistruoti evakuojamus gyventojus, patikrinti jų cheminį 

užterštumą, vykdyti dozimetrinę kontrolę ir išsiųsti gyventojus į evakuotų gyventojų priėmimo 

punktus. Tarpiniai gyventojų evakavimo punktai numatomi Palomenės pagrindinėje 

mikykloje ir Kaišiadori ų mieste. 

Tarpinio gyventojų evakavimo punkto struktūra: 
 

Punkto viršininkas Seniūnas, mokyklos direktorius 
Evakuotų gyventojų apskaitos grandis 2 
Transporto apskaitos grandis 1 
Ryšių ir informavimo grandis 1 
Viešosios tvarkos palaikymo grandis 2 
Medicinos pagalbos grandis 2 
Veterinarijos tarnybos grandis 1 
Gyventojų užterštumo kontrolės grandis 2 
Sanitarinio švarinimo grandis 4 
Autotransporto ir technikos švarinimo punktas 2 

Punkto viršininkas organizuoja tarpiniame gyventojų evakavimo punkte organizuoja: 

− atvykstančių gyventojų registravimą; 

− gyventojų užterštumo kontrolę; 

− gyventojų sanitarinį švarinimą; 

− transporto priemonių užterštumo kontrolę ir švarinimą; 
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− gyventojų perlaipinimą iš transporto priemonių, vykusių per užterštą teritoriją, į 
švarias transporto priemones; 

− gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą. 

− evakuojamiesiems medicinos pagal bos teikimą; 

− viešosios tvarkos palaikymą; 

− nuolatinio ryšio palaikymą su Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijos centru. 

Tarpinio gyventojų evakavimo punktų darbo vieta – (priedas Nr 32). 
 

5.6.3 Gyventojų pri ėmimo punkto organizacinė struktūra ir j ų įkūrimo vietos. 
 
Gyventojų priėmimo punktų paskirtis – pasitikti atvykstančius gyventojus, suskirstyti 

juos į grupes ir palydėti iki jiems laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų. 

Evakuotų gyventojų priėmimo punkto organizacinė struktūra: 

Punkto viršininkas Seniūnas, mokyklos direktorius 
Apgyvendinimo grandis 8 
Gyventojų ir transporto apskaitos grandis 2 
Ryšių ir informavimo grandis 2 
Viešosios tvarkos palaikymo grandis 2 
Medicininės pagalbos grandis 2 

 
Gyventojų priėmimo punkto viršininkas organizuoja: 

− atvykstančių gyventojų priėmimą, būtiniausių paslaugų suteikimą;  

− atvykstančių gyventojų skaičių ir transporto pateikimo tvarkos tikslinimą; 

− gyventojų suskirstymą į grupes; 

− gyventojų grupių pristatymą į jiems laikinai suteiktas gyvenamąsias patalpas; 

− gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą;  

− nuolatinio ryšio palaikymą su savivaldybės, iš kurios atvyksta evakuoti gyventojai, 

− informacijos gavimą apie gyventojų išsiuntimą, transporto, atvežančio evakuotus 

gyventojus, atvykimo laiką; 

− sanitarinės-epideminės padėties evakuotų gyventojų apgyvendinimo vietose 

vertinimą; 

− apibendrintų duomenų apie evakuotų gyventojų priėmimą ir apgyvendinimą rinkimą ir 

teikimą Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui; 

− organizuoti evakuotų asmenų sveikatos priežiūrą; 

Gyventojų priėmimo punkto darbo vietos –. (priedas Nr 32). 

 
5. 7 Galimos gyventojų evakavimo kryptys ir maršrutai. 

 
Gresiant radioaktyviam rajono teritorijos užkrėtimui gyventojai bus evakuojami į 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodytą vietovę. Galimi savivaldybės gyventojų evakuacijos 

keliai ir maršrutai pateikti plano priede Nr. 33 . 
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Įvykus cheminei avarijai AB „Achema“, ar valstybin ės reikšmės pavojingame 

objekte Kruonio HAE, pavojingas medžiagas naudojamuose objektuose (UAB Kaišiadorių 

paukštynas, ŽŪB „Nematekas“, BHJ BALTIC UAB) ar įvykus kitam ekstremaliam įvykiui, 

kurie nurodyti ES valdymo plano 1 priede gyventojai (dirbantieji) evakuojami priklausomai nuo 

avarijos pobūdžio (pagrindinai nuo avarijos trukmės), žmonės gali būti evakuoti į saugius sektorius 

ir mažesniu atstumu nuo avarijos vietos. Tai leidžia efektyviai panaudoti autotransportą gyventojų 

evakavimui.  

Pirmiausia skubiai evakuojami pavėjinėje pusėje esantys žmonės. 

Nemuno upės potvynis gresia Darsūniškio ir Lapainios kaimų gyventojams, ir jų 

pastatams. Šių vietovių gyventojai evakuosis nuosavu, savivaldybės autotransportu, pėsčiomis. 

Galimos jų apgyvendinimo vietos pateiktos 34 priede. 

Savivaldybės autotransportu visų pirma evakuojami vaikų darželių, mokyklų, 

papildomo ugdymo įstaigų auklėtiniai, medicinos įstaigos (43 priedas). Išvežus juos į saugią vietą, 

tolesnis savivaldybės autotransporto panaudojimas priklausys nuo konkrečios situacijos, griežtai 

laikantis nuostatos, kad žmonių evakavimas būtų saugus. 

Atsižvelgiant į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar 

sveikatai, galimą jos plitimo kryptį, pasirenkamas gyventojų evakavimo maršrutas ir nustatoma, per 

kuriuos gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktus bus 

vykdomas gyventojų evakavimas.  

Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis nereikalauja dozimetrinės kontrolės arba 

sanitarinio švarinimo, gyventojai iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per 

gyventojų surinkimo punktus evakuojami iki gyventojų priėmimo punktų (laikinai suteiktų 

gyvenamųjų patalpų) savivaldybės, evakuojančios gyventojus, transporto priemonėmis. 

Gyventojų evakavimas vykdomas naudojant valstybei, savivaldybėms bei fiziniams ir 

juridiniams asmenims priklausantį transportą ir pėsčiomis. 

Paskelbus evakavimo pradžią, gyventojai, kurie turi galimybę evakuotis savarankiškai, 

išklausę informaciją apie evakavimą per visuomenės informavimo priemones, evakuojasi 

nuosavomis transporto priemonėmis. 

Gyventojai, kurie evakuojasi nuosavomis transporto priemonėmis, kai 

ekstremaliosios situacijos pobūdis reikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio 

švarinimo, privalo vykti per tarpinius gyventojų evakavimo punktus.  

5. 8. Būtinų priemonių ir materialini ų išteklių pasitelkimas evakuacijai vykdyti 
 

Gyventojams, neturintiems galimybės evakuotis nuosavu transportu, bus pateikti SĮ 

„Kaišiadorių paslaugos“, autobusai bei kitų įstaigų transporto priemonės (38 ir 39 priedai). 
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Savivaldybės administracijos direktorius su SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ ir kitais 

transporto savininkais iš anksto sudaro sutartis dėl transporto pateikimo ir atsiskaitymo už suteiktas 

paslaugas, organizuoja gyventojų komunalinį-buitinį aptarnavimą, aprūpinimą maisto produktais ir 

kitomis prekėmis. Sutartys pateiktos plano prieduose Nr. 55; Nr. 56 ; Nr. 57. 

Sveikatos priežiūros įstaigos evakuojamos į tuos pačius rajonus kaip ir gyventojai. Iš 

evakuojamų gydymo įstaigų dalis ligonių išrašoma ambulatoriškai gydytis, sunkūs ligoniai 

evakuojami kartu su gydymo įstaigomis. Sunkūs ligoniai vyksta gydymo įstaigų transportu, o kiti – 

bendros paskirties transportu. 

Kai neužtenka transporto priemonių gyventojams evakuoti savivaldybėje, 

vadovaujantis savitarpio pagalbos planais su gretimomis savivaldybėmis, organizuojamas 

papildomų transporto priemonių gyventojams evakuoti pasitelkimas iš gretimų (Elektrėnų, Prienų, 

Jonavos) savivaldybių. Nepakankant ir šių transporto priemonių – papildomų transporto priemonių 

gyventojams evakuoti pasitelkimą organizuoja Susisiekimo ministerija. 

Savivaldybė organizuoja nukentėjusiųjų gyventojų aprūpinimą patalpomis, patalyne, 

maistu, būtinomis prekėmis. 

Socialines paslaugas teikia savivaldybės įsteigtos institucijos ir įstaigos, 

nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. 

Gyventojai apgyvendinami mokyklose, esančiuose kultūros namuose, pas kitus 

gyventojus (34 ir 43 priedai). 

5. 9. Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijose esančių kolektyvinės apsaugos statinių, kurie 

gali būti panaudoti skubiam žmonių paslėpimui, sąrašas pateiktas plano priede Nr. 49. 

Kolektyvinės apsaugos statiniai parinkti evakuacijos surinkimo punktuose arba netoli jų. 

Kolektyvinės apsaugos statiniai Kaišiadorių rajone numatyti valstybės ir savivaldybės 

institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų patalpose, kuriuose: 

− išnaudojant statinio apsaugines savybes ir įdėjus minimaliai sąnaudų ir darbo jėgos 

įmanoma užtikrint gyventojų saugumą ekstremalių situacijų atvejais; 

− įmanomas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas gyventojams; 

− patogūs privažiavimo keliai vykdant gyventojų evakuaciją iš kolektyvinės apsaugos statinio 

Kolektyvinės apsaugos statinių poreikis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 529 ,,Dėl kolektyvinės apsaugos statinių poreikio 

nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 56-2756). Minimalus kolektyvinės 

apsaugos statiniuose apsaugomų savivaldybės gyventojų skaičius 
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G= 0,1 × S + V + N 

S – bendras savivaldybės gyventojų skaičius   – 34155 

V – savivaldybės gyventojų – vaikų iki 7 metų skaičius  – 3217 

N – neįgaliųjų savivaldybės gyventojų skaičius   – 3500 

G – minimalus apsaugomų savivaldybės gyventojų skaičius  – 10133. 

Atlikus skaičiavimus yra nustatyta, kad Kaišiadorių rajono savivaldybei kolektyvinės 

apsaugos statinių minimaliai reikia 10133 gyventojams. Atsižvelgiant į tai, kad vienam žmogui 

reikalingas 1,5 kv. metro statinio ar patalpos ploto, apskaičiuojama, kad reikalinga 15199 kv. metrų 

bendro naudingo ploto patalpų. 

 
VI. GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSI Ų EKSTREMALI ŲJŲ ĮVYKI Ų IR GRESIANČIŲ AR 
SUSIDARIUSIŲ EKSTREMALI ŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS IR 

KOORDINAVIMAS  
 

6.1. Ekstremalių situacijų komisijos ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sušaukimo 
inicijavimas ir darbo organizavimas. 

 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (civilinei 

saugai). gavęs informaciją apie gresiantį EĮ ar įvykusį EĮ, gresiančią ar susidariusią ES informuoja 

savivaldybės administracijos direktorių. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (civilinei saugai 

administracijos direktoriui pateikia šiuos duomenis: 

− prognozuojamos arba susidariusios ES ar EĮ, dėl kurio prognozuojama ar susidarė ES, 

laikas, adresas, objektas, informacijos šaltinis;  

− trumpas prognozuojamos arba susidariusios ES ar EĮ, dėl kurio prognozuojama ar 

susidarė ES, apibūdinimas, pirminiai veiksmai, priimti sprendimai;  

− galimi pavojai žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai;  

Nedelsiant įvertinus informacijos svarbą, informacija patikrinama, susisteminama ir, 

atsižvelgiant į ekstremalios situacijos ar ekstremalaus įvykio pobūdį ir / ar mastą inicijuojamas ESK 

ir ESOC sušaukimas. 

Administracijos direktorius priima sprendim ą sušaukti ESK ir ESOC narius , kai: 

− prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti ekstremalaus įvykio kriterijai; 

− prognozuojama ekstremali situacija;  

− pasiekti ar viršyti ekstremalaus įvykio kriterijai;  

− paskelbta Valstybės lygio ekstremalioji situacija;  

 Ekstremalių situacijų komisijos darbas organizuojamas Kaišiadorių rajono 
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savivaldybės administracijos pastate didžiojoje salėje, adresu:Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys. 

 Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbas organizuojamas Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracijos slėptuvėje, adresu: Gedimino g. 42, Kaišiadorys, arba Kaišiadorių 

rajono savivaldybės administracijos pastate mažojoje salėje, adresu:Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys. 

 Sprendimą dėl ESOC darbo laiko, grupių sudėties priima administracijos direktorius, 

atsižvelgdamas į ESK ar centro koordinatoriaus siūlymą. 

 Savivaldybės lygio veiksmų koordinavimas ir vadovavimas CSSS atliekamas per 

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą. 

 Kol nėra paskirtas Savivaldybės ES operacijų vadovas, gelbėjimo, paieškos ir 

neatidėliotinus darbus organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

operacijų centro koordinatorius.  

 Užtrukus Savivaldybės lygio ES likvidavimui, Savivaldybės ESOC teikia 

Savivaldybės ESK pasiūlymus dėl Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 

paskyrimo. 

 Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija, susipažinusi su Savivaldybės lygio 

ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir jos padarinių šalinimo eiga, gali priimti sprendimą dėl 

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklos nutraukimo. 

 Ekstremaliosios situacijos valdymo principinė schema pateikta plano priede Nr. 4 

 
6.2. Savivaldybės ekstremaliųjų įvykių ir situacijų, kuri ų pavojus atlikus rizikos analizę 

nustatytas kaip didelis arba labai didelis, valdymas ir koordinavimas 
 

6.2.1. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai (maksimalus vėjo greitis, smarkus lietus, kruša, 
smarkus snygis, pūga, lijundra, smarkus sudėtinis apšalas, speigas, tirštas rūkas, šalna 
aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu, kaitra, sausra aktyviosios augalų vegetacijos 

laikotarpiu) ir katastrofiniai meteorologiniai reiš kiniai (uraganas, labai smarkus lietus, 
labai smarkus snygis, labai smarki pūga, smarkus speigas), kurių pasekoje sutrinka elektros 

energijos, šilumos, vandens tiekimas, nuotekų šalinimas 
 

Savivaldybės administracijos direktorius: 

− priima sprendimą dėl Gyventojų įspėjimo ir informavimo sistemos aktyvavimo; 

− šaukia ESK posėdžius; 

− aktyvuoja ESOC, Evakavimo ir priėmimo komisijos darbą; 

− išleidžia įsakymą, kuriuo skelbia (atšaukia) savivaldybėje savivaldybės lygio 

ekstremaliąją situaciją; 

− priima sprendimą dėl ekstremaliosios situacijos Operacijos vadovo skyrimo; 

− vadovauja savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos darbui 
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− organizuoja padarytų nuostolių apskaičiavimą. 
 
Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisija: 
 
- priima sprendimus, reikalingus gręsiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai 

valdyti;  

- teikia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, 

padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti; 

- teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl:  

 - Savivaldybės operacijų vadovo kandidatūros; 

 - savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo; 

 - antro (sustiprinto) ar trečio (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties 

lygių skelbimo (atšaukimo); 

 - Savivaldybės gyventojų evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti pavojus gyvybei ar 

sveikatai 

 - prašymo gretimų savivaldybių pagalbos 

− koordinuoja visų CSS subjektų veiksmus ekstremaliosios situacijos metu; 

− teikia metodines rekomendacijas žemės ūkio subjektams ekstremaliosios situacijos 

atveju; 

−  organizuoja ir koordinuoja padarinių likvidavimo priemones; 

− renka ir apibendrina medžiagą dėl kompensavimo už patirtus nuostolius. 
 
Savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centras: 
 
- užtikrina savivaldybės ESK priimtų sprendimų įgyvendinimą; 

- telkia visas Savivaldybėje esančias CSS pajėgas gelbėjimo, paieškos ir kitiems 

neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajai situacijai likviduoti, jos padariniams šalinti, 

- organizuoja gyventojų perspėjimą ir informavimą; 

- organizuoja gyventojų slėpimasi kolektyvinės apsaugos startiniuose; 

- pradėjus telkti savivaldybės teritorijoje turimus arba iš kitų savivaldybių gaunamus 

materialinius išteklius , koordinuoja visą teikiamą pagalbą 

− koordinuoja visų CSS subjektų veiksmus ekstremaliosios situacijos metu; 

− teikia metodines rekomendacijas žemės ūkio subjektams ekstremaliosios situacijos 
atveju; 

−  organizuoja ir koordinuoja padarinių likvidavimo priemones; 

− renka ir apibendrina medžiagą dėl kompensavimo už patirtus nuostolius. 
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Savivaldybės Evakavimo ir priėmimo komisija: 
 

− perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas (tame tarpe 

seniūnijų seniūnus) ir įstaigas, kitas įstaigas, ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią 

ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo 

ekstremaliosios situacijos būdus; 

− telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams 

evakuoti, organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų 

gyventojų apgyvendinimą; 

− savo kompetencijos ribose priima norminius aktus susidariusios ekstremaliosios 

situacijos atžvilgiu. 

Kauno AVPK Kaišiadori ų rajono policijos komisariatas: 

- įvertina susidariusią ekstremalią situaciją jos pavojingumą gyventojams, 

turtui,aplinkai ir galimą poveikį visuomenės rimčiai; 

- informuoja gyventojus, valstybės valdymo ir vietos savivaldos vykdomąsias 

institucijas apie avarijas, katastrofas ir kitas ekstremalias situacijas, kurios kelią pavojų žmonių 

saugumui; 

- organizuoja nelaimės zonoje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus turto 

apsaugą, palaiko viešąją tvarką, imasi priemonių išvengti panikos ir masinių neramumų; 

- užtikrina nelaimės zonos apsaugą ir neleidžia be atskiro leidimo į šią zoną žmonių ir 

transporto; 

- reguliuoja eismą nelaimės rajone ir jo prieigose, išstato transporto kontrolės 

punktus, reguliavimo postus maršrutuose; 

- identifikuoja žuvusiuosius, organizuoja jų išgabenimą iš įvykio vietos, apdoroja 

informaciją apie aukas; organizuoja žuvusiųjų atpažinimą, dingusių asmenų apskaitą ir paiešką; 

- organizuoja ir vadovauja gyventojų evakuacijai įvykus sprogimui arba gavus 

grasinimą susprogdinti, koordinuoja veiksmus su kitomis institucijomis, užtikrina viešąją tvarką; 

- tvarko evakuotųjų gyventojų apskaitą ir pateikia duomenis apie laikinai įregistruotus 

gyventojus adresų informacijos tarnybai; 

- vykdo teritorijų, kurioms yra taikomas karantino režimas, ribų apsaugą ir viešosios 

tvarkos palaikymą; 

- organizuoja darbuotojų, dalyvaujančių gelbėjimo darbuose chemiškai užkrėstoje 

teritorijoje aprūpinimą specialiomis dujokaukių dėžutėmis, technika ir kitomis darbo priemonėmis; 

- neatidėliotinais atvejais likviduojant ekstremalių situacijų padarinius, atsižvelgiant į 

jų kilimo priežastis, policijos pareigūnai atlieka gelbėjimo darbų vadovo funkcijas; 
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- dalyvauja tiriant ekstremalių įvykių priežastis; 

- viršininko pavaduotojas dirba savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijoje. 
 

Kauno APGV Kaišiadorių PGT, Kaišiadorių rajono savivaldybės priešgaisrinė 
tarnyba: 

−  dalyvauja perspėjant ir informuojant gyventojus apie artėjantį reiškinį ir teikia 

rekomendacijas dėl apsisaugojimo priemonių; 

−  vykdo judėjimo maršrutų, darbų vietos žvalgybą; 

−  gesina gaisrus; atlieka pirminius gelbėjimo darbus; 

−  gelbėja nukentėjusiuosius transporto įvykiuose; 

−  lokalizuoja ir slopina cheminius bei radiacinius incidentus; vykdo demerkurizaciją; 

- vykdo nukentėjusiųjų paiešką ir gelbėjimą iš apgriautų ir degančių pastatų, užterštų 

dūmais ir dujomis patalpų bei griuvėsių; 

- dalyvauja nukentėjusiųjų nukritus orlaiviams paieškoje ir gelbėjimo darbuose; 

- teikia nukentėjusiems įstatymo nustatyto masto pirmąją medicinos pagalbą; 

- organizuoja skubų žmonių iškeldinimą iš ekstremalaus įvykio židinio; 

- stebi radiacijos lygį; 

- įspėja pavaldžias ir kitas tarnybas apie nelaimę; 

- vadovauja žinybinių gelbėjimo padalinių bei kitų tarnybų veiksmams ekstremalaus 

įvykio židinyje; bendradarbiauja su ūkio subjektų civilinės saugos pajėgomis, vykdant gelbėjimo 

darbus; 

- neatidėliotinais atvejais likviduojant ekstremalių situacijų padarinius, atsižvelgiant į 

jų kilimo priežastis, tarnybos pareigūnai atlieka gelbėjimo darbų vadovo funkcijas; 

- tiria gaisrų priežastis, nustato kaltus asmenis; 

- dirba savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijoje. 
 

VšĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotis (GMP) 
 

Skubi būtinoji medicinos pagalba 

Skubi būtinoji medicinos pagalba tai kvalifikuota pagalba paciento mirties arba tais atvejais, 

kai yra tiesioginė grėsmė paciento gyvybei, arba ji gali kilti bet kuriuo atveju. 

Skubi būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems Kaišiadorių savivaldybės 

teritorijoje esantiems asmenims (namuose, darbovietėse, mokyklose, viešosiose įstaigose, viešose 

vietose) neatsižvelgiant į tai ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, nepaisant lyties, 

amžiaus, tautybės, pilietybės, registracijos vietos. 

Skubi būtinoji medicinos pagalba teikiama visą parą darbo, švenčių ir poilsio dienomis. 

Ruošiantis pavojui numato papildomas GMP brigadas, sukaupia didesnes tvarsliavos ir 
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medikamentų atsargas. 

GMPS atlieka pacientų pervežimus į stacionarines gydymo įstaigas su šeimos gydytojo ar 

poliklinikos gydytojo siuntimu, jei pervežimo metu pacientui dėl sveikatos būklės reikalinga teikti 

medicininę pagalbą arba jei paciento pervežimui reikalingas spec. transportas su neštuvais 

(indikacijas nustato siunčiantis gydytojas). 

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos šiais atvejais 

Dėl nelaimingų atsitikimų: 

- kelių eismo nelaimės  

- geležinkelio avarijos  

-pramonės katastrofos  

- stichinės nelaimės  

- ūmūs buitiniai apsinuodijimai  

- svetimkūniai  

- nudegimai, nušalimai, skendimas  

- ilgalaikio suspaudimo sindromas  

- žaibo sukelti pakenkimai  

- nukentėjus gaisruose  

- elektros traumos  

- gyvūnų įkandimai  

-asfiksijos  

- ūmios alerginės reakcijos  

- kiti nelaimingi atsitikimai  

Gyvybei gresiančios būklės:  

- miršta  

- įvairios kilmės sąmonės sutrikimas arba netekimas (klinikinė mirtis, koma, apalpimas)  

- ūmus skausmas krūtinėje  

- ūmūs širdies ritmo sutrikimai  

- ūmūs kvėpavimo funkcijos sutrikimai  

- ūmūs įvairios kilmės dusulio priepuoliai  

- masyvus išorinis ar vidinis kraujavimas  

- hipertermija (daugiau 40°C)  

- hipotermija (mažiau 35°C)  

- hipertenzinė krizė  

- įvairios kilmės hipotenzinės būklės  
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- įvairios kilmės intensyvaus skausmo sindromas  

- ūmus regėjimo sutrikimas  

- ūmus pilvas  

- įvairios kilmės traukuliai  

- ūmi parezė ar paralyžius  

- nelauktai prasidėjęs ar įvykes gimdymas  

- ūmi psichozė  

- sunkios abstinencijos būklės (sutrikusi sąmonė, traukuliai, psichozė)  

mėginimas nusižudyti  

Dispečerio klausimai 

Kvietėjas turi tiksliai ir aiškiai atsakyti į visus dispečerio pateiktus klausimus: 

- kvietimo priežastis  

- paciento adresas  

- vardas, pavardė  

-telefono numeris  

- kviečiančio asmens duomenys (giminystės ryšys ar pavardė)  

Kvietėjas, pagal galimybę tur ėtų pasitikti ir palaukti GMP ekipažo, nurodyti kaip 

greičiau pasiekti pacientą. 

Valstybinė įmonė „Kauno regiono keliai“ Kaišiadori ų kelių tarnyba 
 

- teikia pasiūlymus ir duomenis, reikalingus ekstremalių situacijų padarinių šalinimo 

darbams planuoti ir vykdyti; 

- prižiūri magistralinius, krašto ir rajoninius kelius pagal KPVS PN-96 nurodytus 

priežiūros lygius; 

-   vadovas dirba savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijoje. 
 

Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių rajono agentūra 
 

Kaišiadorių rajono agentūra vykdo aplinkos apsaugos įstatymų, nutarimų, įsakymų, 

gamtos išteklių naudojimo ir privačių miškų priežiūros bei naudojimo kontrolę Kaišiadorių rajone. 

Agentūroje dirba keturi specialistai ( iš jų vienas miškų kontrolės specialistas) ir referentė.  

Gavus pranešimą apie ivykusį ekstremalų atvejį, agentūros specialistai nuvyksta į 

įvykio vietą, įvertina esamą padėtį. Apie ekstremalų įvykį informuoja Aplinkos ministerijos Avarijų 

prevencijos ir valdymo skyriaus specialistus ir Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 

direktorių ir pavaduotojus. Įvykus dirvožemio, vandens teršimui cheminėmis medžiagomis ar 

nuotekomis kviečiama Kauno RAAD Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus laboratorijos 
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specialistai, įmami dirvožemio, vandens mėginiai. Atliekamas tyrimas kokios medžiagos išsipylė, 

kokie teršalų kiekiai išsiliejo į aplinką. Kontroliuojama kokie teršalų kiekiai yra surinkti, jų 

pristatymas utilizavimui. Pagal galiojančius teisės aktus skaičiuojama padaryta žala aplinkai, 

kontroliuoja žalos išieškojimas. Jei laiku neapmokama žala kreipiamasi į teismą dėl žalos 

išieškojimo. Žala skaičiuojama remiantis metodika.Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. 

įsakymo Nr. 471 Dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos 

patvirtinimo" pakeitimo. Valstybės žinios: 2002-10-11 Nr.98-4347. Valstybės žinios: 2005-10-06 

Nr.118-4292. Valstybės žinios: 2006-02-25 Nr.24-814. Valstybės žinios: 2008-02-09 Nr.17-603.  

 
6.2.2. Transporto avarijos (geležinkelio, oro, automobilių) 

 
Administracijos direktorius: 

− priima sprendimą dėl Gyventojų įspėjimo ir informavimo sistemos aktyvavimo; 

− šaukia ESK posėdžius; 

− aktyvuoja ESOC darbą; 

− priima sprendimą dėl ekstremaliosios situacijos Operacijos vadovo skyrimo; 

− išleidžia įsakymą, kuriuo skelbia (atšaukia) savivaldybėje savivaldybės lygio 

ekstremaliąją situaciją; 

− Vadovauja savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos darbui. 
 
Savivaldybės ESK, ESOC, Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija: 

− perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas 

įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, apsisaugojimo nuo 

ekstremaliosios situacijos būdus; 

− nustato pavojingos zonos ribas; 

- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams 

apsaugoti, evakuoti, organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja 

evakuotų gyventojų apgyvendinimą; 

− organizuoja ir vykdo gyventojų evakuaciją; 

− savo kompetencijos ribose priima norminius aktus cheminės avarijos metu susidariusios 

situacijos atžvilgiu. 

− koordinuoja visų CSS subjektų veiksmus ekstremaliosios situacijos metu; 

− organizuoja ir koordinuoja padarinių likvidavimo priemones; 

− renka ir apibendrina medžiagą dėl kompensavimo už patirtus nuostolius. 
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Kaišiadorių rajono policijos komisariatas: 

− dalyvauja perspėjant ir informuojant gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas 

ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją,  

apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

− vykdo pavojingos zonos perimetro kontrolę; 

− organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų surinkimo ir priėmimo punktuose 

(įlaipinimo į transportą, išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose), evakuacijos 

maršrutuose; 

− organizuoja pavojingoje zonoje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus turto 

apsaugą; 

− organizuoja žuvusiųjų atpažinimą, dingusių asmenų apskaitą ir paiešką; 

− užtikrina evakuotų gyventojų grįžimo į nuolatines gyvenimo vietas saugumą. 

Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių skyrius: 

-   vertina susidariusią ekstremaliąją situaciją, nustato pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei. 

VšĮ Kaišiadorių GMPS: 

-     ruošiantis pavojui numato papildomas GMP brigadas, sukaupia didesnes tvarsliavos ir 

medikamentų atsargas; 

− teikia skubią ir būtinąją medicininę pagalbą nukentėjusiems; 

− perveža neketėjusius, kuriems būtina tolimesnė medicinos pagalba, į stacionarių 

gydymo įstaigų skubios pagalbos skyrius. 

 

Kaišiadorių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba: 

− nustato užkrėstoje teritorijoje gyvybiškai svarbių objektų funkcionavimo, žmonių 

ūkinės veiklos, kitų veiklos rūšių, susijusių su maisto ir pašarų tvarkymo tęstinumu, geriamojo 

vandens tiekimu, naminių gyvūnų priežiūra ir auginimu, ir kitas procedūras; 

− kontroliuoja ir reglamentuoja maisto ir pašarų tvarkymo subjektų veiklą užkrėstoje 

teritorijoje; 

− vertina ekstremaliosios situacijos keliamą grėsmę gyvūnams. 

Kaišiadorių PGT, Kaišiadorių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba: 

− gelbėjimo darbų vadovo sprendimu, skubiai organizuoja gyventojų evakavimą iš 

apribojim ų ir riboto buvimo zonų; 

− dalyvauja perspėjant ir informuojant gyventojus apie pavojų ir teikia rekomendacijas 

dėl savisaugos veiksnių; 
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− gelbėja patekusius į nelaimę žmones, teikia pirmąją medicininę pagalbą; 

− vykdo avarijos stabdymo, padarinių likvidavimo, kitus gelbėjimo darbus. 

Kaišiadorių aplinkos apsaugos agentūra: 

− atlieka padaryto poveikio aplinkai vertinimą ir teikia tolimesnes prognozes; 

− atlieka tyrimą, apskaičiuojant aplinkai padarytą žalą; 

− įvykdo aplinkos atstatymo darbų kontrolę. 

 
6.2.3. Cheminė avarija AB „Achema“, Kaišiadori ų rajono savivaldybėje pavojingas 

medžiagas naudojamuose objektuose (UAB Kaišiadorių paukštynas, ŽŪB „Nematekas“, BHJ 
BALTIC UAB 

 
Administracijos direktorius: 

− priima sprendimą dėl Gyventojų įspėjimo ir informavimo sistemos aktyvavimo; 

− šaukia ESK posėdžius; 

− aktyvuoja ESOC darbą; 

− priima sprendimą dėl ekstremaliosios situacijos Operacijos vadovo skyrimo; 

− išleidžia įsakymą, kuriuo skelbia (atšaukia) savivaldybėje savivaldybės lygio 

ekstremaliąją situaciją; 

− Vadovauja savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos darbui. 
 

Savivaldybės ESK, ESOC, Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija: 
 
− perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas 

įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, apsisaugojimo nuo 

ekstremaliosios situacijos būdus; 

− nustato pavojingos zonos ribas; 

− telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams 

apsaugoti, evakuoti, organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja 

evakuotų gyventojų apgyvendinimą; 

− organizuoja ir vykdo gyventojų evakuaciją; 

− savo kompetencijos ribose priima norminius aktus cheminės avarijos metu susidariusios 

situacijos atžvilgiu. 

− koordinuoja visų CSS subjektų veiksmus ekstremaliosios situacijos metu; 

− organizuoja ir koordinuoja padarinių likvidavimo priemones; 

− renka ir apibendrina medžiagą dėl kompensavimo už patirtus nuostolius. 
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Kaišiadorių rajono policijos komisariatas: 

− dalyvauja perspėjant ir informuojant gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas 

ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją,  

apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

− vykdo pavojingos zonos perimetro kontrolę; 

− organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų surinkimo ir priėmimo punktuose 

(įlaipinimo į transportą, išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose), evakuacijos 

maršrutuose; 

− organizuoja pavojingoje zonoje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus turto 

apsaugą; 

− organizuoja žuvusiųjų atpažinimą, dingusių asmenų apskaitą ir paiešką; 

− užtikrina evakuotų gyventojų grįžimo į nuolatines gyvenimo vietas saugumą. 

Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių skyrius: 

-  vertina susidariusią ekstremaliąją situaciją, nustato pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei. 

VšĮ Kaišiadorių GMPS: 

- ruošiantis pavojui numato papildomas GMP brigadas, sukaupia didesnes tvarsliavos ir 

medikamentų atsargas; 

− teikia skubią ir būtinąją medicininę pagalbą nukentėjusiems; 

− perveža neketėjusius, kuriems būtina tolimesnė medicinos pagalba, į stacionarių 

gydymo įstaigų skubios pagalbos skyrius. 

Kaišiadorių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba: 

− nustato užkrėstoje teritorijoje gyvybiškai svarbių objektų funkcionavimo, žmonių 

ūkinės veiklos, kitų veiklos rūšių, susijusių su maisto ir pašarų tvarkymo tęstinumu, geriamojo 

vandens tiekimu, naminių gyvūnų priežiūra ir auginimu, ir kitas procedūras; 

− kontroliuoja ir reglamentuoja maisto ir pašarų tvarkymo subjektų veiklą užkrėstoje 

teritorijoje; 

− vertina ekstremaliosios situacijos keliamą grėsmę gyvūnams. 

 
Kaišiadorių PGT, Kaišiadorių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba: 

 
− gelbėjimo darbų vadovo sprendimu, skubiai organizuoja gyventojų evakavimą iš 

apribojim ų ir riboto buvimo zonų; 

− dalyvauja perspėjant ir informuojant gyventojus apie pavojų ir teikia rekomendacijas 

dėl savisaugos veiksnių; 

− gelbėja patekusius į nelaimę žmones, teikia pirmąją medicininę pagalbą; 
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− vykdo avarijos stabdymo, padarinių likvidavimo, kitus gelbėjimo darbus. 

Kaišiadorių aplinkos apsaugos agentūra: 

− atlieka padaryto poveikio aplinkai vertinimą ir teikia tolimesnes prognozes; 

− atlieka tyrimą, apskaičiuojant aplinkai padarytą žalą; 

− įvykdo aplinkos atstatymo darbų kontrolę. 

 
6.2.4. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis ar epidemija. 

 
Savivaldybės administracijos direktorius: 

− šaukia ESK posėdžius; 

− aktyvuoja ESOC, priima sprendimą dėl ESOC sudėties; 

− skelbia (atšaukia) savivaldybės teritorijoje epidemiją; 

− priima sprendimą dėl ekstremaliosios situacijos Operacijos vadovo skyrimo; 

− išleidžia įsakymą, kuriuo skelbia (atšaukia) savivaldybėje savivaldybės lygio 

ekstremaliąją situaciją; 

− vadovauja savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos darbui. 

Savivaldybės ESK, ESOC: 

− perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, 

kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus 

padarinius ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

− savo kompetencijos ribose priima norminius aktus epidemijos metu susidariusios 

situacijos atžvilgiu; 

− koordinuoja visų CSS subjektų veiksmus ekstremaliosios situacijos metu; 

− organizuoja ir koordinuoja padarinių likvidavimo priemones; 

− renka ir apibendrina medžiagą dėl kompensavimo už patirtus nuostolius. 

− teikia pagalbą nukentėjusiems; 

− koordinuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą; 

− įvertina susidariusią ekstremaliąją situaciją, nustato pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei; 

− koordinuoja veiksmus, susijusius su užkrečiamųjų ligų nustatymu, užkrėstų teritorijų ar 

karantino skelbimu ir (ar) atšaukimu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų 

ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu;  

− Vyriausybei priėmus sprendimą dėl valstybės medicinos rezervo išteklių panaudojimo, 

organizuoja valstybės medicinos rezervo paskirstymą; 

− teikia Savivaldybės direktoriui pasiūlymus dėl socialinės pagalbos ir garantijų 

nukentėjusiems gyventojams suteikimo. 
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− remdamasis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, nustato ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms ir kitoms švietimo įstaigoms priemones, būtinas ugdymo 

(mokymo) procesui užkrėstoje teritorijoje organizuoti arba jam nutraukti; 

 
Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių skyrius: 

 
− organizuoja epidemiologinį tyrimą ir dalyvauja organizuojant kontrolės (valdymo) 

priemones; 

− kontroliuoja, kaip užkrėstoje teritorijoje taikomos kontrolės (valdymo) priemonės ir 

vertina jų veiksmingumą. 

VšĮ Kaišiadorių GMPS: 

− teikia skubią ir būtinąją medicininę pagalbą nukentėjusiems; 

− perveža neketėjusius, kuriems būtina tolimesnė medicinos pagalba, į stacionarių 

gydymo įstaigų skubios pagalbos skyrius. 

Kauno AVPK Kaišiadori ų rajono policijos komisariatas: 

− organizuoja teritorijų, kurioms taikomas karantino režimas, ribų apsaugą ir viešosios 

tvarkos palaikymą, 

6.2.5. Gyvūnų ligos protrūkis. 
 

Administracijos direktorius: 

− šaukia ESK posėdžius;  

− aktyvuoja ESOC darbą, priima sprendimą dėl ESOC sudėties; 

− išleidžia įsakymą, kuriuo skelbia (atšaukia) savivaldybėje savivaldybės lygio 

ekstremaliąją situaciją; 

− priima sprendimą dėl ekstremaliosios situacijos Operacijos vadovo skyrimo; 

− vadovauja savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos darbui 

Savivaldybės ESK, ESOC: 

− perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, 

kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus 

padarinius ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

− telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas ligos židinio 

likvidavimui, organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems. 

− organizuoja ir koordinuoja nuostolių, patirtų likviduojant epizootijas, atlyginimą 

gyvūnų augintojams; 

− koordinuoja visų CSS subjektų veiksmus ekstremaliosios situacijos metu; 
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− organizuoja ir koordinuoja padarinių likvidavimo priemones; 

− renka ir apibendrina medžiagą dėl kompensavimo už patirtus nuostolius. 

Kaišiadorių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba: 

− organizuoja gyvūnų pavojingų užkrečiamųjų ligų priemonių plano įgyvendinimą; 

− atlieka epizootinį tyrimą, organizuoja, koordinuoja ir pagal kompetenciją vykdo 

gyvūnų, maisto, pašarų ir vandens taršos pavojingais ir ypač pavojingais ligų sukėlėjais tyrimą, 

atlieka mikrobiologinės taršos stebėseną; 

− nustato gyvūnų ligų profilaktines ir gyvūnų žudymo priemones, kontroliuoja, kaip jos 

vykdomos; 

− kontroliuoja, kad būtų sunaikintas pavojingų ir ypač pavojingų ligų sukėlėjų užterštas 

maistas, pašarai, šalutiniai gyvūniniai produktai ir pašalintas geriamojo vandens kenksmingumas; 

− nustato užkrėstoje teritorijoje gyvybiškai svarbių objektų funkcionavimo, žmonių 

ūkinės veiklos, kitų veiklos rūšių, susijusių su maisto ir pašarų tvarkymo tęstinumu, geriamojo 

vandens tiekimu, naminių gyvūnų priežiūra ir auginimu, ir kitas procedūras; 

− kontroliuoja ir reglamentuoja maisto ir pašarų tvarkymo subjektų veiklą užkrėstoje 

teritorijoje; 

− vertina ekstremaliosios situacijos keliamą grėsmę gyvūnams ir apie diagnozuotas 

gyvūnų užkrečiamąsias ligas ir priemones joms likviduoti praneša Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentui prie VRM, Savivaldybės administracijos direktoriui. 

 
Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių skyrius: 
 
− vertina susidariusią ekstremaliąją situaciją, nustato pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei. 

 
Kauno AVPK Kaišiadori ų rajono policijos komisariatas: 
 
− organizuoja teritorijų, kurioms taikomas karantino režimas, ribų apsaugą ir viešosios 

tvarkos palaikymą. 

− kontroliuoja civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų tarnybų patekimą į ekstremaliojo 

įvykio židinio teritoriją; 

− organizuoja policijos pajėgų pasitelkimą, palaiko Vyriausybės nustatytą karantino 

režimą. 

Kaišiadorių aplinkos apsaugos agentūra: 

− koordinuoja gyvūnų laidojimo vietos parinkimą. 

VĮ ,,Kauno  regiono keliai“ Kaišiadorių kelių tarnyba: 

− numato valstybinės reikšmės kelių apylankas ir pažymi jas kelio ženklais; 
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6.2.6. Potvynis Nemuno upėje (prie Darsūniškio ir Lapainios kaimo) 

 
Savivaldybės administracijos direktorius: 

− priima sprendimą dėl Gyventojų įspėjimo ir informavimo sistemos aktyvavimo; 

− šaukia ESK posėdžius; 

− aktyvuoja ESOC, Evakavimo ir priėmimo komisijos darbą; 

− priima sprendimą dėl ekstremaliosios situacijos Operacijos vadovo skyrimo; 

− išleidžia įsakymą, kuriuo skelbia (atšaukia) savivaldybėje savivaldybės lygio 

ekstremaliąją situaciją; 

− Vadovauja savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos darbui. 

Savivaldybės ESK, ESOC, Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija: 

− perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, 

kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus 

padarinius ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

− telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams 

evakuoti, organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų 

gyventojų apgyvendinimą pagal iš anksto parengtą veiksmų pavojingo Nemuno upės potvynio 

atveju planą;  

− savo kompetencijos ribose priima norminius aktus potvynio metu susidariusios 

situacijos atžvilgiu. 

− koordinuoja visų CSS subjektų veiksmus ekstremaliosios situacijos metu; 

− organizuoja ir koordinuoja padarinių likvidavimo priemones; 

− renka ir apibendrina medžiagą dėl kompensavimo už patirtus nuostolius; 

− sustiprina užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę; 

− koordinuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą; 

 Kauno AVPK Kaišiadori ų rajono policijos komisariatas: 

− organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų surinkimo ir priėmimo punktuose 

(įlaipinimo į transportą, išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose), evakuacijos 

maršrutuose; 

− organizuoja potvynio zonoje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus turto 

apsaugą; 

− organizuoja žuvusiųjų atpažinimą, dingusių asmenų apskaitą ir paiešką; 

− organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į 

ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą; 
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− užtikrina evakuotų gyventojų grįžimo į nuolatines gyvenimo vietas saugumą; 

Kaišiadorių aplinkos apsaugos agentūra: 

− potvynio metu susidarius sąlygoms, dėl kurių galima aplinkos tarša, organizuoja 

aplinkos taršos tyrimus, taršos poveikio aplinkai masto ir aplinkai padarytos žalos nustatymą, 

atlieka teršalų sklaidos prognozes ir teikia jas institucijoms, dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją 

situaciją; 

Kaišiadorių PGT: 

− dalyvauja perspėjant ir informuojant gyventojus apie pavojų ir teikia rekomendacijas 

dėl savisaugos veiksnių; 

− gelbėja patekusius į nelaimę žmones, teikia pirmąją medicininę pagalbą; 

− vykdo potvynio padarinių likvidavimo, kitus gelbėjimo darbus. 
 

6.2.7. Galimos grėsmės kultūros paveldui ar objektams, turintiems kultūros vertybių 
požymių, pavojus sunaikinti kultūros vertybę arba kultūros vertybės sunaikinimas 

 

Dėl priešgaisrinių sistemų nebuvimo, netvarkingų ir pasenusių elektros instaliacijų, 

kilusių masinių riaušių, neramumų bažnyčiose, vyskupijos kurijoje, dvaruose, Kaišiadorių 

muziejuje ir jo ekspozicijose bei Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse, ko pasekoje 

galimos grėsmės kultūros paveldui ar objektams, turintiems kultūros vertybių požymių, pavojus 

sunaikinti kultūros vertybę arba kultūros vertybės sunaikinimas. 

Kultūros paveldo objektų ar vietovių apsauga ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių 

situacijų atvejais turi būti įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. 

balandžio 13 d. nutarimu Nr. X-557 „Dėl Kultūros paveldo apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų 

ekstremalių situacijų atvejais programos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 44-1587), Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 5 d. nutarimu Nr. 845 „Dėl kultūros paveldo apsaugos 

ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais programos įgyvendinimo priemonių plano 

patvirtinimo“, šiuo planu bei kitais teisės aktais. 

Atsakingosios institucijos: 

- Kultūros ministerija; 

 - Krašto apsaugos ministerija; 

- Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. 

Remiančiosios institucijos: 

- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos; 

- Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės; 

 - Vidaus reikalų ministerija;  

 - savivaldybės administracijos direktorius 
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6.3. Ekstremaliųjų įvykių ir situacijų, įvardintų Valstybinio ekstremaliųjų situacijų 
valdymo plane, valdymas ir koordinavimas. 

 
6.3.1. Epifitotija, kenksmingos augalų ligos ir kenkėjai 

 
 Atsakingoji institucija    – Žemės ūkio ministerija 

 Remiančiosios institucijos: Aplinkos ministerija  

   Savivaldybės administracijos direktorius 

 Žemės ūkio ministerija: 

− organizuoja augalų ligų ar kenkėjų židinių lokalizavimą, nustato jų pobūdį; 

− organizuoja ir koordinuoja priemones ekstremaliajai situacijai ir jos padariniams 

likviduoti. 

 Kaišiadorių savivaldybės administracijos direktorius: 

− vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir valstybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro nurodymus, užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane, įgyvendinimą; 

− perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas 

įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius 

ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus. 

 
6.3.2. Miškų gaisrai 

 
 Atsakingoji institucija   – Aplinkos ministerija 

 Remiančiosios institucijos:Energetikos ministerija 

   Krašto apsaugos ministerija  

   Susisiekimo ministerija  

   Ūkio ministerija  

   Vidaus reikalų ministerija 

   Savivaldybės administracijos direktorius 

 Aplinkos ministerija:  

− taiko visas būtinas prevencines priemones ir organizuoja gaisrų gesinimo technikos 

miškų gaisrams gesinti panaudojimą; 

− organizuoja aplinkos taršos tyrimus, taršos poveikio aplinkai masto ir aplinkai padarytos 

žalos nustatymą, atlieka teršalų sklaidos prognozes ir teikia jas institucijoms, dalyvaujančioms 

valdant ekstremaliąją situaciją; 

− užtikrina hidrometeorologinės informacijos ir prognozių teikimą institucijoms, 

dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją; 
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 Vidaus reikalų ministerija:  

− koordinuoja gaisrų gesinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą, kitus gelbėjimo darbus; 

− organizuoja eismo reguliavimą gaisro teritorijoje; 

− organizuoja ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir 

privataus turto apsaugą; 

− organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo, įlaipinimo į 

transportą, išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, evakuojamųjų vežimo maršrutuose; 

− organizuoja, koordinuoja evakuotų gyventojų registravimą laikinojo apgyvendinimo 

vietose, jų apskaitos tvarkymą; 

− organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į 

ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą; 

  Savivaldybės administracijos direktorius: 

− vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir valstybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro nurodymus, užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane, įgyvendinimą; 

− perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas 

įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius 

ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

− prireikus telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas 

gyventojams evakuoti, organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, organizuoja evakuotų 

gyventojų apgyvendinimą. 

 
6.3.3. Gaisrai ir (ar) sprogimai, kurie gali sukelti daugelio gyventojų sužalojimus ir dėl kuri ų 

gali prireikti evakuoti gyventojus 
 
 Atsakingoji institucija   – Vidaus reikalų ministerija 

 Remiančiosios institucijos:Aplinkos ministerija 

  Energetikos ministerija 

  Krašto apsaugos ministerija  

   Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

  Susisiekimo ministerija 

  Sveikatos apsaugos ministerija 

  Švietimo ir mokslo ministerija 

  Ūkio ministerija 

  Valstybės saugumo departamentas 
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  Savivaldybės administracijos direktorius 

 Vidaus reikalų ministerija:  

− koordinuoja gaisrų gesinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą, kitus gelbėjimo darbus; 

− organizuoja ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir 

privataus turto apsaugą; 

− organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo, įlaipinimo į 

transportą, išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, evakuojamųjų vežimo maršrutuose; 

− organizuoja, koordinuoja evakuotų gyventojų registravimą laikinojo apgyvendinimo 

vietose, jų apskaitos tvarkymą; 

− organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į 

ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą; 

  Savivaldybės administracijos direktorius: 

− vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir valstybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro nurodymus, užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane, įgyvendinimą; 

− perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas 

įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius 

ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

− telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams 

evakuoti, organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų 

gyventojų apgyvendinimą. 

 
6.3.4. Teršalų ar pavojingų medžiagų išsiliejimas  

 
Atsakingoji institucija   – Aplinkos ministerija  

 Remiančiosios institucijos: Krašto apsaugos ministerija  

    Ūkio ministerija  

   Vidaus reikalų ministerija 

   Savivaldybės administracijos direktorius 

Aplinkos ministerija: 

− organizuoja aplinkos taršos tyrimus, taršos poveikio aplinkai masto ir aplinkai padarytos 

žalos nustatymą, atlieka teršalų sklaidos prognozes ir teikia jas institucijoms, dalyvaujančioms 

valdant ekstremaliąją situaciją;  

− koordinuoja ir kontroliuoja užterštos teritorijos tvarkymo darbų vykdymą ir aplinkos 

būklės atkūrimą; 
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− užtikrina hidrometeorologinės informacijos ir prognozių teikimą institucijoms, 

dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją; 

 Vidaus reikalų ministerija: 

− teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją organizuoja teršimo incidentų 

likvidavimo darbus ir viešosios tvarkos užtikrinimą; 

 Savivaldybės administracijos direktorius: 

− vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir valstybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro nurodymus, užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane, įgyvendinimą; 

− perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas 

įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius 

ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

− telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams 

evakuoti, organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų 

gyventojų apgyvendinimą. 

6.3.5. Masiniai neramumai 
 
 Atsakingoji institucija   – Vidaus reikalų ministerija  

 Remiančiosios institucijos:Krašto apsaugos ministerija  

   Sveikatos apsaugos ministerija 

   Savivaldybės administracijos direktorius 

 Vidaus reikalų ministerija  organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą ir eismo 

reguliavimą masinių neramumų metu;  

 Savivaldybės administracijos direktorius: 

− vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir valstybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro nurodymus, užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane, įgyvendinimą; 

− perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas 

įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius 

ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

− telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams 

evakuoti, organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų 

gyventojų apgyvendinimą. 
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6.3.6. Transporto įvykiai, susiję su jūros ar vidaus vandenų laivo naudojimu, aviacija, 
geležinkelių transporto ir automobili ų kelių eismu ir įvykiais vežant pavojingą krovin į 

 
Atsakingoji institucija   – Susisiekimo ministerija 

Remiančiosios institucijos: Aplinkos ministerija  

  Krašto apsaugos ministerija  

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

  Sveikatos apsaugos ministerija 

  Ūkio ministerija 

  Vidaus reikalų ministerija  

  Radiacinės saugos centras 

  savivaldybės administracijos direktorius 

 Susisiekimo ministerija: 

− dalyvauja likviduojant gaivalinių nelaimių, avarijų padarinius, organizuojant žmonių 

paieškos ir gelbėjimo darbus (išskyrus vandens transportą); 

− koordinuoja visų rūšių transporto sąveiką; 

− organizuoja eismo įvykių (išskyrus kelių transportą) tyrimą ir apskaitą, analizuoja jų 

priežastis; 

− organizuoja laikinųjų kelių tiesimą, kad būtų užtikrinti gelbėjimo pajėgų veiksmai; 

− koordinuoja viešųjų ryšių tinklų panaudojimą ekstremaliųjų situacijų valdymo centrų 

reikmėms; 

 Vidaus reikalų ministerija: 

− koordinuoja gaisrų gesinimą, kitus gelbėjimo darbus; 

− organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą, ekstremaliosios situacijos židinyje esančio 

valstybinio, visuomeninio ir privataus turto apsaugą; 

− organizuoja žmonių paieškos ir gelbėjimo, teršimo incidentų likvidavimo darbus 

sausumoje ir Kuršių mariose; 

− organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo ar paieškos darbais, 

patekimo į ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą, prireikus organizuoja specialių leidimų 

sistemos įvedimą; 

− organizuoja gyventojų, kurie atlieka gelbėjimo, paieškos darbus ekstremaliosios 

situacijos židinyje, ir civilinės saugos sistemos pajėgų, kurios ekstremaliosios situacijos židinyje 

atlieka gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, likviduoja ekstremaliąsias situacijas ir šalina jų 

padarinius, aprūpinimą asmeninės apsaugos priemonėmis iš valstybės rezervo civilinės saugos 

priemonių atsargų; 
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  Savivaldybės administracijos direktorius: 

− vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir valstybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro nurodymus, užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane, įgyvendinimą; 

− perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas 

įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius 

ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

− telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams 

evakuoti, organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų 

gyventojų apgyvendinimą. 

 
6.3.7. Sausra (kaitra) 

 
 Atsakingoji institucija   – Žemės ūkio ministerija  

 Remiančiosios institucijos:Aplinkos ministerija  

  Sveikatos apsaugos ministerija 

  Ūkio ministerija  

  Vidaus reikalų ministerija  

  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  

  savivaldybės administracijos direktorius 

 

 Žemės ūkio ministerija: 

− organizuoja ir koordinuoja priemones dėl gyvulių, žemės ūkio ir maisto produktų, 

augalų ir pašarų apsaugos susidarius ekstremaliajai situacijai; 

− nustato specialiąsias apsaugos ir nelaimių padarinių šalinimo priemones, privalomas 

visiems žemės valdytojams, savininkams ir naudotojams; 

− teikia metodines rekomendacijas ūkininkams ir žemės ūkio subjektams dėl gyvulių, 

augalų ir pašarų apsaugos susidarius ekstremaliajai situacijai; 

− prireikus teikia pasiūlymus dėl kompensavimo už patirtus nuostolius mechanizmo; 

 Savivaldybės administracijos direktorius: 

− vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir valstybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro nurodymus, užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane, įgyvendinimą; 
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− perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas 

įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius 

ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

− telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams 

evakuoti, organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų 

gyventojų apgyvendinimą. 

 
6.3.8. Speigas (didelis šaltis) 

 
 Atsakingoji institucija   – Energetikos ministerija 

 Remiančiosios institucijos:Aplinkos ministerija  

  Sveikatos apsaugos ministerija 

  Ūkio ministerija  

  Vidaus reikalų ministerija 

  Žemės ūkio ministerija 

  savivaldybės administracijos direktorius 

 Energetikos ministerija: 

− organizuoja priemones, užtikrinančias būtiną energijos ir kuro tiekimą esant 

− ekstremaliai energetikos padėčiai; 

− teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl energetikos įmonių administravimo perėmimo, kol 

truks ekstremali energetikos padėtis, jeigu jos nevykdo Vyriausybės, jos įgaliotų institucijų 

nurodymų; 

− teikia pasiūlymus Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai dėl leidimo importuoti, 

gaminti, parduoti ir vartoti neatitinkančius šalyje galiojančių privalomųjų kokybės rodiklių, 

aplinkosaugos reikalavimų ar standartų naftos produktus ar kitą kurą ekstremalios energetikos 

padėties atveju; 

  Vidaus reikalų ministerija:  

− koordinuoja gaisrų gesinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą, kitus gelbėjimo darbus; 

− organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą, ekstremaliosios situacijos židinyje esančio 

valstybinio, visuomeninio ir privataus turto apsaugą; 

− Žemės ūkio ministerija: 

− teikia metodines rekomendacijas žemės ūkio subjektams ekstremaliosios situacijos 

atveju; 

− dalyvauja organizuojant ir koordinuojant apsaugos nuo ekstremaliųjų situacijų ir jų 

padarinių likvidavimo priemones; 
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− teikia pasiūlymus dėl kompensavimo už patirtus nuostolius mechanizmo; 

 Savivaldybės administracijos direktorius: 

− vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir valstybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro nurodymus, užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane, įgyvendinimą; 

− perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas 

įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius 

ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

− telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams 

evakuoti, organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų 

gyventojų apgyvendinimą. 

 
6.3.9. Tarša radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingas radioaktyvus radinys ir kitos 

radiologinės avarijos ir įvykiai. 
 
 Atsakingoji institucija   – Radiacinės saugos centras  

 Remiančiosios institucijos:Aplinkos ministerija 

  Krašto apsaugos ministerija 

  Sveikatos apsaugos ministerija  

  Vidaus reikalų ministerija 

  Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija  

  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 

  valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 

  agentūra 

  savivaldybės administracijos direktorius 

 Radiacinės saugos centras:  

− atlieka radiacinių avarijų tyrimus, prognozuoja jų padarinius ir teikia siūlymus, kaip jų 

išvengti ir juos likviduoti;  

− teikia skubią specializuotą techninę konsultaciją ir pagalbą;  

− nustato visų valstybės ir savivaldybių institucijų, atliekančių gelbėjimo, paieškos ir 

tvarkymo darbus, darbuotojams reikalavimus, kokių radiacinės saugos priemonių jie turi laikytis, ir 

kontroliuoja, kaip vykdomi šie reikalavimai;  

− organizuoja, koordinuoja ir atlieka radiologinius (dozimetrinius, spektrometrinius, 

paviršiaus taršos) tyrimus; 
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− koordinuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento žvalgybinių grupių 

mėginių atrinkimą, atlieka jų radiologinius tyrimus ir vertinimą; 

− vertina radiologinius (dozimetrinius, spektrometrinius, paviršiaus taršos) tyrimų 

rezultatus ir jų pagrindu teikia pasiūlymus dėl gyventojų, darbuotojų ir aplinkos apsaugos nuo 

žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, teikia išvadas, pasiūlymus ir nustato reikalavimus 

dėl jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo;  

− organizuoja gyventojų ir gelbėtojų individualiosios apšvitos stebėseną radiacinių avarijų 

atvejais, taip pat atlieka jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio žmonėms tyrimus ir vertinimą;  

− vykdo darbų užterštoje zonoje valstybinę radiacinės saugos kontrolę ir priežiūrą; 

− kontroliuoja taršos šalinimo eigą ir kokybę;  

− atlikus radioaktyviosios taršos matavimus, leidžia iš jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltinių buvimo vietos išnešti įrangą ar kitus daiktus, išvykti dezaktyvuotiems žmonėms;  

− prireikus organizuoja apšvitintų žmonių siuntimą į atitinkamas asmens sveikatos 

priežiūros įstaigas;  

− priima galutinį sprendimą, kuriuo konstatuoja, kad jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltiniai ar radionuklidais užteršti objektai yra tinkamai sutvarkyti ir toliau taikyti radiacinės saugos 

priemones netikslinga;  

− informuoja valstybės įmonę Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą, kad būtina 

paimti, išvežti, sutvarkyti ir saugoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir tvarkyti 

radionuklidais užterštus objektus, pateikia pirminę informaciją apie jų fizines charakteristikas ir 

radiacinės būklės įvertinimą (lygiavertės dozės galią, radionuklidą ir kita);  

− išduoda leidimus gabenti radioaktyviąsias medžiagas; 

 

 Vidaus reikalų ministerija: 

− koordinuoja gaisrų gesinimą, žmonių paiešką, gelbėjimą ir skubų iškeldinimą iš 

ekstremaliųjų situacijų židinių; 

− organizuoja pirminį radiacinės būklės įvertinimą (atlieka lygiavertės arba ekspozicinės 

dozės galios matavimus) ir informuoja Radiacinės saugos centrą; 

− teikia suinteresuotiems valstybės ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojams 

surinktą pirminę informaciją, susijusią su ekstremalios zonos dozimetrinės kontrolės rezultatais; 

− organizuoja pirmosios pagalbos teikimą nukentėjusiems gyventojams; 

− pasitelkia ministerijai pavaldžias įstaigas įvykio vietoje atlikti radioaktyviosiomis 

medžiagomis užterštų žmonių dezaktyvavimą;  
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− organizuoja priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms priklausančių asmeninės apsaugos 

priemonių, darbo ir transporto priemonių dezaktyvavimą; 

− organizuoja ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir 

privataus turto apsaugą; 

− organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo, įlaipinimo į 

transportą, išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, evakuojamųjų vežimo maršrutuose; 

− organizuoja žuvusiųjų atpažinimą, dingusių asmenų apskaitą ir paiešką; 

− organizuoja ir koordinuoja evakuotų gyventojų registravimą laikinojo apgyvendinimo 

vietose, jų apskaitos tvarkymą; 

− organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į 

ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą; 

− koordinuoja, kaip vykdomos įstatymų nustatytos funkcijos Lietuvos Respublikos 

pasienio ruože, vidaus vandenyse ar teritorinėje jūroje radus nelegaliai gabenamų jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltinių ar radionuklidais užterštų objektų, sulaikant juos ir saugant iki perdavimo 

atitinkamai valstybės institucijai;  

− Radiacinės saugos centro prašymu nustato privalomą maršrutą, kuriuo nelegalūs 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ir radionuklidais užteršti objektai vežami į dezaktyvavimo 

vietą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą; 

− organizuoja ir vykdo transporto priemonės su nelegaliais jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltiniais ir radionuklidais užterštais objektais palydą ir apsaugą;  

  Savivaldybės administracijos direktorius: 

− vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir valstybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro nurodymus, užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane, įgyvendinimą; 

− perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, 

kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus 

padarinius ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

− telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams 

evakuoti, organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų 

gyventojų apgyvendinimą; 

− organizuoja kartu su kitomis civilinės saugos sistemos pajėgomis dezaktyvavimą ir 

kitas radiacinio kenksmingumo pašalinimo priemones;  

− organizuoja gyventojų, žuvusių ekstremaliųjų situacijų metu, laidojimą; 
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− organizuoja gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus darbus ekstremaliosios situacijos zonoje, 

taip pat Radiacinės saugos centro rekomenduojamų radiacinės saugos priemonių taikymą. 

 
6.3.10. Branduolinės avarijos. 

 
Gresiant ar įvykus branduolinei avarijai, atsakingosios ir remiančiosios 

institucijos atlieka funkcijas, nustatytas Vyriausybės patvirtintame Valstybiniame gyventojų 

apsaugos plane branduolinės avarijos atveju (Žin., 2012, Nr. 15-654). 

 Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju nuostatos pradeda 

veikti: 

 - įvykus Lietuvos Respublikoje ar kitos valstybės branduolinės energetikos objekte 

branduolinei ir (ar) radiologinei avarijai, kai kyla radioaktyviosios taršos grėsmė Lietuvos 

gyventojams, jų turtui ar aplinkai; 
 - kai Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, vadovaudamasi Keitimosi 

informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašu, pagal schemą (3 

priedas) pateikia informaciją apie branduolinę ir (ar) radiologinę avariją ir radioaktyviųjų medžiagų 

tolimojo išmetimo prognozes; 

 - kai 3 gretimi šalies automatizuoto jonizuojančiosios spinduliuotės gama dozės galios 

monitoringo (stebėsenos) (toliau – gama monitoringas) stočių postai užfiksuoja 0,1 mSv/val. ir 

didesnę dozės galią. 

 Ignalinos AE (ir jos aikštelėje esančiuose branduolinės energetikos objektuose) 

galimos branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos atveju Kaišiadorių rajono savivaldybės 

teritorija patenka į tolimąją zoną. 

 Tolimoji zona – tai 30–300 kilometrų nuo Ignalinos AE nutolusi zona. Tolimojoje 

zonoje nustačius maisto produktų, geriamojo vandens, pašarų ir aplinkos (grunto, dirvožemio, 

automobilių kelių, statinių) ilgalaikį radioaktyvųjį užterštumą ir siekiant apsaugoti gyventojus nuo 

per maisto produktus gaunamos papildomos apšvitos, savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

komisijos arba Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimu prireikus vykdomas laikinas 

gyventojų perkėlimas, aplinkos dezaktyvavimas, maisto produktų, geriamojo vandens ir pašarų 

radiologinės taršos kontrolė ir kiti apsaugomieji veiksmai. 

Institucijų funkcijos branduolinės avarijos atveju išdėstytos Valstybiniame gyventojų 

apsaugos plano branduolinės avarijos atveju trečio skyriaus pirmoje dalyje. 

 
 Atsakingosios institucijos:Energetikos ministerija,  

    Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 

 Remiančiosios institucijos: Aplinkos ministerija 
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    Krašto apsaugos ministerija  

   Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

   Susisiekimo ministerija  

   Sveikatos apsaugos ministerija  

   Švietimo ir mokslo ministerija 

   Užsienio reikalų ministerija  

   Ūkio ministerija  

   Vidaus reikalų ministerija  

   Radiacinės saugos centras 

   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 

   savivaldybės administracijos direktorius 

 
6.4. Savivaldybės administracijos ir jos struktūrini ų padalinių veiklos tęstinumo užtikrinimas 

gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms. 
 

Sprendimą dėl savivaldybės administracijos evakuacijos pradžios ir dėl alternatyvių darbo 

vietų įrengimo vietos priima administracijos direktorius.  

Alternatyvi darbo vieta paskelbus Savivaldybės administracijos ir (ar) jos struktūrinių 

padalinių darbuotojų evakavimą ar skubų iškeldinimą numatoma į Gedimino g. 42, Kaišiadorių 

mieste arba vieną iš rajono seniūnijų saugioje zonoje.  

Evakuacijos eigą koordinuoja ir už transporto pateikimą evakuacijai organizuoti atsako 

administracijos Ekstremalių situacijų operacijų centro koordinatorius. 

Už evakuacijos organizavimą, svarbių dokumentų, vertingos įrangos išsaugojimą ir patalpų 

parengimą evakuacijai atsako Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, specialistai tiesiogiai 

pavaldūs savivaldybės administracijos direktoriui. 

Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro 

darbas numatomas organizuoti alternatyvioje savivaldybės administracijos darbo vietoje. Už 

alternatyvių ESK ir ESOC darbo vietų įrengimą atsako ESOC koordinatorius. 

Administracijos direktoriui priėmus sprendimą tęsti savivaldybės administracijos, ESK, 

ESOC darbą pagrindinėse patalpose esant uragano, cheminio, radioaktyvaus užterštumo pavojams, 

už patalpų užsandarinimą ir parengimą tolesnei veiklai, atsako ESOC koordinatorius ir skyrių 

vedėjai bei specialistai tiesiogiai pavaldūs savivaldybės administracijos direktoriui. 

 
6.5. Materialinių išteklių telkimas 

 
 Savivaldybė, susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, naudoja jai 

priklausančius materialinius ir techninius išteklius. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų 
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centras, pradėjus telkti Savivaldybės teritorijoje turimus materialinius išteklius, koordinuoja visą 

teikiamą pagalbą. Savivaldybėje esantys materialiniai ištekliai pateikti plano prieduose Nr.38; 

Nr.39, Nr.40. 

 Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju Savivaldybės ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovui nustačius, kiek ir kokių papildomų materialinių išteklių reikia 

gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai 

likviduoti ir jos padariniams šalinti, Savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų veiklai 

palaikyti ir atkurti, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, su kuriais pagal Lietuvos Respublikos civilinės 

saugos įstatyme nustatytus reikalavimus sudarytos materialinių išteklių teikimo sutartys.

 Savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu reikalavimu ūkio subjektai ir kitos 

įstaigos teikia materialinius išteklius gelbėjimo darbų vadovui arba Savivaldybės ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovui į Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą vietą. 

Kai išnaudojamos visos civilinės saugos sistemos pajėgų panaudojimo galimybės 

likviduojant Savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, vadovaujantis 

savitarpio pagalbos planais su gretimomis savivaldybėmis  organizuojamas papildomų materialinių 

išteklių pasitelkimas iš gretimų savivaldybių. 

 Vadovaujantis privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir 

kompensavimo už jų atlikimą tvarka, gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiami atlikti 

privalomų darbų. 

 Nutrūkus elektros energijos tiekimui Kaišiadorių ESK, ESOC ir EPK atsarginėse 

patalpose, esančiose Gedimino g. 42, Kaišiadorių mieste, elektros tiekimą kilnojamuoju 

elektros generatoriaus pagalba per 30 min. užtikrina Kaišiadorių priešgaisrinė tarnyba. 

 
6.6. Gyventojų sanitarinio švarinimo organizavimas 

 
 Sanitarinis švarinimas (kenksmingumo pašalinimas) – taršos sumažinimas ar 

pašalinimas nuo nukentėjusiųjų kūno, aprangos iki nepavojingo žmogui ar aplinkai lygio. 

Sanitarinį švarinimą sudaro: 

- pirminis sanitarinis švarinimas; 

- galutinis sanitarinis švarinimas. 

Pirminis sanitarinis švarinimas – pradinis neatidėliotinas sanitarinis švarinimas 

,,šiltojoje“ zonoje, kuris, įtarus taršą, yra atliekamas nukentėjusiems, siekiant sumažinti pavojingų 

medžiagų kiekį. 

Galutinis sanitarinis švarinimas – galutinis taršos pašalinimas nuo nukentėjusių 

žmonių, atliekamas sanitarinio švarinimo punktuose (stacionarūs švarinimo punktai gali būti įrengti 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (70 iš 298) 

 

70 iš 298 
 

tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose). 

Pirminio sanitarinio punkto įkūrimas: 

- ant žemės patiesiamas storesnės polietileninės plėvelės, brezento ar kitos 

neperšlampamos medžiagos gabalas (mažiausiai 10 kv. m); 

- vienoje pusėje sustatomi indai su vandeniu ir plovimo tirpalais; 

- kitoje pusėje sustatomos tuščios talpyklos (polietileniniai dvigubi maišai ir kt.). 

Pirminį sanitarinį švarinimą atlieka kiekvienas asmuo arba vienas kitam padedant.  

Atliekant pirminį švarinimą užterštoje vietovėje apsaugos priemonės nenusiimamos, o 

neužterštoje vietovėje apsaugos priemonės nusiimamos, išskyrus dujokaukę. 

Pirminiam sanitariniam švarinimui gali būti naudojamas vanduo ir muilas. 

Pirminiam švarinimui planuojama panaudoti Kaišiadorių PGT pajėgas naudojant 

ugniagesių automobilius ir išpurslinto vandens švirkštus 

Galutinis sanitarinis švarinimas atliekamas tik neužterštoje teritorijoje specialiai 

įrengtuose stacionariuose arba mobiliuose sanitarinio švarinimo punktuose. 

Kaišiadorių savivaldybėje numatyta įrengti stacionarius sanitarinio švarinimo punktus 

tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose. Kit ų sanitarinių švarinimo punktų numatomos 

įrengimo vietos pateiktos plano priede Nr. 53 

Galutinio sanitarinio švarinimo punktą sudaro trys skyriai: 

− nusirengimo; 

− prausimosi; 

− apsirengimo. 

Sanitarinio švarinimo punkte turi būti: 

− vandentiekis, kanalizacija, vėdinimas, šildymo sistema, elektra; 

− pakankamai žmonėms švarinimo priemonių – muilo, šampūno, kempinių, žirklių, 

plaukų skutimosi mašinėlių, medvilninių ir popierinių nosinių, rankšluosčių ir paklodžių, apatinių ir 

viršutinių drabužių bei avalynės; 

− specialios taros (konteinerių, plastikinių ar guminių maišų ir kt.) ir pavojaus ženklų 

užterštiems daiktams, drabužiams sudėti ir ženklinti; 

− punktas turi būti aprūpintas keleiviniu transportu, taip pat specialiu transportu 

užterštiems daiktams į sanitarinio švarinimo ar utilizavimo vietą išvežti; 

− ,,nešvarios“ zonos ir žmonių prausimosi zonos patalpų grindys, baldai, kita įranga turi 

būti iš lengvai švarinamų, drėgmę nesugeriančių medžiagų (keramikinių plytelių, linoleumo, 

plastiko ir kt.) arba uždengiama polietileno plėvele. Sienų danga taip pat turi būti atspari drėgmei, 

lengvai valoma. 
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Sanitarinio švarinimo punkto personalo uždaviniai: 

− priimti ir registruoti iš užterštos zonos atvežtus asmenis; 

− nustatyti asmenų drabužių, daiktų užterštumą; 

− švarinti žmones ir kontroliuoti sanitarinio švarinimo efektyvumą; 

− surinkti užterštus drabužius ir asmeninius daiktus, juos nukenksminti arba utilizuoti; 

− prireikus spręsti nukentėjusiųjų dispanserinio stebėjimo ar stacionarinio patikrinimo 

klausimus; 

− kiekvienam asmeniui išduoti švarinimo asmens anketą, taip pat pažymą apie 

konfiskuotus užterštus dokumentus, pinigus, asmens daiktus; 

− aiškinti apie pavojingų medžiagų poveikį sveikatai ir apsaugos priemones. 

Už sanitarinių švarinimo punktų įrengimą ir aprūpinimą atsako ESOC materialinio 

techninio aprūpinimo grupės vadovas ir seniūnijos, kurioje numatoma įrengti sanitarinio švarinimo 

punktą, seniūnas 

 
VII. PAGALBOS TEIKIMO NUKENT ĖJUSIEMS GYVENTOJAMS EKSTREMALI ŲJŲ 

ĮVYKI Ų IR EKSTREMALI ŲJŲ SITUACIJŲ METU ORGANIZAVIMAS 
 

 Susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, Kauno visuomenės sveikatos 

centro Kaišiadorių skyrius veikia pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, parengtą 

atsižvelgiant į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintas 

ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodines rekomendacijas ir sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu patvirtintas sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai ir veiklos 

ekstremaliosiomis situacijomis planu. 

 Visuomenės sveikatos priežiūros priemonės (biologinės, cheminės, radiologinės, kitos) 

įvairaus pobūdžio ekstremaliųjų situacijų atvejais vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 

112-4069), Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 11-239) ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

 Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos 

dalyvauja teikiant pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą, vadovaudamosi sveikatos apsaugos 

ministro 2010 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-194 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo įstaigų dalyvavimo 

teikiant pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 33-

1579). 
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 Gresiant ar susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, pirmąją ir skubiąją 

medicinos pagalbą bei psichologinę pagalbą teikia Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros 

centras, Kaišiadorių ligoninė, o prireikus ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos. 

 Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-303 

„Dėl Nevyriausybinių organizacijų pasitelkimo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui 

užtikrinti krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 55-

2694) ir sąveikos planais, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir kitos nevyriausybinės 

organizacijos pagal galimybes, gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, 

prireikus pasitelkiamos sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. 

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius organizuoja socialinę 

pagalbą evakuotiems ir nukentėjusiems gyventojams. 

Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius organizuoja evakuotų mokyklinio 

amžiaus vaikų švietimą ir mokymą. 

Teisės aktų nustatyta tvarka būtiniausios paslaugos (aprūpinimas maistu, geriamuoju 

vandeniu, švariais drabužiais ir kita) nemokamai teikiamos nukentėjusiems gyventojams 

savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju evakuotiems iš pavojingų teritorijų ir 

apgyvendintiems laikinojo apgyvendinimo vietoje. Sprendimą dėl nemokamai teikiamų būtiniausių 

paslaugų kitiems gyventojams ir šias paslaugas teikiančių civilinės saugos sistemos subjektų 

savivaldybės ESK teikimu priima savivaldybės administracijos direktorius. 

Prireikus Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir kitos nevyriausybinės organizacijos 

pagal galimybes gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai teikia nukentėjusiems 

gyventojams socialinę pagalbą. 

 
VIII. VIEŠOSIOS TVARKOS PALAIKYMO ORGANIZAVIMAS 

 
Susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, viešąją tvarką užtikrina Kauno 

AVPK Kaišiadorių rajono policijos komisariatas: 

− suderinęs savo veiksmus su Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu 

ir, vykdydamas jo nurodymus, užtikrina viešąją tvarką gyventojų surinkimo, priėmimo, tarpiniuose 

evakavimo punktuose ir laikinojo apgyvendinimo vietose, gyventojų evakavimo maršrutuose; 

− siekdamas palengvinti civilinės saugos sistemos pajėgų darbą atliekant gelbėjimo 

darbus, apsaugant nuo pavojaus gyventojus ir rūpinantis išlikusiais gyvaisiais, kontroliuoja civilinės 

saugos sistemos pajėgų ir kitų asmenų patekimą į ekstremaliosios situacijos židinio teritoriją; 

− eismui reguliuoti ekstremaliosios situacijos židinyje, jos prieigose ir evakuacijos 

maršrutuose išstato laikinus kontrolės postus, duoda nurodymus kelių priežiūros tarnyboms dėl 
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kelio ženklų pastatymo nurodytose vietose. Postų vietą nustato pirmasis į ekstremaliosios situacijos 

židinio vietą atvykęs policijos pareigūnas, suderinęs su gelbėjimo darbų vadovu arba Savivaldybės 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu; 

− teikia pagalbą asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, esant 

būtinybei patekti į asmens būstą be jo sutikimo;  

− organizuoja technikos, vykstančios dirbti į ekstremaliosios situacijos židinį, ir 

evakuojamųjų palydą; 

− tvarko evakuotų gyventojų apskaitą ir teikia duomenis apie laikinai įregistruotus 

gyventojus Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui; 

− užtikrina valstybės, savivaldybės ir privataus turto apsaugą pavojaus zonoje ir 

evakuotose teritorijose; 

− renka informaciją apie aukas, identifikuoja žuvusiuosius ir organizuoja jų išgabenimą 

iš įvykio vietos, prireikus pradeda ikiteisminį tyrimą; 

− renka, registruoja ir analizuoja informaciją, reikalingą policijos veiksmams koordinuoti 

Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju, keičiasi šia informacija su kitomis civilinės 

saugos sistemos pajėgomis, dalyvaujančiomis likviduojant Savivaldybės lygio ekstremaliosios 

situacijos padarinius. 

− trūkstant civilinės saugos sistemos pajėgų, valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo sprendimu viešosios tvarkos palaikyti, eismo saugumo, judėjimo kontrolės ir kitoms teisės 

aktuose nustatytoms funkcijoms užtikrinti, į pagalbą civilinės saugos sistemos pajėgoms gali būti 

pasitelkiami kariniai vienetai bei policijos rėmėjai. 

− Materialiniai ir žmogiškieji ištekliai viešajai tvarkai Savivaldybėje palaikyti pateikti 

prieduose. Nr. 4; Nr. 50 ir Nr. 51. 

    
IX. PRIVALOM Ų DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

 
Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą 

tvarka numatyta ir patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarime Nr. 

512 (Žin., 2010, Nr. 54-2652). 

Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiami ir darbai atliekami tik tada, kai yra 

išnaudotos visos civilinės saugos sistemos pajėgų panaudojimo galimybės. 

Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiamos darbams atlikti remiantis 

Civilinės saugos įstatyme įtvirtintu visuotinio privalomumo principu. 

Darbus privalo atlikti darbingi gyventojai, sukakę 18 metų, išskyrus tikrosios karo tarnybos 

karius, nėščias, neseniai pagimdžiusias moteris (moteris, pagimdžiusias ir auginančias vaikus, kol 
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jiems sukaks vieni metai), neįgaliuosius ir gyventojus, kurie vieni augina vaikus iki 16 metų, taip 

pat gyventojus, kurie naudojasi privilegijomis ir imunitetais pagal tarptautinę teisę. 

Sprendimą dėl gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkimo darbams atlikti priima: 

1. Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija, susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai 

situacijai. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija, susidarius valstybės lygio 

ekstremaliajai situacijai 

Ekstremaliųjų situacijų atvejais ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas (toliau – 

operacijų vadovas) nustato, kiek ir kokių darbų reikia atlikti ekstremaliosioms situacijoms 

likviduoti ir jų padariniams šalinti ir per savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą prašo 

savivaldybės administracijos direktorių telkti gyventojus, ūkio subjektus ir kitas įstaigas darbams 

atlikti. 

Savivaldybės administracijos direktorius telkia gyventojus, ūkio subjektus ir kitas 

įstaigas darbams atlikti laikantis tokio eiliškumo: 

1. Ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla dėl ekstremaliosios situacijos poveikio 

yra sustabdyta. 

2. Kiti ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla nėra tiesiogiai paveikta 

ekstremaliosios situacijos.  

3. Bedarbiai. 

4. Kiti gyventojai. 

5. Gyvybiškai svarbiuose savivaldybės objektuose dirbantys gyventojai.  

6. Valstybinės reikšmės ir pavojinguosiuose objektuose dirbantys gyventojai. 

Ekstremaliųjų situacijų atvejais ūkio subjektai, valdantys elektroninių ryšių tinklą ar 

teikiantys elektroninių ryšių paslaugas, savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu turi 

skirti reikalingus ekspertus ir specialistus civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo ryšių 

sistemos tinkamam funkcionavimui užtikrinti. 

Gyventojai, ūkio subjektų ir kitų įstaigų tarnautojai ir darbuotojai (toliau – 

darbuotojai) turi atvykti arba prireikus yra atvežami centralizuotai savivaldybės ar valstybės 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centro patelktu transportu į operacijų vadovo nurodytą vietą.  

Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju darbų atlikimą koordinuoja 

savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

atveju – valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. 

Operacijų vadovas užtikrina, kad gyventojai ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojai, 

prieš jiems pradedant dirbti, būtų instruktuoti apie darbų eigą ir priemonių, skirtų darbingumui, 
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sveikatai ir gyvybei išsaugoti, panaudojimą.  

Savivaldybės ar valstybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras užtikrina, kad 

darbus atliekantys gyventojai ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojai būtų apdrausti nuo 

nelaimingų atsitikimų darbų atlikimo laikotarpiu. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos 

atveju draudimo įmokos sumokamos iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų, 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju – iš Lietuvos valstybės rezervo piniginių lėšų. 

Savivaldybės ar valstybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras prireikus organizuoja darbus 

atliekančių gyventojų ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų aprūpinimą nemokama nakvyne, 

maitinimu, specialiąja apranga, darbo priemonėmis, taip pat atvežimą į darbų atlikimo vietą, 

išvežimą iš jos ir minimalių sanitarinių higienos sąlygų sudarymą (apgyvendinimas: gimnazijų, 

mokyklų salėse, darželiuose, kitose švietimo įstaigose, viešbučiuose, bendrabučiuose, sporto 

įstaigose; maitinimas: švietimo įstaigose, darželiuose, maitinimo įstaigose; aprūpinimas 

autotransportu).  

 
X. EKSTREMALI Ų ĮVYKI Ų IR EKSTREMALI ŲJŲ SITUACIJŲ METU NUTRAUKT Ų 

KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ TEIKIMO ATNAUJINIMO IR KIT Ų BŪTINIAUSI Ų 
GYVENIMO (VEIKLOS) S ĄLYGŲ ATKŪRIMO ORGANIZAVIMAS 

 
Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu sprendimus dėl nutrauktų paslaugų 

teikimo atnaujinimo eiliškumo ir kitų būtiniausių gyvenimo (veiklos) sąlygų atkūrimo savivaldybės 

teritorijoje priima administracijos direktorius savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos teikimu, 

darbus koordinuoja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras ir jo darbo grupės. 

Komunalinių paslaugų teikimo tikslas – organizuoti būtiniausias paslaugas po įvykusių 

avarijų ir incidentų komunaliniuose tinkluose bei sistemose, siekiant sudaryti elementarias 

gyvenimo sąlygas ir išvengti užkrečiamų ligų protrūkio. 

Būtiniausios komunalinės paslaugos yra vandens tiekimas ir kanalizacija, šilumos tiekimas, 

elektros energijos tiekimas, šiukšlių išvežimas.  

Vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą Savivaldybės teritorijoje organizuoja UAB 

,,Kaišiadorių vandenys”. 

Įvykus avarijai, avarinės tarnybos nedelsiant imasi priemonių, kaip galima greičiau atstatyti 

komunalinių energetinių patarnavimų atnaujinimą gyventojams. 

Savivaldybėje esančių komunalinių, energetinių ir avarinių tarnybų kontaktai pateikti plano 

priede Nr. 21. 
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XI. GYVENTOJ Ų, ŽUVUSIŲ EKSTREMALI ŲJŲ SITUACIJŲ METU, LAIDOJIMO 

ORGANIZAVIMAS 
 

 Žuvusiųjų laidojimo organizavimo tikslas – atlikti visas įstatymuose ir kituose teisės 

aktuose numatytas procedūras ekstremalių įvykių metu, esant dideliam aukų skaičiui. 

Veiklos apimtis: 

− nukentėjusiųjų mirties konstatavimas; 

− žuvusių žmonių apskaita; 

− aukų asmens tapatybės nustatymas; 

− žūties aplinkybių juridinis įvertinimas; 

− žuvusiųjų pristatymas į morgą; 

− laidojimo paslaugų suteikimas; 

− neatpažintų aukų laidojimas. 

Avarijos (ekstremalaus įvykio) metu nukentėjusiųjų žmonių mirtį konstatuoja greitosios 

pagalbos gydytojas. Mirties faktas fiksuojamas iškvietimo lape, o mirties priežastis nustatoma 

patologoanatominio tyrimo metu. Mirties liudijimas išduodamas pagal faktą. 

Tvarkant avarijos vietoje žuvusių žmonių apskaitą, juridiškai įvertinant žūties aplinkybes, 

nustatant neatpažintų asmenų asmens tapatybę, atliekami operatyviniai bei procesiniai veiksmai, 

panaudojant mokslines-technines, kriminalines, teismo medicinos ir operatyvinės paieškos 

priemones. 

Asmens tapatybės nustatymo procese dalyvauja prokurorai, policijos pareigūnai, teismo 

medicinos ekspertai, kiti specialistai. 

Ekstremaliųjų situacijų atvejais žuvusiųjų pristatymą į teismo medicinos įstaigą 

organizuoja savivaldybė, pagal susitarimą su ritualines paslaugas teikiančiomis įmonėmis, 

tarpininkaujant Socialinės paramos skyriui ir suderinus su Kauno AVPK Kaišiadorių rajono 

policijos komisariatu. Atpažinti lavonai, atlikus nustatytus procesinius veiksmus, atiduodami 

artimiesiems. 

Neatpažintų lavonų palaidojimo klausimą, praėjus nustatytam terminui, sprendžia teismo 

medicinos įstaigos vedėjas, suderinęs su prokuroru, tardytoju ar policijos įstaigos vadovu. 

Laidoti neatpažintas aukas leidžia prokuroras, tardytojas ar policijos įstaigos vadovas raštišku 

sutikimu. 

Neatpažinti lavonai laidojami kapinėse, specialiai skirtoje vietoje, suderinus su 

Savivaldybe ir dalyvaujant kriminalinės policijos pareigūnams bei kapinių administracijos 

atstovams.  
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Palaidojimas apiforminamas nustatytos formos aktu. 

Neatpažintosios aukos laidojamos Savivaldybės lėšomis administracijos direktoriaus 

nustatyta tvarka. 

 

 
 
 
 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)   Rimas Kiselys 
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos 

analizės (toliau – rizikos analizė) atlikimo tikslas – nustatyti savivaldybės teritorijoje galimus 

pavojus, įvertinti ekstremaliųjų situacijų rizikos (toliau – rizika)  lygį ir numatyti rizikos valdymo 

priemones: sumažinti galimų pavojų kilimo tikimybę, galimus padarinius ir pagerinti didelės rizikos 

ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes.  

2. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atliekama vadovaujantis 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 

2011 m. birželio 2 d. įsakymu patvirtintomis Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų 

rizikos analizės metodinėmis rekomendacijomis (toliau – metodinės rekomendacijos) (Žin., 2011, 

Nr.70-3360). 

3. Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, naudojami: 

3.1. rengiant savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą; 

3.2. rengiant savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planą; 

3.3. planuojant savivaldybės kolektyvinės gyventojų apsaugos nuo atsiradusių gyvybei ar 

sveikatai pavojingų veiksnių priemones.  

4. Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus 

metus arba atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės 

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

pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems darbuotojų, 

gyventojų saugumą, savivaldybė turi iš naujo atlikti rizikos analizę. 

5. Vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 

1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose teisė aktuose vartojamas sąvokas. 

 
II. PAGRINDIN ĖS SĄVOKOS 

  
6. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė - tai procedūrų sistema, 

skirta galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos šaltinių nustatymui bei įvertinimui. 

7. Galimas pavojus - objektas ar reiškinys, esant tam tikroms aplinkybėms galintis kelti 

grėsmę gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai. 

8. Rizika - tikimybė įvykio, galinčio įvykti per tam tikrą laiko tarpą, ir turėti 

nepageidaujamų pasekmių gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai. 

9. Rizikos lygis - tai santykinė rizikos lygio išraiška, nustatyta rizikos vertintojų bendra 

nuomone, kuri parodo, kiek vienas rizikos šaltinis pavojingesnis kitų atžvilgiu. 

10. Priimtina rizika  - rizikos lygis, dėl kurio nebūtina numatyti prevencijos priemonių ir 
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jų valdymo. 

11. Labai didelė ar didelė rizika - rizikos lygis, dėl kurio reikėtų atkreipti dėmesį ir 

sustiprinti  pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms bei numatyti prevencines priemones joms 

išvengti.  

12. Ypač pavojingos žmonių užkrečiamosios ligos nustatytos Pavojingų ir ypač 

pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač 

pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi 

būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąraše, patvirtintame 

sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 (Žin., 2002, Nr. 62-2527). 

13. Sąvoka ,,radiacinė avarija“  apibrėžta Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 

,,Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintoje sveikatos apsaugos ministro 2001 m. 

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. 11-388). 

14. Sąvoka ,,pavojingoji medžiaga“ apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinės saugos 

įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207). 

15.Gamtinis įvykis – geologinis reiškinys (žemės drebėjimas, karstinis reiškinys, 

nuošliauža, sufozinis reiškinys), stichinis meteorologinis reiškinys, katastrofinis meteorologinis 

reiškinys, stichinis hidrologinis reiškinys, katastrofinis hidrologinis reiškinys, vabzdžių antplūdis. 

16. Techninis įvykis – įvairių techninių priemonių ar technologinių procesų sutrikimai. 

17. Ekologinis įvykis – aplinkos oro, vandens, dirvožemio, grunto užteršimas 

cheminėmis, biologinėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitoks aplinkai padarytas 

poveikis. 

18. Socialinis įvykis – įvykis, susijęs su nusikalstama veika, nevaldoma žmonių minia, 

nesankcionuoti veiksmai, įvykis pasienio ruože. 

19. Sąvokos ,,protrūkis“ ir ,,epidemija“  apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių 

užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-

4069). 

20. Sąvokos ,,magistralinis kelias“, ,,krašto kelias“ ir ,,rajoninis kelias“ apibr ėžtos 

Lietuvos Respublikos kelių įstatyme (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492). 

21. Valstybinės reikšmės magistralinių geležinkelių linij ų sąrašas patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 1244 (Žin., 2004, Nr. 148-5355). 

22. Sąvoka ,,vartotojas“ apibrėžta Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse, 

patvirtintose energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 (Žin., 2010, Nr. 20-957). 

23. Sąvoka ,,nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai“ apibr ėžta Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259). 
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24. Sąvoka ,,nenutrūkstamas dujų tiekimas“ apibr ėžta Gamtinių dujų tiekimo 

saugumo užtikrinimo priemonių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 

vasario 26 d. nutarimu Nr. 163 (Žin., 2008, Nr. 27-966). 

25. Sąvokos ,,pagalbos skambutis“ ir ,,pagalbos tarnybos“ apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatyme (Žin., 2004, Nr. 90-3306). 

26. Sąvokos ,,viešasis fiksuotojo telefono ryšio tinklas“ ir ,,viešasis judriojo telefono 

ryšio tinklas“ apibr ėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (Žin., 2004, Nr. 69-

2382). 

27. Sąvoka ,,kenksmingieji organizmai“ apibrėžta Lietuvos Respublikos fitosanitarijos 

įstatyme (Žin., 1999, Nr. 113-3285; 2010, Nr. 12-559). 

28. Ribinės užterštumo vertės ir pavojaus slenksčiai nustatyti  Aplinkos oro užterštumo 

sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis 

dalelėmis ir ozonu normose, patvirtintose aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. 

gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 (Žin., 2001, Nr. 106-3827; 2010, Nr. 82-4364). 

29. Sąvoka ,,gyvūnų ligos protrūkis“ apibr ėžta Pranešimų apie gyvūnų ligas teikimo 

Europos Bendrijų Komisijai taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. B1-366 (Žin., 2009, Nr. 100-4204), priede. 

30. Sąvoka ,,paliktasis šaltinis“ apibrėžta Nelegalių jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 280 (Žin., 2005, Nr. 36-1170). 

31. Sąvokos ,,pavojingasis objektas“ ir ,,valstybinės reikšmės objektas“ apibrėžtos 

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme. 

 
III. RIZIKOS ANALIZ ĖS ETAPAI 

  
12. Kaišiadorių rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos 

analizė atliekama šiais etapais: 

12.1. - nustatomi galimi pavojai; 

12.2. - atliekamas rizikos vertinimas; 

12.3. - nustatomas rizikos lygis ir jos priimtinumas (priimtina ar nepriimtina). 

 
IV. GALIM Ų PAVOJŲ NUSTATYMAS 

 
13. Šiame etape nustatomi visi galimi pavojai remiantis moksliniais, statistiniais, 

istoriniais duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, 

analizuojamos aplinkos apžiūra, įvykių modeliavimu, taip pat Ekstremaliųjų įvykių kriterijais, 
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patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr.241 (Žin., 2006, 

Nr.29-1004; 2009, Nr.153-6928). 

14. Nustatomi visi galimi gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti (techniniai, ekologiniai ir 

socialiniai) pavojai, kurie gali kilti savivaldybės teritorijoje ir už jos ribų, turėti padarinių (poveikį) 

atskiroms savivaldybės vietoms ir (ar) visai savivaldybės teritorijai: gyventojų gyvybei ar sveikatai, 

turtui, aplinkai, būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms ir sukelti savivaldybės ar valstybės 

lygio ekstremaliąją situaciją. Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų 

įvykių, ekstremaliųjų situacijų keliama grėsmė gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) 

aplinkai. 

15. Nustatyti galimi pavojai surašomi į 1 lentelę, nurodoma jų padarinių (poveikio) zona, 

galimas išplitimas, esant galimybei pateikiamos jų kilimo priežastys (kodėl ir kaip jie gali kilti) ir 

užpildomos 6 lentelės 1 ir 2 skiltys. 

 
4.1. ĮVYKIAI, EKSTREMAL ŪS ĮVYKIAI KIL Ę KAIŠIADORI Ų RAJONE 

 
4.1.1. Katastrofiniai ir stichiniai meteorologiniai reiškiniai: 

 
4.1.1.1. 1985m. gegužės 31 d. Kaišiadorių rajone per 2 val. iškrito 70 mm. kritulių. 

4.1.1.2. 1994 m. lapkričio mėnesį buvo smarki lijundra. Kaišiadorių rajone ledo storis 

siekė 14 mm. 

4.1.1.3. 1995m. birželio 10 d. Kaišiadorių rajone stiprus lietus ir kruša. Padaryta nuostolių 

už 27000 Lt. 

4.1.1.4. 1996 m. gruodžio 13-20 dienomis sudėtinis apšalas. Žiežmarių gyvenvietėje net 

27mm sudėtinis apšalas. 

4.1.1.5. 1996 m. gruodžio mėnesį Lietuvoje apšalo storis siekė 37 mm. 

4.1.1.6. 1998m. gruodžio mėnesį smarkus snygis paralyžiavo eismą rajono keliuose, 

sutrikdytas SP UAB “Kaišiadorių autobusų parkas”, rajono Vartotojų kooperatyvo darbas, ko 

pasekoje buvo sutrikęs gyventojų aprūpinimas maisto produktais. 

4.1.1.7. 1999 metų gruodžio 4 d. Kaišiadorių rajone uraganis vėjas nutraukė 3,04 km. 

elektros perdavimo linijų, nulaužė 16 atramų, atsijungė 80 pastotočių, nutraukė 18 km ryšio linijų, 

nulaužė 24 ryšio linijų atramas, sugriovė arba apgadino 26 gyvenamuosius namus,  

suniokota 17600 m3 miško už 1.500.000Lt. Visa padaryta žala rajone 1.719.000,16Lt. 

4.1.1.8. 2000 metų rugpjūčio 19 d. Kaišiadorių rajone uraganis vėjas nutraukė 55 km. 

elektros perdavimo linijų, atsijungė 52 pastotys, suniokota 1500 m3 miško. Visa padaryta žala 

289700,0 Lt. 

4.1.1.9. 2002 m. liepos 4 d. škvalo metu Kaišiadorių rajone žuvo 2 žmonės. Vėjo nulaužta 
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šaka mirtinai į galvą sužeidė moterį, o vyriškis žuvo remontuodamas nutrauktus elektros laidus. 

4.1.1.10. 2004 m. sausio 13 d. prasidėjusi pūga ir stiprus snygis sutrikdė normalų eismą 

rajono keliuose. Po 4 valandų pustymo ir snygio ketvirtadalis krašto ir pusė rajoninės reikšmės kelių 

tapo nepravažiuojami. 

4.1.1.11. 2005 m. sausio 8 d. prasidėjusi pūga ir stiprus snygis sutrikdė normalų eismą 

rajono keliuose. Ketvirtadalis krašto ir rajoninės reikšmės keliai tapo nepravažiuojami. 

4.1.1.12. 2005 m. sausio 8-9 d. siautęs uraganas „Ervinas“ be elektros rajone paliko 23 

gyvenvietes, buvo atjungta 116 vienetai 10/0,4 kV transformatorinių pastočių, išlaužė apie 2,27 

tūkstančius kūbinių metrų medienos padarydamas VĮ Kaišiadorių miškų urėdijai 62205,0 litų žalą. 

4.1.1.13. Škvalo metu, kuris kilo 2010 m. rugpjūčio 8 d. gyventojams padaryta žala yra 

lygi- 541797,13 Lt tame tarpe: gyvenamiesiems namams- 229.587,0 Lt, - ūkiniams pastatams- 

434.474,0 Lt.-tame tarpe: ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms 151.593,49 Lt , 

tame tarpe: UAB Dovainonių paukštynas- 48376,30 Lt, Kaišiadoorių r. Savivaldybės 

administracija-73887,86 Lt. Škvalas išvartė ir suniokojo apie 25.000 m3 medienos. 2010 m. 

rugpjūčio 9 d. 8 val. 30 min. vanduo nebuvo tiekiamas Tauckūnų, Vilūnų, Kalvių, Mūro 

Strėvininkų kaimų, Dovainonių, Žiežmarių gyvenviečių gyventojams, žemės ūkio bendrovei 

„Nematekas“, UAB „Dovainonių paukštynui“, šio paukštyno Lapainios paukštidėms. Iš viso minėtu 

laiku be vandens liko apie 5860 rajono gyventojų. Dėl elektros nebuvimo UAB „Dovainonių 

paukštynas“, Lapainios paukštidėse Nr. 1 ir Nr. 2 iki 2010 m. rugpjūčio 8 d. 08.30. val. užduso 

4221 višta, kurių amžius 41 para. Apie 120 km rajoninės reikšmės kelių tapo nepravažiuojamais, 

dėl išvirtusių medžių. Tik Vilūnų kaime nuplėšti 35 - ių pastatų stogai, sugriautas mūrinis grūdų 

sandėlis, nukentėjo įvairūs pastatai 5-se vienkiemiuose. 2010 m. rugpjūčio 8 d. 15.00 - 19.23 val. 

AB „VST“ Kaišiadorių skyriaus dispečeris užfiksavo, kad Kaišiadorių rajono savivaldybėje yra 

atjungta 165 transformatoriai ir 3094 abonentams, t.y. 9282 rajono gyventojams nutrauktas elektros 

srovės energijos tiekimas. Kaišiadorių rajono savivaldybėje nuo 2010 m. rugpjūčio 9 d. 10.00 val. 

paskelbta Ekstremali situacija. Iš viso Kaišiadorių rajono savivaldybės patirtos žalos vertė 

664.061,00 Lt. 

4.1.1.14. 2011-lapkričio 26- 28 d. škvalo metu Kaišiadorių rajone gyventojams padaryta 

žala- 12.200,0 Lt., ūkio subjektams (tame tarpe LESTO-14.000,0Lt.)- 18700,0 Lt., suniokota 2200 

m3 miško, -VĮ Kaišiadorių miškų urėdijai padaryta 88.000,00 litų žala. Iš viso padaryta žala 

132900,0 Lt. 

4.1.2. Geležinkelių transporto eismo įvykiai: 
 

4.1.2.1. 1975 m. rugpjūčio mėnesį Žaslių geležinkelio stotyje keleivinis traukinys 

užkabino prekinio ešelono gale buvusią cisterną su benzinu. Kilus gaisrui, pagal oficialius 
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duomenis, sudegė 18 žmonių. 

4.1.2.2. 1987 m. balandžio mėnesį Palemono geležinkelio stotyje atliekant sąstato 

formavimo darbus pažeista cisterna su 25% amoniako tirpalu. Į aplinką pateko virš 40 tonų 

produkto. Iš užteršto ploto trumpam evakuota apie 100 gyventojų, ilgam laikui užterštas vanduo 

šuliniuose. 

4.1.2.3. 1999 m. kovo mėnesį geležinkelio atšakoje Kaišiadorys – Jonava vagone su siera 

kilo gaisras. Degė apie 60 tonų į AB „Lifosa“ vežamos sieros. Gaisras užgesintas geležinkelio ir 

Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos jėgomis. 

4.1.2.4. 2003 metais Žaslių geležinkelio stotyje du kartus (balandžio ir birželio mėnesiais) 

degė vagonai su siera. Balandžio mėnesį – 2 vagonai su 70 ir 66 tonų sudegė beveik pilnai, birželio 

mėnesį viename vagone 68,9 tonų sieros užsidegė, tačiau laiku pastebėjus gaisrą jis greitai buvo 

užgesintas. 

4.1.2.5. 2012 m. gegužės 24 d. 16.42 val. V Pilipavičius (tel.:8 652 32 992) informavo 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vyriausiąjį specialistą civilinei saugai, kad prie 

pastato Gedimino g. Nr. 8 nuo geležinkelio bėgių nukrito prekinis vagonas. Nutrūko tarukinių 

eismas kelyje Vilnius-Kaunas ir Vilniu-Jonava. Incidentas įvyko labai nepalankioje vietoje. 

Vagonas nuo bėgių nušoko ant viaduko, po kuriuo eina gatvė. Vagonas nukrito nuo bėgių prie 

Kaišiadorių miesto kapinių ir viso sastato buvo tempiamas net iki tilto. Tempiamas vagonas išvartė 

riboženklius, apgadino daug pabėgių, nutraukė vamzdžius bei automatinės signalizacijos laidus.  

2012 m. gegužės 24 d. 23.52 val. buvo atnaujintas traukinių eismas tarp  Vilniaus ir 

Kauno tik vienu keliu. Apie 4 val. ryto, buvo įjungtas „kontaktinis tinklas elektriniams 

traukiniams“. Kaišiadoryse leistinas traukinių greitis sumažintas iki 15 kilometrų per valandą. 

Žmonės nenukentėjo. 

4.1.3. Gaisrai, miškų suniokojimas: 
 

4.1.3.1. 1995 m. balandžio 28 d., Paparčių sen. degė neeksploatuojamas Dainavos 

durpynas. Išdegė 2 ha durpyno. 

4.1.3.2. 1996 m. birželio mėnesį Kaišiadorių rajono pesticidų sandėlyje (Korsako kaimas, 

Žaslių seniūnija) savaime užsidegė pesticidai.  

4.1.3.3. 1996 m. Lietuvoje buvo sausra. Padaryti didžiuliai nuostoliai miškų ir žemės 

ūkiui. Kaišiadorių rajone miškai degė 47 kartus. Išdegė 64 ha miško. 

4.1.3.4. 1997 m. balandžio 20 d. Kaišiadorių r., Rumšiškių sen., Pravieniškių- 2 km. degė 

apie 3 ha miško. Žala gamtai- 15000 litų. 

4.1.3.5. 1997 m. rugsėjo 25 d. Dainavos km. išdegė 1 ha vasarinių javų (miežių). 

4.1.3.6. 1998 m. birželio 25 d. UAB „Savingė“ sandėlyje, dėl darbų saugos taisyklių 
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nesilaikymo, įvyko statinio elektros krūvio iškrova, užsidegė virų 40 tonų skiediklių (tololas ir kt.). 

Gaisras padarė virš 100000,0 Lt. nuostolių  

4.1.3.7. 2000 m. gruodžio 10 d., dėl priešgaisrinės saugos taisyklių nesilaikymo, kilo 

gaisras UAB „Roda“ katilinėje. Gaisrui išplitus sudegė visi gamybiniai pastatai su juose esančiomis 

staklėmis, gamybos medžiagomis, gatavos produkcijos sandėlys su gatava produkcija. Nuostoliai 

siekė virš 3 milijonų litų. 

4.1.3.8. 2002 m Kaišiadorių rajone užfiksuoti stambesni gaisrai: 3 – durpynų, 13 – 

durpingų pievų. Pievos gaisras prie Pamierio kaimo Rumšiškių seniūnijoje sukėlė grėsmę 

magistraliniam dujotiekiui. 

4.1.3.9. 2002 m. gegužės 11 d. 9 val. 12 min. Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos budėtoja Ona Lesotienė (tel. 69119) informavo, kad dega Budnikų sąvartynas Kaišiadorių 

apylinkės seniūnijoje. Nuvykusi į įvykio vietą rajono Ekstremalių situacijų valdymo centro 

operatyvinė grupė nustatė: 1. Gaisras buvo išplitęs sąvartyno vidurinėje dalyje; 2. Iš viso buvo 7 

gaisro židiniai; 3. Degimo metu išsiskyrė nuodingosios medžiagos; 4. Gaisro priežastis – tyčinis 

padegimas. Gaisras buvo užgesintas 2002 m. gegužės 12 dieną 10 val. Gaisro gesinimo išlaidos – 

2700,0 litų.    

4.1.3.10. 2003 m. balandžio 20 d. Kaišiadorių rajono Kaugonių kaime deginant pernykštę 

žole sudegė gyvenamasis namas. Žuvo du žmonės. 

4.1.3.11. 2003 m. kovo-balandžio mėnesiais Kaišiadorių rajone kilo 79 gaisrai pievose, 11 

gaisrų miškuose, kurių metu sudegė 6 pastatai. 

4.1.3.12. 2005-03-09  03 59 val. Kaišiadorių PGT budėtojas gavo informaciją, kad dega 

JONO KAČANAUSKO gyvenamas namas, Tryliškių kaime, Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, 

Kaišiadorių rajone. Sudegė gyvenamas namas, gaisre žuvo trys žmonės.  

4.1.3.13 2006 m. kovo 14 d. Kaišiadorių rajono Ekstremalių situacijų valdymo centro 

posėdyje buvo konstatuota, kad atšilus orams, 4 kartus išaugo sausos žolės deginimų skaičius , 

lyginant su praėjusiais metais. 

4.1.3.14. 2006 m. liepos 11 d. buvo padegtas Kaišiadorių rajono savivaldybei 

priklausantis Budninkų sąvartynas. Gaisras užgesintas (pasitelkus inžinerinę techniką) 2006 m. 

liepos 17 d. 

4.1.3.15. 2007 m. kovo 22 d. Kaišiadorių rajono Ekstremalių situacijų valdymo centro 

posėdyje buvo konstatuota, kad patikrinus, kaip laikomasi priešgaisrinio saugumo reikalavimų 

Kaišiadorių miesto ir kitų seniūnijų daugiabučiuose namuose, įstaigose, bendrovėse, padėtids 

daugiau negu tagiška. Atsarginiai išėjimai užgriozdinti pašaliniais daiktai arba visai užmūryti. 

4.1.3.16. 2007 m. spalio 17 d. kilo gaisras Budninkų sąvartyne. Pavojingų žmogaus 
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sveikatai dūmų šleifas pasiekė ir Kaišiadorių miestą. Dėl gaisro likvidavimo 2007 m. spalio 18 d. 

buvo sušauktas neeilinis Kaišiadorių rajono Ekstremalių situacijų valdymo centro posėdis. 

 

4.1.4. Pavojingos užkrečiamos žmonių ir gyvūnų ligos: 
 

4.1.4.1. 1994 m. rajone užfiksuoti 9 trichineliozės atvejai.  

4.1.4.2. 2009 m. lapkričio 16 d. Kaišiadorių rajono savivaldybėje paskelbta gripo ir ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemija. 

4.1.4.3. 1995 metais rajone nuo pasiutusių gyvūnų nukentėjo 28 žmonės, iš jų nuo 

naminių gyvulių – 7. 

4.1.4.4. 1996 metais rajone nuo pasiutusių gyvūnų nukentėjo 5 žmonės, iš jų nuo naminių 

gyvulių – 2, nuo pasiutusių laukinių – 3. 

4.1.4.5. 1997 metais rajone nuo pasiutusių gyvūnų nukentėjo 11 žmonės, iš jų nuo 

naminių gyvulių – 9, nuo pasiutusių laukinių – 2. 

Pasiutligė Kaišiadorių rajone gyvūnų tarpe išplito 1998 – 1999 metais. 1998 m. sirgo 11 gyvūnų, 

1999 m.-10 vnt. Rajone 2005 m. pasiutlige sirgo 5 gyvūnai, 2006 m. – 24 gyvūnai (iš jų – 4 šunys), 

2007 m. sirgo 18 gyvūnų (šunys nesirgo).  

4.1.4.6. 1998 metais rajone nuo pasiutusių gyvūnų nukentėjo 7 žmonės, iš jų nuo naminių 

gyvulių – 3, nuo pasiutusių laukinių –  4. 

4.1.4.7. 1999 metais rajone nuo pasiutusių gyvūnų nukentėjo 9 žmonės, iš jų nuo naminių 

gyvulių – 3, nuo pasiutusių laukinių – 6. 

4.1.4.8. 2003 m. sausio 16 d. buvo pastebėtas masinis žuvų dusimas rajono rajono 

vandens telkiniuose. Daugiausiai žuvų užduso Triliškių ežere. 

4.1.4.9. 2004 m. sausio 16 d. Kaišiadorių rajono Ekstremalių situacijų valdymo centro 

posėdyje svarstyta “Dėl žuvų dusimo, esant deguonies stokai, ežeruose ir upėse“ ir „Dėl žuvų 

gelbėjimo darbų organizavimo”. 

4.1.4.10. 2005 m. sausio 10 d. buvo pastebėtas masinis žuvų dusimas rajono rajono 

vandens telkiniuose. Buvo organizuotas žuvų gelbėjimas, pasitelkus inžinerinę techniką ir ūkio 

subjektus su specialia įranga. 

4.1.4.11. 2007 metais rajone buvo likviduota 19 pasiutligės židinių ir atlikti profilaktikos 

darbai grėsmės zonose. 

4.1.5. Automobilių kelių eismo įvykiai: 
 

4.1.5.1. 1999 02 20 Kaišiadorių raj., Kumelionių km.. Vilkikas “SCANIA” valst. Numeris 

B407XX susidarius avarinei situacijai užvažiavo ant geležinkelio bėgių Buvo sustabdytas traukinių 

eismas daugiau kaip 1 valandą. 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (88 iš 298) 

 

88 iš 298 
 

4.1.5.2. 2004-05-13 13.45 val. kelyje Žiežmariai-Kruonis 12,6 km. UAB „Ranguva“ 

benzovežis GAZ-53, valst. Nr. ZKU-198 patyrė avariją ir apsivertė. Į griovį išsiliejo apie 2 tonas 

dyzelino.  

4.1.5.3. 2004-05-24 09.40 val. automagistralės Vilnius-Kaunas ir kelio Kaišiadorys-

Žiežmariai per Stasiūnus sankryžoje įvyko autoįvykis, kurio metu ant magistralės išsiliejo apie  400 

litrų dyzelino. 

4.1.6. Pavojingi radiniai: 
 

4.1.6.1. 1996-1997 metais Kauno mieste bei Kaišiadorių ir Kauno rajonuose apie 20 kartų 

surasti žalvariniai vamzdeliai, kurių spinduliavimo dozės galia 10 cm atstumu buvo nuo 0,55 iki 4,0 

mSv/h. Vamzdeliai užteršti ceziu 137 ir ceziu 134. Surasti vamzdeliai išvežti į Ignalinos AE 

radiaktyvių atliekų saugyklą. 

4.1.6.2. 2001 metais, pagal sąveikos planą, rajono savivaldybė 7 kartus kvietė Kauno 

Vytauto Didžiojo atskirojo bataliono išminuotojus, kurie vietoje sunaikino 12 kovinių ir labai 

pavojingų aplinkiniams nuo karo laikų likusius sprogmenis. 8 sprogmenys buvo išvežti ir sunaikinti 

Rokų poligone. 

4.1.6.3. 2001 m. kovo 28 d. Kaišiadorių rajono Pravieniškių miške buvo rasta 40 statinių 

(apie 10 tonų) su nežinomomis medžiagomis (kaltininkai, išmetę statines,  nenustatyti). 2001 metų 

liepos mėnesį Jungtinių tyrimų centras identifikavo esančias medžiagas statinėse ir nustatė, kad tai 

pavojingos atliekos. 

4.1.6.4. 2003 metais, pagal sąveikos planą, rajono savivaldybė 9 kartus kvietė Kauno 

Vytauto Didžiojo atskirojo bataliono išminuotojus, kurie vietoje sunaikino 17 kovinių ir labai 

pavojingų aplinkiniams nuo karo laikų likusius sprogmenis. 4 sprogmenys buvo išvežti ir sunaikinti 

Rokų poligone. 

4.1.6.5. 2004 metais, pagal sąveikos planą, rajono savivaldybės administracija 14 kartų 

kvietė Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojus, kurie vietoje 

sunaikino 269 kovinius ir labai pavojingus aplinkiniams nuo karo laikų likusius sprogmenis. 104 

sprogmenys buvo išvežti ir sunaikinti Rokų poligone, tame tarpe: 

4.1.6.6. 2004 m. sausio27 d. rasta sprogmenų nuo karo laikų.; sviediniai 152 mm- 1 vnt., 

122mm-1 vnt, minosvaidžio minos: 82 mm-20 vnt, rankinės granatos rgd-33 -24 vnt. visi rasti 

sprogmenys sunaikinti 2004-01-27, 15.10 val. Budnikų kaime, žvyro karjere, Kaišiadorių apylin. 

seniūnija. 

4.1.6.7. 2004 m. sausio 28 ir 29 dienomis sunaikinti rasti sprogmenys, art. sviediniai 152 

mm- 12 vnt., 122mm-7 vnt,76 mm- 7 vnt., 45 mm- 24 vnt., minosvaidžio minos: 82 mm-27 vnt., 50 

mm- 3 vnt., rankinės granatos rgd-33 -48 vnt., artilerijos sviedinių sprogdikliai- 7 vnt. 
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4.1.6.8. 2004 m. gegužės 24 d. 11.05 val. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 

gavo informaciją, kad, Akcinė bendrovė „Kauno žemkasys“, neturėdama leidimo toliau vykdyti 

geležinkelio kapitalinio remonto darbus Žaslių- Kaišiadorių kelio ruože, kairėje pusėje, 62-63 

kilometre, rado sprogmenų nuo karo laikų. (Rečionių kaimas Kaišiadorių apylinkės seniūnija). 

2004 m. gegužės 24 d. sunaikinti rasti sprogmenys: art. sviediniai 45 mm- 5 vnt., minosvaidžio 

minos; 82 mm-2 vnt., 50 mm- 6 vnt., rankinės granatos rgd-33 -1 vnt 

4.1.6.9. 2004 m. birželio 10 d. sunaikinti rasti sprogmenys: art. sviediniai : 122 mm-2 vnt, 

45 mm- 10 vnt., minosvaidžio minos: 82 mm-4 vnt., 50 mm- 5 vnt., rankinės granatos: RGD-33 -10 

vnt., art. sviedinių sprogdikliai- 5 vnt. 

4.1.6.10. 2005 metais, pagal sąveikos planą, rajono savivaldybės administracija 6 kartus 

kvietė Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojus, kurie vietoje 

sunaikino 7 kovinius ir labai pavojingus aplinkiniams nuo karo laikų likusius sprogmenis. 9 

sprogmenys buvo išvežti ir sunaikinti Rokų poligone.  

4.1.6.11. 2007 metais, pagal sąveikos planą, rajono savivaldybės administracija 8 kartus 

kvietė Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojus, kurie vietoje 

sunaikino 21 kovinius ir labai pavojingus aplinkiniams nuo karo laikų likusius sprogmenis.  

4.1.6.12. 2008 metais rajono savivaldybės administracija 16 kartų kvietė Lietuvos 

kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojus, kurie vietoje sunaikino 69 kovinius 

ir labai pavojingus aplinkiniams nuo karo laikų likusius sprogmenis.  

4.1.6.13. 2009 metais Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija dalyvavo 

įgyvendinant Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programą ir Likusių nuo karo 

sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą. Juozo Vitkaus 

inžinerijos bataliono Ištisinio išminavimo būrys atliko Livintų medelyno teritorijos ištisinį 

išminavimą. Buvi patikrinta 103025,5 m2  teritorija. Rasta ir sunaikinta 32 artilerijos sviediniai, 29 

minosvaidžio minos, 27 rankinės granatos, 7 nevaldomos raketos, 18 aviacinių bombų ir 764 

šovininiai. Taip pat buvo aptikti dviejų karių palaikai. 

4.1.6.14. 2011 metais rajono savivaldybės administracija 5 kartus kvietė Lietuvos 

kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojus, kurie vietoje sunaikino 5 kovinius ir 

labai pavojingus aplinkiniams nuo karo laikų likusius sprogmenis.  

 
4.1.7. Komunalinių sistemų avarijos: 

 
4.1.7.1. 2010 m. birželio mėn. pradžioje įvyko didelė UAB „Kaišiadorių vandenys“ 

valymo įrenginių avarija, per kurią perkrautuose įrenginiuose pražuvo aktyvusis dumblas ir buvo 

smarkiai užteršta Lomenos upė. Viena iš avarijos priežaščių Kaišiadorių miesto nuotekų valykloje 
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buvo ta, kad tik 2010 m. birželio 8 d. AB Kaišiadorių paukštynas pagrindinis teršėjas per parą į 

Kaišiadorių miesto nuotekų tinklus išleido apie 1200 m3 nuotekų, kurių BdS siekė apie 3000 mg 

O2/litre, o Kaišiadorių miesto nuotekų valyklos projektinis BdS7 pajėgumas yra apie 460 mg O2 

/litre. Buvo nustatyta ir kitos netiesioginės avarijos priežastys. 

4.1.8. Kiti įvykiai, avarijos: 
 

4.1.8.1. 1997 m. vasario 14 d. buvo užregisruota, kad Gegužinės kaime, Palomenės 

seniūnijoje yra užterši visi trys kaime esantys geriamo vandenio šachtiniai šuliniai. Atlikus tyrimus, 

Respublikinis mitybos centas nustatė, kad vanduo užnuodytas policikliniais aromatiniais 

angliavandeniliais (tame tarpe didžiausią dalį šiame mišinyje sudarančiu naftalinu) užterštas 

vanduo yra pavojingas žmogaus sveikatai ir netgi gyvybei. Vanduo gali būti išvalytas tik 

pramoniniuose vandens valymo įrenginiuose. Grynas naftalinas anksčiau buvo naudojamas buityje 

kovai su kenkėjais. Įvykio likvidavimo darbai tęsėsi tris mėnesius. Užterštas vanduo ir gruntas buvo 

vežamas į Kaišiadorių miesto nuotekų valyklą. Gyventojams geriamas vanduo buvo tiekiamas pagal 

nustatytą grafiką. 

4.1.8.2. 2003 metų sausio mėnesį AB „Kaišiadorių paukštynas“ netikėtai atsidarius 

utilizacijos katilo dangčiui karšta paukštienos mase buvo apiplikinti 3 žmonės, iš jų vienas mirė 

Kauno Akademinėse Medicinos universiteto klinikose. 

4.1.8.3. 2005-06-13, 14.03 remontuojant automobilį TOYOTA COROLA valst. Nr. JKF-

878, iš automobilio nutekėjus dujoms įvyko sprogimas garažų bendrijoje „Žibintas“ esančioje 

Basanavičiaus g., Kaišiadorių mieste, bokse Nr. 241. Po sprogimo visiškai sugriuvo boksai Nr. 240, 

Nr. 241, Nr. 242 po to kilo gaisras. Po griuvėsiai sunkiai sužeisti 3 žmonės, 1 lengvai. 

4.1.8.4. Ekstremalus įvykis buvo užfiksuotas 2011 m. balandžio 21 d. Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracijos ekologas ir vyr. specialistas civilinei saugai gavo anoniminį gyventojų 

pranešimą, kad UAB Lithuanian glass recycling, Vilūnų kaime, Kaišiadorių rajone, stiklo 

perdirbimo cehe naikina (perdirba) dienos šviesos lempas. Nuvykus į vietą, buvo rasta dienos 

šviesos lempų šukių, kurios buvo sumaišytos su kitomis stiklo perdirbtomis atliekomis. Kad 

įsitikinti ar tai tikrai buvo naikintos tokios lempos, buvo iškviesta Nacionalinės visuomenės 

sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno filialo specialistė, kuri atliko matavimus prie stiklo atliekų 

krūvos ir gamybinėse patalpose. Pirminiais duomenimis buvo visur užfiksuotas gyvsidabris.  

Kitą dieną buvo atvykusi ir stiklo duženų mėginius paėmė Aplinkos tyrimų departamento 

laboratorija, kuri ištyrė stiklo atliekų mėginius, paimtus iš UAB „Lithuanian Glass Recycling" 

Vil ūnų kaime Kaišiadorių rajone ir nustatė, kad apie 25 t atliekų užterštos gyvsidabriu 

(gyvsidabrio koncentracija yra 2,3 mg/kg). Gyvsidabrio koncentracija nepavojingose atliekose 

negali viršyti 0,2 mg/kg., todėl šios stiklo atliekos priskirtinos pavojingoms atliekoms. Aplinkos 
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tyrimų departamento laboratorija mano, kad netinkamai saugomos pavojingos, gyvsidabriu 

užterštos atliekos gali kelti pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. 

 

4.2. NUSTATYTŲ GALIM Ų PAVOJŲ APIBŪDINIMAS, 1 lentelė. 
 
Eil. 
Nr. 

Nustatytas galimas pavojus Nustatyto galimo 
pavojaus padarinių 
(poveikio) zona ir 
galimas pavojaus 
išplitimas 

Galimo 
pavojaus 
kilimo 
priežastys 

Bendras 
rizikos 
lygis 
(R)  

1. - Labai smarki audra, viesulas, 
škvalas  
Maksimalus vėjo greitis 28÷32 m/s,  

Dalis arba visa 
savivaldybės 
teritorija 

Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys 

44 

2. - Smarki lijundra 
Apšalo storis ant standartinio lijundros 
stovo laidų - skersmuo ≥20 mm. 

Dalis arba visa 
savivaldybės 
teritorija 

Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys 

36 

3. - Uraganas 
Maksimalus vėjo greitis - ≥33 m/s 
 

Dalis arba visa 
savivaldybės 
teritorija 

Katastrofinis 
meteorologinis 
reiškinys 

44 

4. - Labai smarkus lietus 
Krituli ų kiekis; trukmė -  >80; ≤12; 
mm; val. 

Dalis arba visa 
savivaldybės 
teritorija 

Katastrofinis 
meteorologinis 
reiškinys 

24 

5. - Labai smarkus snygis 
Krituli ų kiekis; sniego dangos storis;  
trukmė - >30; >30; ≤12; mm; cm; val. 

Dalis arba visa 
savivaldybės 
teritorija 

Katastrofinis 
meteorologinis 
reiškinys 

24 

6. - Labai smarki pūga 
Vidutinis vėjo greitis; trukmė - >20; 
≥1; m/s; para 

Dalis arba visa 
savivaldybės 
teritorija 

Katastrofinis 
meteorologinis 
reiškinys 

27 

7. - Smarkus speigas 
Nakties minimali temperatūra; trukmė 
- minus 30 arba žemesnė; >3; 0C; 
naktis 

Visa savivaldybės 
teritorija 

Katastrofinis 
meteorologinis 
reiškinys 

18 

8. - Stichinis Nemuno vandens lygio 
pakilimas 
Vandens lygis ≥ 150 cm, 80,45 m virš 
Baltijos jūros lygio ties Darsūniškiu 

Darsūniškio ir 
Lapainios kaimai 

Stichinis 
hidrologinis 
reiškinys 

21 

9. - Pavojingos užkrečiamos žmonių 
ligos 
Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių 
užkrečiamosios ligos protrūkis ar 
epidemija– faktas, yra / nėra; yra. 
Susirgimas ypač pavojinga žmonių 
užkrečiamąja liga – susirgusių, mirusių 
žmonių sk. - ≥ 1; ≥ 1. 

Dalis arba visa 
savivaldybės 
teritorija 
 

Gamtinis 
pavojus 

27 

10. - Gyvūnų ligos 
Enzootijos, epizootijos, panzootijos 
atvejis – faktas – yra/nėra 

Dalis arba visa 
savivaldybės 
teritorija 

Gamtinis 
pavojus 

24 

11. - Radiacinė avarija 
Radioaktyvios medžiagos patekimas į 

Savivaldybės 
teritorija 

Branduolinė 
atominio 

20 
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Eil. 
Nr. 

Nustatytas galimas pavojus Nustatyto galimo 
pavojaus padarinių 
(poveikio) zona ir 
galimas pavojaus 
išplitimas 

Galimo 
pavojaus 
kilimo 
priežastys 

Bendras 
rizikos 
lygis 
(R)  

aplinką, faktas – yra; 
Sutrikdyta sveikata, mirė žmonių - ≥1; 
≥1. 

reaktoriaus 
avarija; kitas 
įvykis teroris- 
tiniai aktai 

13. - Cheminė avarija 
Pavojingųjų medžiagų patekimas į 
aplinką: 
- žuvusių žmonių , sutrikdyta sveikata, 
sk. – 1; 3. 
- į vandens telkinius - ≥1 t. 
- ant žemės paviršiaus - ≥5 t. 
 

Dalis arba visa 
savivaldybės 
teritorija. 
UAB Kaišiadorių 
paukštynas, 
ŽŪB „Nematekas“, 
BHJ BALTIC UAB 
teritorija 

Avarijai AB 
„Achema“; 
UAB 
Kaišiadorių 
paukštynas, 
ŽŪB 
„Nematekas“, 
BHJ BALTIC 
UAB, 
technologinio 
reglamento 
pažeidimai, 
amoniako 
išsiliejimas 

24 

13. Automobili ų kelių eismo įvykis: 
 

   

13.1. - Eismo kelyje sutrikimas ar 
nutrūkimas 
dėl eismo ar kitokio įvykio sutrinka ar 
uždaromas arba užblokuojamas kelias 
ir nutrūksta eismas kelyje – laikas iki 
eismo atnaujinimo: 
 rajoniniame kelyje - >48 val.,  
krašto kelyje - >8 val.,  
magistraliniame kelyje - >4 val., 

Savivaldybės 
teritorija 

Eismo kelyje 
sutrikimas ar 
nutrūkimas 
 

14 

13.2. - Eismo įvykis 
Sutrikdyta sveikata, žūva žmonės,  
sk.  - ≥6; ≥3. 

Savivaldybės 
teritorija 

Eismo įvykis 18 

14. - Geležinkelių transporto eismo 
nutraukimas 
Nutraukimo trukmė - ≥ 6 val. 

Geležinkelio ruožas, 
kertantis 
Savivaldybės 
teritoriją 

Eismo 
reguliavimo 
aparatūros , 
technikos ar 
vagonų 
techninis 
gedimas 

40 

15. - Dujotiekio avarija 
Gamtinių dujų tiekimo nutraukimas:  
- vartotojui, kuriam dujos tiekiamos 
nenutrūkstamai, nutraukimo trukmė - 
≥ 24 val.,- ≥ 20000 arba ≥1/4 
savivaldybės gyventojų 
 

Magistralinio 
dujotiekio apsaugos 
zonos, gretima 
Savivaldybės 
teritorija 

Techninė 
avarija 

18 
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Eil. 
Nr. 

Nustatytas galimas pavojus Nustatyto galimo 
pavojaus padarinių 
(poveikio) zona ir 
galimas pavojaus 
išplitimas 

Galimo 
pavojaus 
kilimo 
priežastys 

Bendras 
rizikos 
lygis 
(R)  

16. Įvykis energetikos sistemoje:  
 

  

16.1. - Elektros energijos tiekimo 
vartotojams sutrikimas 
Nutraukiamas elektros energijos 
tiekimas teritorijai, miesto 

Dalis arba visa 
savivaldybės 
teritorija 

Techninis 
sutrikimas 

21 

 gyvenamajai vietovei ar jos daliai – 
paveikta teritorijos dalis; trukmė val.; 
gyventojų skaičius - ≥1/4; ≥24;  
≥20000; 
Nutraukiamas elektros energijos 
tiekimas I patikimumo grupės 
vartotojui - ≥24 val. 

   

16.2. - Šilumos energijos tiekimo 
sutrikimai ir (ar) gedimai 
Sutrinka arba nutrūksta šilumos 
energijos tiekimas gyvenamajam ar 
visuomeniniam sektoriui šildymo 
sezono metu – šilumos netiekimo 
laikas, val.; gyventojų skaičius - > 24; 
>3000 arba ≥1/4 savivaldybės 
gyventojų 

Kaišiadorių miestas, 
Žiežmarių gyvenvietė 
ir kitos gyvenamosios 
vietovės, kuriose 
gyventojams yra 
vykdomas 
centralizuotas 
šilumos energijos 
tiekimas 

Techninis 
sutrikimas 

18 

17. Komunalini ų sistemų avarijos: 
 

   

17.1. - Vandens tiekimo sutrikimas 
Geriamojo vandens tiekimo 
nutraukimas stacionariai asmens 
sveikatos priežiūros įstaigai, ūkio 
subjektui ar įstaigai, teikiančiai  
formaliojo mokymo paslaugas – 
vandens netiekimo laikas - >24val;  
Geriamojo vandens tiekimo 
nutraukimas gyventojams –gyventojų 
skaičius - ≥5000, trukmė - ≥24 val. 

Dalis arba visa 
savivaldybės 
teritorija 

Vandens 
tiekimo 
sistemos 
avarija 

10 

17.2. - Nuotekų šalinimo sutrikimas 
Nuotekų šalinimo nutraukimas 
daugiau kaip 20 000 žmonių, 
nutraukimo trukmė - ≥24 val. 

Dalis arba visa 
savivaldybės 
teritorija 

Nuotekų 
šalinimo 
sistemos 
avarija 

24 
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Eil. 
Nr. 

Nustatytas galimas pavojus Nustatyto galimo 
pavojaus padarinių 
(poveikio) zona ir 
galimas pavojaus 
išplitimas 

Galimo 
pavojaus 
kilimo 
priežastys 

Bendras 
rizikos 
lygis 
(R)  

18. - Elektronini ų ryšių teikimo 
sutrikimas ir (ar) gedimai 
Interneto ryšio nutraukimas, vartotojų 
skaičius - >100000;  
nutraukimo laikas - >6 val. 
Fiksuotojo telefono ryšio nutraukimas 
daugiau kaip 10 000 vartotojų, 
nutraukimo laikas - > 5 val. 
Pagalbos skambučių priėmimo 
sutrikimas, kai dėlo to negalima 
iškviesti pagalbos,  
sutrikimo trukmė - ≥1 val 

Dalis arba visa 
savivaldybės 
teritorija 

Techninis 
sutrikimas 

12 

19. - Įvykis, susijęs su nusikalstama 
veikla 
Socialinis įvykis – žuvo žmonių;  
sutrikdyta sveikata - ≥3; ≥6. Teroro 
aktas - žuvo žmonių; sutrikdyta 
sveikata - ≥1; ≥1. 

Savivaldybės 
teritorija 

Masiniai 
neramumai, 
teroristiniai  
veiksmai 

12 

20. - Pavojingas radinys 
Randamas sprogmuo, konteineris su 
neaiškios kilmės medžiaga, radinys su 
specifiniu užrašu ar specialiu ženklu, 
kuriuo įspėjama apie didelį pavojų, 
indas su pavojinga arba neaiškios 
kilmės medžiaga, radioaktyvioji 
medžiaga, branduolinės medžiagos, 
įtaisas ar įrenginys, keliantis pavojų 
žmonėms, aplinkai, turtui, –  
faktas yra / nėra; yra 

Savivaldybės 
teritorija 
 

Žmogaus 
veiklos 
sukeltas 
pavojus 

16 

21. Gaisrai 
Poveikis žmonėms: sutrikdyta 
sveikata; žuvę – ≥10; ≥5. 
Miško gaisras, bendras pažeistas 
plotas, ha - ≥ 100. 
Durpynų ar durpingų pievų degimas, 
smilkimas – faktas; yra. 

Savivaldybės 
teritorija 

Žmogaus 
veiklos, išorės 
veiksnių 
sukeltas 
pavojus 
 

32 

22. Miškų suniokojimas 
Meteorologinio reiškinio padaryta 
žala; bendras pažeistas medienos tūris 
- ≥ 0,5 mln. m3.  
 

Savivaldybės 
teritorija 

Išorės 
veiksnių 
sukeltas 
pavojus 

36 

23. Žemės ūkio kult ūrų žūtis 
Meteorologinis ar hidrologinis reiški-
nys, sukėlęs žemės ūkio kultūrų žūtį; 
bendras pažeistas plotas, ha - ≥ 10. 
 

Savivaldybės 
teritorija 

Išorės 
veiksnių 
sukeltas 
pavojus 

21 
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Eil. 
Nr. 

Nustatytas galimas pavojus Nustatyto galimo 
pavojaus padarinių 
(poveikio) zona ir 
galimas pavojaus 
išplitimas 

Galimo 
pavojaus 
kilimo 
priežastys 

Bendras 
rizikos 
lygis 
(R)  

24. Galimos grėsmės kultūros paveldui 
ar objektams, turintiems kultūros 
vertybių požymių, pavojus 
sunaikinti kult ūros vertybę arba 
kultūros vertybės sunaikinimas 

Kult ūros paveldo 
objektuose: 
bažnyčiose, 
vyskupijos kurijoje, 
dvaruose, Kaišiadorių 
muziejuje ir jo 
ekspozicijose bei 
Lietuvos liaudies 
buities muziejuje 
Rumšiškėse 

Dėl 
priešgaisrinių 
sistemų 
nebuvimo, 
prastų elektros 
instaliacijų, 
kilusių 
masinių 
riaušių, 
neramumų 

21 

 
V. RIZIKOS VERTINIMAS 

 
1. Šiame etape analizuojama nustatytų galimų pavojų tikimybė ir galimi padariniai 

(poveikis).  

2. Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybė (T) vertinama balais pagal 

Rekomendacijose pateiktus galimo pavojaus tikimybės įvertinimo kriterijus (2 lentelė). Galimo 

pavojaus tikimybės vertinimas balais įrašomas į 8 lentelės 3 skiltį. 

 
5.1. GALIMO PAVOJAUS TIKIMYB ĖS (T) ĮVERTINIMO KRITERIJAI, 2 lentel ė. 

 
Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas Galimo pavojaus 

tikimybės lygis 
Vertinimo balai 

Gali įvykti dažniau negu kartą per metus Labai didelė tikimybė 5 
Gali įvykti kartą per 1-10 metų Didelė tikimybė 4 
Gali įvykti kartą per 10-50 metų Vidutinė tikimybė 3 
Gali įvykti kartą per 50-100 metų Maža tikimybė 2 
Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų Labai maža tikimybė 1 

 
3. Nustačius galimo pavojaus tikimybę (T), analizuojami jo padariniai (poveikis) (P) 

savivaldybėje: 

3.1. gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1); 

3.2. turtui ir aplinkai (P2); 

3.3. būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms (P3). 

4. Nustatomas galimas nukentėjusiųjų: žuvusiųjų, sužeistųjų, evakuotinų, gyventojų 

skaičius. Šie duomenys įrašomi į 3 lentelės 2 skiltį. 

5. Nustatomi objektai, kuriuose yra pažeidžiamos visuomenės socialinės grupės (2 

priedas) ir tų grupių  gyventojų skaičius. Šie duomenys įrašomi į 3 lentelės 3 skiltį. 

6. Nustatomi ir 4 bei 5 lentelėse aprašomi:  
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6.1. pažeidžiami ekonominės veiklos sektoriai; 

6.2. galimi padariniai (poveikis) privačiam turtui bei viešajam sektoriui ir numatomi 

nuostoliai; 

6.3. galima aplinkos tarša ir galimi padariniai (poveikis) aplinkai, numatomi nuostoliai. 

7. Įvertinami ir 6 lentelėje aprašomi galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo 

(veiklos) sąlygoms ir jų numatoma trukmė. 

8. Įvertinami ir 6 lentelėje aprašomi galimi padariniai (poveikis) ūkio subjekto, kitos 

įstaigos veiklos tęstinumui, numatoma galimų padarinių (poveikio) trukmė. 

 
5.2. GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) GYVENTOJ Ų GYVYBEI IR 

SVEIKATAI (P1), 3 lentelė. 
 
Nustatytas galimas pavojus Galinčių nukentėti 

gyventojų skaičius 
(žuvusiųjų ir (ar) 
sužeistųjų, ir (ar) 
evakuotinų gyventojų) 

Objektai, kuriuose yra 
pažeidžiamos visuomenės 
socialinės grupės, 
patenkančios į pavojaus zoną, 
asmenų skaičius 

Stichiniai ir katastrofiniai 
meteorologiniai reiškiniai: 

  

Labai smarki audra, viesulas, 
škvalas  

Žuvo ne daugiau kaip 2 
gyventojai ir (ar) sužalota 
nuo 5 iki 20 gyventojų, ir 
(ar) nuo 100 iki 500 
gyventojų evakuota 

Savivaldybės ūkio subjektai, 
įstaigos, bendrovės,  
Iki 3000 gyventojų 

Smarki lijundra Sužaloti 1-5 gyventojai ir 
(ar) iki 300 gyventojų 
evakuota 

Savivaldybės ūkio subjektai, 
įstaigos, bendrovės,  
Iki 500 gyventojų. 

Uraganas Žuvo ne daugiau kaip 2 
gyventojai ir (ar) sužalota 
nuo 5 iki 10 gyventojų, ir 
(ar) nuo 100 iki 500 
gyventojų evakuota 

Savivaldybės ūkio subjektai, 
įstaigos, bendrovės,  
Iki 3000 gyventojų 

Labai smarkus lietus Sužaloti 1-5 gyventojai ir 
(ar) iki 300 gyventojų 
evakuota 

Savivaldybės ūkio subjektai, 
įstaigos, bendrovės,  
Iki 500 gyventojų. 

Labai smarkus snygis Sužaloti 1-5 gyventojai ir 
(ar) iki 100 gyventojų 
evakuota 

Savivaldybės ūkio subjektai, 
įstaigos, bendrovės,  
Iki 3000 gyventojų  

Labai smarki pūga Sužaloti 1-5 gyventojai ir 
(ar) iki 100 gyventojų 
evakuota 

Savivaldybės ūkio subjektai, 
įstaigos, bendrovės,  
Iki 3000 gyventojų 

Smarkus speigas Sužaloti 1-10 gyventojų ir 
(ar) iki 100 gyventojų 
evakuota 

Savivaldybės ūkio subjektai, 
įstaigos, bendrovės,  
Iki 1000 gyventojų 

Stichinis Nemuno vandens 
lygio pakilimas 

Sužaloti 1-10 gyventojų ir 
(ar) iki 600 gyventojų 
evakuota 

Darsūniškio ir Lapainios kaimai 
Iki 500 gyventojų. 
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Nustatytas galimas pavojus Galinčių nukentėti 
gyventojų skaičius 
(žuvusiųjų ir (ar) 
sužeistųjų, ir (ar) 
evakuotinų gyventojų) 

Objektai, kuriuose yra 
pažeidžiamos visuomenės 
socialinės grupės, 
patenkančios į pavojaus zoną, 
asmenų skaičius 

Pavojingos užkrečiamos 
žmonių ligos 

Žuvo ne daugiau kaip 5 
gyventojai ir (ar) sužalota 
nuo 5 iki 10 gyventojų, ir 
(ar) nuo 300 iki 500 
gyventojų evakuota 

Ūkio subjektai, gydymo, 
švietimo, visuomeninės 
paskirties įstaigos.  
Iki 2000 gyventojų. 

Gyvūnų ligos Krito nuo 500 iki 15000 
gyvūnų, gyvenimo ritmo 
sutrikimas nuo 100 iki 300 
gyventojų   

Gyvūnų fermos. Gyvulinės 
kilmės maisto produktų 
prekybos, viešojo maitinimo 
įstaigos. Iki 300 gyventojų. 

Radiacinė avarija Žuvo ne daugiau kaip 5 
gyventojai ir (ar) sužalota 
nuo 5 iki 10 gyventojų, ir 
(ar) nuo 300 iki 5000 
gyventojų evakuota 

Kaimyninės valstybės AE.  
Iki 5000 gyventojų.  

Cheminė avarija Žuvo ne daugiau kaip 2 
gyventojai ir (ar) sužalota 
nuo 5 iki 20 gyventojų, ir 
(ar) nuo 100 iki 500 
gyventojų evakuota 

Dalis arba visa savivaldybės 
teritorija (jeigu avarija UAB 
Ahema); UAB Kaišiadorių 
paukštynas, ŽŪB „Nematekas“, 
BHJ BALTIC UAB teritorija, 
nuo 100 iki 500 gyventojų 
evakuota 

Automobili ų kelių eismo 
įvykis: 

  

Eismo kelyje sutrikimas ar 
nutrūkimas 

Sužaloti arba žuvo 1-5 
gyventojai ir (ar) iki 300 
gyventojų evakuota 

Savivaldybės keliai. 
Iki 300 gyventojų. 

Eismo įvykis Sužaloti arba žuvo 1-5 
gyventojai ir (ar) iki 300 
gyventojų evakuota 

Savivaldybės keliai. 
Iki 300 gyventojų. 

Geležinkelių transporto eismo 
nutraukimas 

Sužaloti arba žuvo 1-150 
gyventojų ir (ar) iki 5000 
gyventojų evakuota 

Ūkio subjektai, gydymo, 
švietimo, visuomeninės 
paskirties įstaigos.  
Iki 5000 gyventojų. 

Dujotiekio avarija Nėra Ūkio subjektai, įmonės, įstaigos 
ir individualūs gyventojų būstai. 
Iki 1500 gyventojų. 

Įvykis energetikos 
sistemoje: 

  

Elektros energijos tiekimo 
vartotojams sutrikimas 

Nėra Ūkio subjektai, įmonės, įstaigos 
ir individualūs gyventojų būstai. 
Iki 5 000 gyventojų. 
 

Šilumos energijos tiekimo 
sutrikimai ir (ar) gedimai 

Nėra Ūkio subjektai, įmonės, įstaigos 
ir individualūs gyventojų būstai. 
Iki 3000 gyventojų. 
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Nustatytas galimas pavojus Galinčių nukentėti 
gyventojų skaičius 
(žuvusiųjų ir (ar) 
sužeistųjų, ir (ar) 
evakuotinų gyventojų) 

Objektai, kuriuose yra 
pažeidžiamos visuomenės 
socialinės grupės, 
patenkančios į pavojaus zoną, 
asmenų skaičius 

Komunalini ų sistemų 
avarijos: 

  

Vandens tiekimo sutrikimas Nėra Ūkio subjektai, įmonės, įstaigos 
ir individualūs gyventojų būstai. 
Iki 3500 gyventojų. 

Nuotekų šalinimo sutrikimas Nėra Ūkio subjektai, įmonės, įstaigos 
ir individualūs gyventojų būstai. 
Iki 3500 gyventojų. 

Elektronini ų ryšių teikimo 
sutrikimas ir (ar) gedimai 

Nėra Ūkio subjektai, gydymo, 
švietimo, visuomeninės 
paskirties įstaigos.  
Iki 2000 gyventojų. 

Įvykis, susijęs su 
nusikalstama veikla 

Sužaloti arba žuvo 1-150 
gyventojų ir (ar) iki 5000 
gyventojų evakuota 

Ūkio subjektai, gydymo, 
švietimo, visuomeninės 
paskirties įstaigos.  
Iki 5000 gyventojų. 

Pavojingas radinys Nėra Miškai, dirbamos žemės plotai, 
ūkio subjektai, gydymo, 
švietimo, visuomeninės 
paskirties įstaigos, individualūs 
gyventojų būstai. 
Iki 2000 gyventojų. 

Gaisrai Žuvo ne daugiau kaip 5, 
sužalota nuo 5 iki 10 
gyventojų, ir (ar) nuo 300 
iki 500 gyventojų evakuota 

VĮ Kaišiadorių miškų urėdija, 
ūkio subjektai, gydymo, 
švietimo, visuomeninės 
paskirties įstaigos, individualūs 
gyventojų būstai. 
Iki 500 gyventojų. 

Miškų suniokojimas Žuvo ne daugiau kaip 5, 
sužalota nuo 5 iki 10 
gyventojų, ir (ar) nuo 300 
iki 500 gyventojų evakuota 

VĮ Kaišiadorių miškų urėdija.  
Iki 500 gyventojų. 

Žemės ūkio kult ūrų žūtis Nėra Ūkio subjektai, žemės ūkio 
bendrovės, gyventojai 

Galimos grėsmės kultūros 
paveldui ar objektams, 
turintiems kult ūros 
vertybių požymių, pavojus 
sunaikinti kult ūros vertybę 
arba kultūros vertybės 
sunaikinimas 

Nėra Kultūros paveldo ir kultūros 
vertybių turintys objektai 
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5.3. GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) TURTUI (P2), 4 lentel ė. 
 
Nustatytas galimas pavojus Pažeidžiami 

ekonominės 
veiklos sektoriai 

Galimi padariniai 
(poveikis) 
privačiam turtui ir 
viešajam sektoriui 

Numatomi 
nuostoliai, 
tūkst.Lt 

Stichiniai ir katastrofiniai 
meteorologiniai reiškiniai: 

   

Labai smarki audra, viesulas, 
škvalas  

Energetika 
Miškininkystė 
Žemės ūkis 
Pastatai 
Transportas 
Privatus sektorius 

Elektros linijų 
nutraukimas, išversti 
medžiai, užversti 
keliai,  apgadinti 
pastatai, transporto 
eismo sutrikimas 

Iki 2000.0 

Smarki lijundra Energetika 
Miškininkystė 
Žemės ūkis 
Pastatai 
Transportas 

Elektros linijų 
nutraukimas, išversti 
medžiai, užversti 
keliai,  apgadinti 
pastatai, transporto 
eismo sutrikimas 

Iki 150.0 

Uraganas Energetika 
Miškininkystė 
Žemės ūkis 
Pastatai 
Pramonė 
Transportas 
Privatus sektorius 

Elektros linijų 
nutraukimas, 
pastočių 
apgadinimas, 
medžių išvertimas, 
miškų plotų 
suniokojimas, 
pastatų sugriovimas 
ar apgadinimas, 
laikinas įmonių 
veiklos nutraukimas, 
transporto eismo 
sutrikimas 

Iki 2000.0 

Labai smarkus lietus Žemės ūkis 
Keliai 
Pastatai 
Turizmas 
Privatus sektorius 

Poplūdžio, potvynio 
sukėlimas, pasėlių 
suniokojimas, kelių 
išplovimas, gatvių, 
gyvenamųjų namų 
užtvindymas 

Iki 150.0 

Labai smarkus snygis Energetika 
Miškininkystė 
Žemės ūkis 
Pastatai 
Transportas 
Privatus sektorius 

Elektros linijų 
nutraukimas, išversti 
medžiai, užversti 
keliai,  apgadinti 
pastatai, transporto 
eismo sutrikimas 

Iki 150.0 

Labai smarki pūga Energetika 
Miškininkystė 
Žemės ūkis 
Pastatai 
Transportas 
Privatus sektorius 

Elektros linijų 
nutraukimas, išversti 
medžiai, užversti 
keliai,  apgadinti 
pastatai, transporto 
eismo sutrikimas 

Iki 150.0 
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Nustatytas galimas pavojus Pažeidžiami 
ekonominės 
veiklos sektoriai 

Galimi padariniai 
(poveikis) 
privačiam turtui ir 
viešajam sektoriui 

Numatomi 
nuostoliai, 
tūkst.Lt 

Smarkus speigas Energetika 
Miškininkystė 
Žemės ūkis 
Pastatai 
Transportas 
Privatus sektorius 

Elektros linijų 
nutraukimas, išversti 
medžiai, užversti 
keliai,  apgadinti 
pastatai, transporto 
eismo sutrikimas 

Iki 120.0 

Stichinis Nemuno vandens 
lygio pakilimas 

Energetika 
Žemės ūkis 
Keliai 
Pastatai 
Turizmas 
Privatus sektorius 

Elektros linijų 
nutraukimas, 
pastočių 
apgadinimas, 
pasėlių 
suniokojimas, 
dirvožemio 
nuplovimas, kelių, 
tiltų, apsauginio 
pylimo prie 
Darsūniškio k. 
suardymas, pastatų  
ir kito turto 
apgadinimas ar 
sunaikinimas 

Iki 4000.0 

Pavojingos užkrečiamos 
žmonių ligos 

Medicina 
Švietimas  
Kultūra 
Pramonė 
Privatus sektorius 

Išlaidos ligų 
gydymui, darbo 
jėgos praradimas, 
mokslo proceso 
nutraukimas, 
kultūrinių renginių 
atšaukimas ir patirti 
nuostoliai 

Iki 70.0 

Gyvūnų ligos Gyvulininkystė 
Privatus sektorius 

Gyvulių gydymas, 
kritimas, pavojingų 
ligų židinių 
likvidavimas, patirti 
nuostoliai 

Iki 500.0 

Radiacinė avarija Aplinka 
Pramonė 
Privatus sektorius 

Užteršiama aplinka, 
padaroma didelė 
žala gamtai, turtui, 
patiriami 
materialiniai 
nuostoliai, žūva ar 
sužalojami žmonės, 
ilgai juntamos 
pasekmės. 

Iki 20000.0 

Cheminė avarija Aplinka 
Pramonė 
Privatus sektorius 

Užteršiama aplinka, 
padaroma didelė 
žala gamtai, turtui, 
patiriami 

Iki 150.0 
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Nustatytas galimas pavojus Pažeidžiami 
ekonominės 
veiklos sektoriai 

Galimi padariniai 
(poveikis) 
privačiam turtui ir 
viešajam sektoriui 

Numatomi 
nuostoliai, 
tūkst.Lt 

materialiniai 
nuostoliai. 

Automobili ų kelių eismo 
įvykis: 

   

Eismo kelyje sutrikimas ar 
nutrūkimas 

Aplinka 
Transportas 
 

Žala aplinkai, 
sutrikdomas eismas, 
patiriami 
materialiniai 
nuostoliai 
Užteršiama aplinka 

Iki 40.0 

Eismo įvykis 
 

Aplinka 
Transportas 
 

Žala aplinkai, 
sutrikdomas eismas, 
patiriami 
materialiniai 
nuostoliai 
Užteršiama aplinka 

Iki 40.0 

Geležinkelių transporto eismo 
nutraukimas 

Geležinkelis 
Transportas 
Keliai 
Privatus sektorius 

Sutrikdomas eismas, 
transporto 
priemonių 
sugadinimas,  
patiriami 
materialiniai 
nuostoliai, žūva ar 
sužalojami žmonės 

Iki 1500.0 

Dujotiekio avarija 
 

Energetika 
Miškininkystė 
Žemės ūkis 
Pramonė 
Turizmas 
Privatus sektorius 

Gamybinės veiklos 
sutrikimas ar 
sustabdymas, 
gyventojų 
būtiniausių 
gyvenimo sąlygų 
sutrikdymas 

Iki 1500.0 

Įvykis energetikos sistemoje:  
 

  

Elektros energijos tiekimo 
vartotojams sutrikimas 

Elektros energijos 
tiekimas 
Privatus sektorius 

Gamybinės veiklos 
sutrikimas ar 
sustabdymas, 
gyventojų 
būtiniausių 
gyvenimo sąlygų 
sutrikdymas 

Iki 75.0 

Šilumos energijos tiekimo 
sutrikimai ir (ar) gedimai 

Šilumos tiekimas 
Privatus sektorius 

Gamybinės veiklos 
sutrikimas ar 
sustabdymas, 
gyventojų 
būtiniausių 
gyvenimo sąlygų 
sutrikdymas 

Iki 75.0 
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Nustatytas galimas pavojus Pažeidžiami 
ekonominės 
veiklos sektoriai 

Galimi padariniai 
(poveikis) 
privačiam turtui ir 
viešajam sektoriui 

Numatomi 
nuostoliai, 
tūkst.Lt 

Komunalini ų sistemų 
avarijos: 

   

Vandens tiekimo sutrikimas Vandens tiekimas Gamybinės veiklos  
sutrikimas ar 
sustabdymas, 
gyventojų 
būtiniausių 
gyvenimo sąlygų 
sutrikdymas 

Iki 40.0 

Nuotekų šalinimo sutrikimas Aplinka Oro, vandens, 
dirvožemio 
užteršimas 

Iki 1000.0 

Elektronini ų ryšių teikimo 
sutrikimas ir (ar) gedimai 

Visi sektoriai Gamybinės veiklos 
sutrikimas ar 
sustabdymas, 
gyventojų 
būtiniausių 
gyvenimo sąlygų 
sutrikdymas 

Iki 3000.0 

Įvykis, susijęs su 
nusikalstama veikla 

Kultūra 
Sportas 
Visuomeniniai 
renginiai 

Svetimo turto 
niokojimas,  
smurtiniai veiksmai, 
viešosios tvarkos 
pažeidimai. 

Iki 300.0 

Pavojingas radinys Miškininkystė 
Žemės ūkis 
Pramonė 
Turizmas 
Privatus sektorius 

Gamybinės veiklos 
sutrikimas ar 
sustabdymas, 
gyventojų 
būtiniausių 
gyvenimo sąlygų 
sutrikdymas 
Išvežimo ir 
sunaikinimo išlaidos 

Iki 10.0, 
išvežimo ir 
sunaikinimo 
išlaidos 
iki 5 tūkst. 

Gaisrai Visi sektoriai Veiklos 
sustabdymas, 
apribojimas, žmonių 
žūtis ar sužalojimas, 
materialiniai 
nuostoliai, miškų, 
augalijos 
suniokojimas 

Iki 3000.0 

Miškų suniokojimas Miškininkystė 
Turizmas 
Privatus sektorius 

Veiklos 
sustabdymas, 
apribojimas, žmonių 
žūtis ar sužalojimas, 
materialiniai 
nuostoliai, miškų, 

Iki 1500.0 
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Nustatytas galimas pavojus Pažeidžiami 
ekonominės 
veiklos sektoriai 

Galimi padariniai 
(poveikis) 
privačiam turtui ir 
viešajam sektoriui 

Numatomi 
nuostoliai, 
tūkst.Lt 

augalijos 
suniokojimas 
 

Žemės ūkio kult ūrų žūtis Žemės ūkis 
Augalininkystė 
Sodininkystė 
Miškininkystė 

Patiriami derliaus 
nuostoliai, sukelti 
negalavimai  
žmonėms ir 
gyvuliams, masinis 
miško augalų 
nykimas 

Iki 3000.0 

Galimos grėsmės kultūros 
paveldui ar objektams, 
turintiems kult ūros vertybių 
požymių, pavojus sunaikinti 
kultūros vertybę arba 
kultūros vertybės 
sunaikinimas 

Kultūra 
 

Sunaikintos paveldo 
ir kultūros vertybės 

Iki 7000.0 

 
5.4. GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) GAMTAI, 5 lentel ė. 

 
Nustatytas galimas 
pavojus 

Galima oro 
tarša 

Galima 
paviršinio 
ir (ar) 
požeminio 
vandens tarša 

Galima 
grunto 
tarša 

Galimi 
padariniai 
(poveikis) 
gamtinei 
aplinkai 

Numatomi  
nuostoliai, 
tūkst.Lt 

Stichiniai ir 
katastrofiniai 
meteorologiniai 
reiškiniai: 

     

Labai smarki audra, 
viesulas, škvalas  

Ne Ne Ne Medžių, augalų, 
pasėlių 
sužalojimas, 
sunaikinimas 

Iki 200.0 

Smarki lijundra Ne Taip Ne Medžių, augalų, 
pasėlių 
sužalojimas, 
sunaikinimas 

Iki 15.0 

Uraganas Ne Ne Ne Medžių, augalų, 
pasėlių 
sužalojimas, 
sunaikinimas 

Iki 200.0 

Labai smarkus 
lietus 

Ne Taip Ne Medžių, augalų, 
pasėlių 
sužalojimas, 
sunaikinimas, 
dirvožemio 
išplovimas 

Iki 15.0 
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Nustatytas galimas 
pavojus 

Galima oro 
tarša 

Galima 
paviršinio 
ir (ar) 
požeminio 
vandens tarša 

Galima 
grunto 
tarša 

Galimi 
padariniai 
(poveikis) 
gamtinei 
aplinkai 

Numatomi  
nuostoliai, 
tūkst.Lt 

Labai smarkus 
snygis 

Ne Ne Ne Augalijos, 
medžių 
sunaikinimas, 
sužalojimas 

Iki 150.0 

Labai smarki pūga Ne Ne Ne Augalijos, 
medžių 
sunaikinimas, 
sužalojimas 

Iki 15.0 

Smarkus speigas Ne 
 

Ne Ne Augalų, 
laukinių gyvūnų 
žūtis 

Iki 12.0 

Stichinis Nemuno 
vandens lygio 
pakilimas 

Ne Taip Ne Augalijos 
sunaikinimas, 
dirvožemio 
išplovimas 

Iki 4000.0 

Pavojingos 
užkrečiamos 
žmonių ligos 

Ne Ne Ne Ne - 

Gyvūnų ligos Ne Ne Ne Laukinių 
gyvūnų, 
paukščių 
kritimas, 
gaišimas 

Iki 50.0 

Radiacinė avarija Taip Taip Taip Radiacinio fono 
atsiradimas, 
vandens 
augmenijos ir 
gyvūnijos 
radioktyvus 
užkrėtimas, jų 
žuvimas, 
sužalojimas, 
sunaikinimas 

Iki 20000.0 

Cheminė avarija Nuodingų ir 
kenksmingų 
medžiagų 
pasklidimas 

Taip Taip Augalijos 
sužalojimas, 
sunaikinimas 

Iki 150.0 

Automobili ų kelių 
eismo įvykis: 

     

Eismo kelyje 
sutrikimas ar 
nutrūkimas 

Nuodingų ir 
kenksmingų 
medžiagų 
pasklidimas 

Taip Taip Vandens 
augmenijos ir 
gyvūnijos 
žuvimas, 
augalijos 
sužalojimas, 
sunaikinimas 

Iki 40.0 
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Nustatytas galimas 
pavojus 

Galima oro 
tarša 

Galima 
paviršinio 
ir (ar) 
požeminio 
vandens tarša 

Galima 
grunto 
tarša 

Galimi 
padariniai 
(poveikis) 
gamtinei 
aplinkai 

Numatomi  
nuostoliai, 
tūkst.Lt 

Eismo įvykis Nuodingų ir 
kenksmingų 
medžiagų 
pasklidimas 

Taip Taip Augalijos 
sužalojimas, 
sunaikinimas 

Iki 40.0 

Geležinkelių 
transporto eismo 
nutraukimas 

Nuodingų ir 
kenksmingų 
medžiagų 
pasklidimas 

Taip Taip Vandens 
augmenijos ir 
gyvūnijos 
žuvimas, 
augalijos 
sužalojimas, 
sunaikinimas 

Iki 350.0 

Dujotiekio avarija Taip Ne Ne Materialiniai 
nuostoliai, 
miškų, augali-
jos suniokoji-
mas, sunaiki-
nimas (jeigu 
kyla gaisras) 

Iki 500.0 

Įvykis energetikos 
sistemoje: 

     

Elektros energijos 
tiekimo vartotojams 
sutrikimas 

Ne Taip Taip Sutrinka 
nuotekų 
šalinimas, 
nuotekos 
patenka į  
upelius ir kitus 
vandens telki-
nius, užterššia 
jų pakrantes 

Iki 75.0 

Šilumos energijos 
tiekimo sutrikimai 
ir (ar) gedimai 

Ne Ne Ne Ne - 

Komunalini ų 
sistemų avarijos: 

     

Vandens tiekimo 
sutrikimas 

Ne Ne Ne Ne - 

Nuotekų šalinimo 
sutrikimas 

Ne Taip Taip Sutrinka nuote-
kų šalinimas, 
nuotekos paten-
ka į upelius ir 
kitus vandens 
telkinius, užter-
šia jų pakrantes 

Iki 1000.0 

Elektronini ų ryšių 
teikimo sutrikimas 
ir (ar) gedimai 

Ne Ne Ne Ne - 
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Nustatytas galimas 
pavojus 

Galima oro 
tarša 

Galima 
paviršinio 
ir (ar) 
požeminio 
vandens tarša 

Galima 
grunto 
tarša 

Galimi 
padariniai 
(poveikis) 
gamtinei 
aplinkai 

Numatomi  
nuostoliai, 
tūkst.Lt 

Įvykis, susijęs su 
nusikalstama 
veikla 

Taip Taip Taip Užteršta aplinka 
pavojingomis 
medžiagomis 
 

Iki 150.0 

Pavojingas 
radinys 

Ne Taip Taip Suniokotas 
gamtovaizdis 

Iki 10.0 

Gaisrai Taip Taip Taip Materialiniai 
nuostoliai, 
miškų, augalijos 
suniokojimas 

Iki 4000.0 

Miškų 
suniokojimas 

Ne Ne Ne Materialiniai 
nuostoliai, 
miškų, augalijos 
suniokojimas 

Iki 1500.0 

Žemės ūkio 
kultūrų žūtis 

Ne Ne Taip Augalų, medžių 
žuvimas ar 
sunykimas, 

Iki 1500.0 

Galimos grėsmės 
kultūros paveldui 
ar objektams, 
turintiems kult ū-
ros vertybių 
požymių, pavojus 
sunaikinti kult ū-
ros vertybę arba 
kultūros vertybės 
sunaikinimas 

Taip Ne Ne Gaisro metu 
sunaikintos 
paveldo ir 
kultūros 
vertybės 

Iki 2000.0 

 
5.5. GALIMI PADARINIAI (POVEIKIS) B ŪTINIAUSIOMS GYVENIMO (VEIKLOS) 

SĄLYGOMS (P3), 6 lentelė. 
 
Nustatytas galimas pavojus Galimi padariniai 

(poveikis) 
būtiniausioms gyvenimo 
(veiklos) sąlygoms 

Galimų padarinių 
(poveikio) trukmė  
(valandomis arba 
paromis) 

Stichiniai ir katastrofiniai 
meteorologiniai reiškiniai: 

  

Labai smarki audra, viesulas, škvalas  Taip Iki 30 parų 
Smarki lijundra Taip Iki 3 parų 
Uraganas Taip Iki 30 parų 
Labai smarkus lietus Taip Iki 3 parų 
Labai smarkus snygis Taip Iki 15 parų 
Labai smarki pūga Taip Iki 15 parų 
Smarkus speigas Taip  Iki 30 parų 
Stichinis Nemuno vandens lygio 
pakilimas 

Taip Iki 30 parų 
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Nustatytas galimas pavojus Galimi padariniai 
(poveikis) 
būtiniausioms gyvenimo 
(veiklos) sąlygoms 

Galimų padarinių 
(poveikio) trukmė  
(valandomis arba 
paromis) 

Pavojingos užkrečiamos žmonių ligos Taip Iki 30 parų 
Gyvūnų ligos Taip Iki 30 parų 
Radiacinė avarija Taip Virš 30 parų 
Cheminė avarija Taip Iki 3 parų 
Automobili ų kelių eismo įvykis:   
Eismo kelyje sutrikimas ar nutrūkimas Taip Iki 3 parų 
Eismo įvykis Taip Iki 3 parų 
Geležinkelių transporto eismo 
nutraukimas 

Taip Iki 3 parų 

Dujotiekio avarija Taip Iki 6 valandų 
Įvykis energetikos sistemoje:   
Elektros energijos tiekimo vartotojams 
sutrikimas 

Taip Iki 15 parų 

Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir 
(ar) gedimai 

Taip Iki 3 parų 

Komunalini ų sistemų avarijos:   
Vandens tiekimo sutrikimas Taip Iki 3 parų 
Nuotekų šalinimo sutrikimas Taip Iki 15 parų 
Elektronini ų ryšių teikimo sutrikimas 
ir (ar) gedimai 

Taip Iki 3 parų 

Įvykis, susijęs su nusikalstama veikla Taip Iki 30 parų 
Pavojingas radinys Taip Iki 6 valandų 
Gaisrai Taip Iki 3 parų 
Miškų suniokojimas Taip Iki 30 parų 
Žemės ūkio kult ūrų žūtis Taip Iki 15 parų 
Galimos grėsmės kultūros paveldui ar 
objektams, turintiems kultūros 
vertybių požymių, pavojus sunaikinti 
kultūros vertybę arba kultūros 
vertybės sunaikinimas 

Taip Iki 3 parų 
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5.6. GALIMŲ PADARINI Ų (POVEIKIO) (P) ĮVERTINIMO KRITERIJAI, 7 lentel ė. 
 

Galimų padarinių (poveikio) gyventojų 
gyvybei ir sveikatai (P1) įvertinimas 

 

Galimų padarinių 
(poveikio) lygis 

Vertinimo balai  

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų 
evakuoti nereikia 
 

Nereikšmingas 1 

Sužaloti 1-5 gyventojai ir (ar) iki 300 
gyventojų evakuota 
 

Ribotas 2 

Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) 
sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 
300 iki 500 gyventojų evakuota 

Didelis 3 

Žuvo ne daugiau kaip 20 gyventojų ir (ar) nuo 
10 iki 100 gyventojų sunkiai sužalota, ir (ar) 
nuo 500 iki 1000 gyventojų evakuota 

Labai didelis 4 

Žuvo daugiau nei 20 gyventojų ir (ar) sužalota 
daugiau nei 100 gyventojų, ir (ar) daugiau 
kaip 1000 gyventojų evakuota 

Katastrofinis 5 

Galimų padarinių (poveikio) turtui ir 
aplinkai (P2) įvertinimas, tūkst. Lt 

Galimų padarinių 
(poveikio) lygis 

Vertinimo balai  

Mažiau nei 50 Nereikšmingas 1 
50-200 Ribotas 2 
200-1000 Didelis 3 
1000-10 000 Labai didelis 4 
Daugiau nei 10 000 Katastrofinis 5 
Galimų padarinių (poveikio) būtiniausioms 
gyvenimo (veiklos) (P3) įvertinimas 

Galimų padarinių 
(poveikio) lygis 

Vertinimo balai 

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos 
sutrikdomos iki 6 valandų 

Nereikšmingas 1 

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos 
sutrikdomos nuo 6 iki 24 valandų 

Ribotas 2 

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos 
sutrikdomos nuo 1 iki 3 parų 

Didelis 3 

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos 
sutrikdomos nuo 3 iki 30 parų 

Labai didelis 4 

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos 
sutrikdomos daugiau kaip 30 parų 

Katastrofinis 5 

 
9. Kiekvieno galimo pavojaus padariniai (poveikis) (P1, P2, P3) įvertinami balais pagal 

metodinėse rekomendacijose (7 lentelė) pateiktus įvertinimo kriterijus. Balai surašomi į 8 lentelės 4, 

5, 6 skiltis. 

10. Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai vertinami balais, atsižvelgiant į 3 ir 4 

lentelėse numatomus nuostolius (3 ir 4 lentelėse nurodyti nuostoliai sumuojami). 

11. Nustatytų galimų pavojų rizikos lygis apskaičiuojamas pagal formulę: R=TxP (R-

rizika, T-tikimybė, P-padariniai (poveikis). Gautos reikšmės įrašomos į 8 lentelės 7, 8 ir 9 skiltis: 
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11.1. galimo pavojaus rizikos žmonių gyvybei ir sveikatai lygis (R1); 

11.2. galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2); 

11.3. galimo pavojaus rizikos būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms lygis (R3). 

12. Naudojantis metodinių rekomendacijų lentelėmis, pagal nustatytų galimų pavojų 

tikimybės ir galimų padarinių (poveikio) balus (8 lentelės 3, 4, 5 ir 6 skiltys) nustatomas kiekvieno 

galimo pavojaus rizikos (R1, R2, R3) lygis: labai didelis, didelis, vidutinis arba priimtinas, kuris 

įrašomas į 8 lentelės 7, 8 ir 9 skiltis. 

13. 8 lentelės 10 skiltyje įrašomas bendras rizikos lygis, kuris gaunamas sudėjus R1, R2 ir 

R3 reikšmes. 
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5.7. GALIMŲ PAVOJŲ RIZIKOS ĮVERTINIMAS, 8 lentel ė. 
 

Galimi padarinių (poveikio) (P) 
įvertinimas balais 

Rizikos lygio (R) nustatymas 

Eil. 
Nr. 

Galimas pavojus 
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1. Stichiniai ir katastrofiniai 
meteorologiniai reiškiniai: 

        

1.2. Labai smarki audra, viesulas, škvalas  4 3 
 

4 
 

4 
 

12 
didelis 

16 
labai 

didelis 

16 
labai didelis 

44 
labai 

didelis 
1.3. Smarki lijundra 4 3 3 3 12 

didelis 
12 

didelis 
12 

didelis 
36 

didelis 
1.4. Uraganas 4 3 4 4 12 

didelis 
16 

labai 
didelis 

16 
labai didelis 

44 
labai 

didelis 
1.5. Labai smarkus lietus 4 1 2 3 4 

priimtinas 
8 

vidutinis 
12 

didelis 
24 

didelis 
1.6. Labai smarkus snygis 3 3 2 3 9 

didelis 
6 

vidutinis 
9 

didelis 
24 

didelis 
1.8. Labai smarki pūga 3 3 2 4 9 

didelis 
6 

vidutinis 
12 

didelis 
27 

didelis 
1.9. Smarkus speigas 3 2 2 2 6 

vidutinis 
6 

vidutinis 
6 

vidutinis 
18 

vidutinis 
2. Stichinis Nemuno vandens lygio 

pakilimas 
3 2 3 2 6 

vidutinis 
9 

didelis 
6 

vidutinis 
21 

vidutinis 
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Galimi padarinių (poveikio) (P) 
įvertinimas balais 

Rizikos lygio (R) nustatymas 

Eil. 
Nr. 

Galimas pavojus 
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3. Pavojingos užkrečiamos žmonių ligos 3 2 3 4 6 
vidutinis 

9 
didelis 

12 
didelis 

27 
didelis 

4. Gyvūnų ligos 3 2 3 3 6 
vidutinis 

9 
didelis 

9 
didelis 

24 
didelis 

5. Radiacinė avarija 2 2 5 3 4 
vidutinis 

10 
didelis 

6 
vidutinis 

20 
vidutinis 

6. Cheminė avarija 3 2 3 3 6 
vidutinis 

9 
didelis 

9 
didelis 

24 
didelis 

7. Automobilių kelių eismo įvykis: 
 

        

7.1. Eismo kelyje sutrikimas ar nutrūkimas 2 3 3 1 6 
vidutinis 

6 
vidutinis 

2 
priimtinas 

14 
vidutinis 

7.2. Eismo įvykis 3 3 2 1 9 
didelis 

9 
vidutinis 

3 
priimtinas 

18 
vidutinis 

8. Geležinkelių transporto eismo 
nutraukimas 

4 3 4 3 12 
didelis 

16 
labai 

didelis 

12 
didelis 

40 
labai 

didelis 
9. Dujotiekio avarija 3 2 2 2 6 

vidutinis 
6 

vidutinis 
6 

vidutinis 
18 

vidutinis 
10. Įvykis energetikos sistemoje:         

10.1. Elektros energijos tiekimo vartotojams 
sutrikimas 

3 1 2 4 3 
priimtinas 

6 
vidutinis 

12 
didelis 

21 
didelis 
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Galimi padarinių (poveikio) (P) 
įvertinimas balais 

Rizikos lygio (R) nustatymas 

Eil. 
Nr. 

Galimas pavojus 
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10.2. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir 
(ar) gedimai 

3 
 

1 2 3 3 
priimtinas 

6 
vidutinis 

9 
didelis 

18 
didelis 

11. Komunalinių sistemų avarijos:         
11.1. Vandens tiekimo sutrikimas 2 1 1 3 2 

priimtinas 
2 

priimtinas 
6 

vidutinis 
10 

priimtinas 
11.2. Nuotekų šalinimo sutrikimas 3 1 3 4 3 

priimtinas 
9 

didelis 
12 

didelis 
24 

didelis 
12. Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir 

(ar) gedimai 
3 1 2 1 3 

priimtinas 
6 

vidutinis 
3 

priimtinas 
12 

priimtinas 
13. Įvykis, susijęs su nusikalstama veikla 2 3 2 1 6 

vidutinis 
4 

vidutinis 
2 

priimtinas 
12 

vidutinis 
14. Pavojingas radinys 4 2 1 1 8 

vidutinis 
4 

priimtinas 
4 

priimtinas 
16 

vidutinis 
15. Gaisrai 4 2 4 2 8 

vidutinis 
16 

labai 
didelis 

8 
vidutinis 

32 
didelis 

16. Miškų suniokojimas 4 1 4 4 4 
priimtinas 

16 labai 
didelis 

16 
labai didelis 

36 labai 
didelis 

17. Žemės ūkio kult ūrų žūtis 3 1 3 3 3 
priimtinas 

9 
didelis 

9 
didelis 

21 
didelis 

18. Galimos grėsmės kultūros paveldui, 
objektams arba jų sunaikinimas 

3 1 3 3 3 
priimtinas 

9 
didelis 

9 
didelis 

21 
didelis 
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5.8. RIZIKOS LYGIO (R) NUSTATYMAS, grafikas 
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Raudona – labai didelė rizika 
 
 
 
Oranžinė – didelė rizika 
 
 
 
Geltona – vidutinė rizika 
 
 
 
Žalia – priimtina rizika 

                                                     1                2                3                4                5        P 
                                              Galimi padariniai )poveikis) 
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VI. RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS  

 
1. Pagal nustatytą didžiausią rizikos lygį, galimi pavojai prioriteto tvarka yra laikomi: 

1.1. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didel ės tikimybės: 

1.1.1. Labai smarki audra, viesulas, škvalas 

1.1.2. Uraganas 

1.1.3. Geležinkelių transporto eismo nutraukimas 

1.1.4. Miškų suniokojimas 

1.1.5. Smarki lijundra 

1.1.6. Gaisrai 

1.1.7. Labai smarki pūga 

1.1.8. Labai smarkus snygis 

1.1.9. Elektros energijos tiekimo vartotojams sutrikimas 

1.2. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį): 

1.2.1. Nuotekų šalinimo sutrikimas 

1.2.2. Pavojingos užkrečiamos žmonių ligos 

1.2.3. Gyvūnų ligos 

1.2.4. Radiacinė avarija 

1.2.5. Cheminė avarija 

1.2.6. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 

1.2.7. Žemės ūkio kultūrų žūtis 

1.2.8. Galimos grėsmės kultūros paveldui, objektams arba jų sunaikinimas 

1.2.9. Stichinis Nemuno vandens lygio pakilimas 

1.3. pavojai, kurie yra didelės tikimybės: 

1.3.1. Pavojingas radinys 

1.3.2. Labai smarkus lietus 

1.4. visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka: 

1.4.1. Eismo įvykis, eismo kelyje sutrikimas ar nutrūkimas 

1.4.2. Dujotiekio avarija 

1.4.3. Vandens tiekimo sutrikimas 

1.4.4. Įvykis, susijęs su nusikalstama veikla 

1.4.5. Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai 

1.4.6. Smarkus speigas 

2. Nustačius labai didelę, didelę ar vidutin ę rizik ą, galimų pavojų rizikos mažinimo 

priemonės numatomos Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane.  
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Vadovaujantis gautais rezultatais, sudaromas prioriteto tvarka prevencinių priemonių 

sąrašas: 

2.1. Labai smarki audra, viesulas, škvalas 

2.2. Uraganas 

2.3. Geležinkelių transporto eismo nutraukimas 

2.4. Miškų suniokojimas 

2.5. Smarki lijundra 

2.6. Gaisrai 

2.7. Labai smarki pūga 

2.8. Labai smarkus snygis, smarkus speigas 

2.9. Elektros energijos tiekimo vartotojams sutrikimas 

2.10. Nuotekų šalinimo sutrikimas 

2.11. Pavojingos užkrečiamos žmonių ligos 

2.12. Labai smarkus lietus 

2.13. Gyvūnų ligos 

2.14. Radiacinė avarija 

2.15. Cheminė avarija 

2.16. Žemės ūkio kultūrų žūtis 

2.17. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 

2.18. Galimos grėsmės kultūros paveldui, objektams arba jų sunaikinimas 

2.19. Stichinis Nemuno vandens lygio pakilimas 

2.20. Pavojingas radinys 

2.21. Eismo įvykis, eismo kelyje sutrikimas ar nutrūkimas 

2.22. Dujotiekio avarija 

2.23. Vandens tiekimo sutrikimas 

2.24. Įvykis, susijęs su nusikalstama veikla 

2.25. Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai 

3. Nustačius labai didelę ar didelę rizik ą, galimų pavojų valdymas yra aprašomas 

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. Vadovaujantis gautais rezultatais, 

sudaromas galimų pavojų, kurie bus aprašomi Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo 

plane, sąrašas. 

Rizikos analizės rezultatai rodo, kad (sugrupavus galimus pavojus) didžiausą galimą 

pavojų sukelia stichiniai meteorologiniai reiškiniai (maksimalus vėjo greitis, smarkus lietus, 

kruša, smarkus snygis, pūga, lijundra, smarkus sudėtinis apšalas, speigas, tirštas rūkas, šalna 

aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu, kaitra, sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu) 
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ir katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai (uraganas, labai smarkus lietus, labai smarkus snygis, 

labai smarki pūga, smarkus speigas), kuri ų pasekoje sutrinka elektros energijos, šilumos, 

vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, miškų suniokojimas, vyksta žemės ūkio kult ūrų žūtis, 

patiriami dideli materialiniai techniniai nuostolia i. 

Kadangi šių pavojų valdymas yra analogiškas, tai jų valdymas yra aprašomas viename 

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano skyriuje.  

Antroje grup ėje pagal labai didelę ar didelę rizik ą galimų pavojų sąraše užima 

transporto avarijos geležinkelyje. Analogiškas pavojų valdymas vykdomas ir įvykus automobilių 

kelių eismo įvykiui, kai yra sutrigdomas arba nutraukiamas eismas keliuose. 

Trečioje grupėje Cheminė avarija AB „Achema“, Kaišiadorių rajono savivaldybėje 

pavojingas medžiagas naudojamuose objektuose (UAB Kaišiadorių paukštynas, ŽŪB „Nematekas“, 

BHJ BALTIC UAB. 

Toliau Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane bus aprašomi sekančių 

galimų pavojų valdymas: 

Pavojingos užkrečiamos žmonių ligos 

Gyvūnų ligos 

Stichinis Nemuno vandens lygio pakilimas 

Galimos grėsmės kultūros paveldui, objektams arba jų sunaikinimas 

4. Kitų pavojų valdymas yra aprašomas Valstybiniame ekstremaliųjų situacijų 

valdymo plane. Todėl Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane pateikiame tik šio 

plano išrašą. 

Žemės ūkio kultūrų žūtis, Epifitotija, kenksmingos augalų ligos ir kenkėjai. 

Miškų gaisrai. 

Gaisrai ir (ar) sprogimai, kurie gali sukelti daugelio gyventojų sužalojimus ir dėl kurių gali 

prireikti evakuoti gyventojus. 

Teršalų ar pavojingų medžiagų išsiliejimas. 

Masiniai neramumai. 

Transporto įvykiai, susiję su jūros ar vidaus vandenų laivo naudojimu, aviacija, 

geležinkelių transporto ir automobilių kelių eismu ir įvykiais vežant pavojingą krovinį. 

Sausra (kaitra). 

Speigas (didelis šaltis). 

Tarša radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingas radioaktyvus radinys ir kitos 

radiologinės avarijos ir įvykiai. 
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Branduolinės avarijos. 

5. Nustačius priimtin ą rizik ą, galimų pavojų valdymas įvertinamas rizikos analizės 

peržiūros metu. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Savivaldybė atlieka galimų pavojų ir rizikos analizės peržiūrą. 

2. Rizikos peržiūra vykdoma analizuojant pokyčius, naujoves, į kurias atsižvelgiant atliekama 

pakartotinė rizikos analizė. Įvertinus riziką, numatomos rizikos mažinimo priemonės.  

3. Apie savivaldybės gresiančius pavojus, jų rizikos lygį ir rizikos mažinimo priemones turi 

būti informuojami savivaldybės gyventojai.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)   Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
priedas Nr. 2 

 
KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYK Į, EKSTREMAL ŲJĮ ĮVYK Į AR 

EKSTREMALI ĄJĄ SITUACIJĄ SCHEMA, KOL N ĖRA AKTYVUOTAS KAIŠIADORI Ų 
RAJONO EKSTREMALI Ų SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)   Rimas Kiselys 
 

ESK pirmininkas 
Tel: (8 600) 53 336: 8 346 20450 

 
Savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojas  
Tel: (8 617) 75 550: 8 346 20 479 

 
Vyr. specialistas civilinei saugai 

Tel.: (8 698) 28 705; 8 346 20486; 
Faksas: 8 346 20486; 8 346 51 244 

Seniūnijos 

Informacijos apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremalią situaciją ar 
ekstremalų įvykį šaltinis 

 

Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 
atsakingas pareigūnas 

tel. 01; 837 302696; Omnitel - 101; Bitė ir Tele 2 - 011 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie VRM Situacijų 

koordinavimo skyrius 
tel. 85 2717511; 85 2120635 

Bendrasis pagalbos centras 
tel. 112  

Kaimynin ės 
savivaldybės 

 

Kauno APGV Kaišiadorių rajono 
priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 

tel. 01; 8 346 60322; Omnitel - 
101; Bitė ir Tele 2 - 011 
Kauno AVPK Kaišiadori ų rajono policijos 
komisariatas 

tel. 02;8 346 51308; Omnitel - 
102; Bitė ir Tele 2 – 022,  

VšĮ Kaišiadorių  rajono GMP stotis 
tel. 03; 8 346 60095; Omnitel - 

103; Bitė ir Tele 2 - 033 
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Kaišiadorių rajono. savivaldybės 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
priedas Nr. 3 

 
SAVIVALDYB ĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALDYMO SCHEMA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)   Rimas Kiselys 

Savivaldybės 
ekstremaliųjų situacijų 

komisija 
Komisijos pirmininkas 

Administracijos direktorius 

 

Savivaldybės ekstremaliosios 
situacijos operacijų vadovas 

 

 

Savivaldybės 
ekstremaliųjų 

situacijų operacijų 
centras 
Centro 

koordinatorius 
 

 

Gelbėjimo darbų vadovas 

Darbų koordinavimo štabas 

Savivaldybės teritorijoje 
esančios valstybės ir 

savivaldybės įstaigos ir 
institucijos 

 

Ūkio subjektai; 
Kiti CSS subjektai 
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Kaišiadorių rajono. savivaldybės 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
priedas Nr. 4 

 
 
 

KAIŠIADORI Ų RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO AUTOMOBILIN Ė TECHNIKA 
SU GARSINE ĮRANGA, KURI GALI B ŪTI PANAUDOTA VYKDANT GYVENTOJ Ų 

ĮSPĖJIM Ą APIE EVAKUACIJ Ą 
 
Eil. Nr. Transporto priemonės markė ir  

valstybinis numeris 
Kiekis, 

vnt. 
Kam priskirta 

transporto priemonė 
Pastabos 

1 VVVVENTO, FKK-333 1 Patrulių būrys Su garsine įranga 

2 VW GOLF, PKK-044 1 Patrulių būrys Su garsine įranga 

3 Mazda 626, TVT-979 1 Patrulių būrys Su garsine įranga 

4 VW PASSAT, ABS -509 1  Su garsine įranga 

5 Audi C4 -100, BCG-356 1 Patrulių būrys Su garsine įranga 
 

6 Mitsub, BNS-282 1 Prevencijos poskyris Su garsine įranga 
 

7 Mitsub, BNS-283 1 Prevencijos poskyris Su garsine įranga 
 

8 Mitsub, CEN-993 1 Prevencijos poskyris Su garsine įranga 
 

9 MitsubCEN-994 1 Prevencijos poskyris Su garsine įranga 
 

10 Škoda Octavia 1 Patrulių būrys Su garsine įranga 

11 FIAT Ducato 1 Areštinė Su garsine įranga 

12 Mitsubishi Pajero Sport, CDE-
014 

1 Prevencijos poskyris Su garsine įranga 

 13 Mitsubishi Pajero Sport, 
CDA986 

1 Patrulių būrys Su garsine įranga 

 14 Ford tranzit, CGC146 1 Budėtojų dalis Su garsine įranga 

15 OPEL ASTRA 1 Prevencijos poskyris Su garsine įranga 

Iš viso 15 su garsine 
įranga 

 
 
 
 
 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)- 
operacijų centro koordinatorius    Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 5 

 
KAIŠIADORI Ų RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO AUTOMOBILI Ų SU GARSINE ĮRANGA  

GYVENTOJŲ ĮSPĖJIMO MARŠRUT Ų SĄRAŠAS 
 
 

Eil. 
nr. 

Maršruto 
numeris 

Priskirtas 
automobilis su  

garsine įranga 

Vietovės, gatvės pavadinimas, kurios gyventojai yra įspėjami 

1. 1 Mitsubishi L200 
v. n. FBZ 746 
 

Kaišiadorys- Žaslių mstl.- Žuvų k.- Karsakų k.- Žibavičių k.- Dainavos k.- Dainavėlės k.- Kaugonių k.- Našlėnų k.- 
Paparčių k.- Kaišiadorys 

2. 2 Mitsubishi Pajero 
sport v. n. BNS 282 

Kaišiadorys- Žaslių mstl., Vilniaus gatvė nuo seniūnijos link Stabintiškių- Stabintiškių k.- Mikalaučiškių k.- Savarinės 
k.- Padlių k.-Butkūnų k.- Zūbiškių k.- Krivonių k.- Kasčiukiškių k.- Kaišiadorys 
 

3. 3 Skoda Octavia v. n. 
BFL 106 
 

Kaišiadorys- Vilkiškių k.- Pyplių k.- Kalniškių k.- Palomenės k.- Neprėkštos k.- Gegužinės k.- Kaišiadorys 

4. 4 Mitsubishi L200 v. n. 
ETL 432 
 

Kaišiadorys-Miežonių k.- Tauckūnų k.- Eitekonių k.- Lomenių k.- Palomenės k. (pagrindinė gatvė)- Kaišiadorys 

5. 5 Mitsubishi Pajero 
sport v. n. CEN 994 

Kaišiadorys- visas Gudienos kaimas- Kaišiadorys 
 
 

6. 6 Mitsubishi Pajero 
sport v. n. CEN 993 

Kaišiadorys- Beištrakio k.- Pašulių k.- Pravieniškių-II k.- Pravieniškių-I k.- Užtakų k.- Pamierio k.- Juodiškių k.- 
Uogintų k.- Antakalnio k.- Kaišiadorys 
 

7. 7 Mitsubishi Pajero 
sport v. n. BNS 283 

Kaišiadorys- Kiemelių k.- Stasiūnų k.- Vladikiškių k.- Avilių k.- Būdiškių k.- Liutonių k.- Būblių k.- Rusonių k.- 
Dovainonių k.- Kaišiadorys 
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Eil. 
nr. 

Maršruto 
numeris 

Priskirtas 
automobilis su  

garsine įranga 

Vietovės, gatvės pavadinimas, kurios gyventojai yra įspėjami 

8. 8 Mitsubishi Pajero 
sport v. n. BHD 986 

Kaišiadorys- Mediniai Srėvininkai- Žydeikiškių k.- Morkūnų k.- Rumšiškių mstl.- Grabučiškių k.- Karčiupio k.- 
Kaišiadorys 
 

9. 9 Mitsubishi Pajero 
sport v. n. BHD 992 

Kaišiadorys- Kruonio mstl.- Anglininkų k.- Lapainios k.- Darsūniškio k.- Užgirėlio k.- Vilūnų k.- Migonių k.- Kalvių k. 
–Kaišiadorys 
 

10. 10 
 
 

Mitsubishi Pajero 
sport v. n. BNS 282 

Kaišiadorys- Žiežmarių mstl.- Bulotų k.- Pakerų k.- Mūro-Strėvininkų k Liutonių k.- Žaslių geležinkelio st.- 
Kaišiadorys 

11. 11 Mitsubishi L200  
v. n. DFL 302 
 

Kaišiadorys- Kibučių k.- Šoliškių k.- Žostautų k.- Mičiūnų k.- Varkalių k.- Ringailių k.- Nemaitonių k.- Klėriškių k.- 
Kaišiadorys 

 
 
 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai) –                                                              Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono. Savivaldybės 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
priedas Nr. 6 

 
KAIŠIADORI Ų RAJONO PERSPĖJIMO SISTEMOS STRUKT ŪRINĖ SCHEMA, 

NAUDOJANT CENTRALIZUOTO VALDYMO ELEKTROS SIRENAS 

 
 
                               Kaišiadorių rajono savivaldybės  administracijos 
                               vyriausiasis specialistas civilinei saugai                                                                                                                Rimas Kiselys 

 
AB „Lietuvos telekomas“ 

 
Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 

 
  

P-164 P 

P-164 E 

 

P-164 U 

P-164 D 

 

 

 

„LINIJA STANC“ (A1 -A3) 

LINIJA“ (A1-A2)  

J1 
J12 

CV-5, VV-16 

Penkios centralizuoto valdymo elektros sirenos: 
1. TEO AB gamybinio pastato stogas 
2. 9-rių aukštų gyvenamojo namo stogas 
3. AB Kaišiadorių paukštynas administracijos pastatas 
4. UAB Girelės paukštynas gamybinis pastatas 
5. Lietuvos veterinarijos instituto pastatas 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (124 iš 298) 

 

124 iš 298 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plano priedas Nr. 7 

 
KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS EKSTREMALI ŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS, KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS 
EKSTREMALI ŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO, KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR 

PRIĖMIMO KOMISIJOS NARI Ų SUŠAUKIMO GRUPĖ 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai) –                                                              Rimas Kiselys 

Telefonai Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė Pareigos Namų  
adreasas Namų Darbo Mobilus 

Iškvietimo 
būdai 

Kviečiami 
asmenys 

1. Vida Kalaušienė Vaiko teisių apsaugos 
tarnybos vyriausioji 
specialistė 

Gedimino g., 100-13, 
Kaišiadorys 

8-346-
54202 

8-346-
20471 

8-682-38651 Telefonu, 
SMS žinute, 
pėsčiomis 

Gintaras Gružauskas , 
Česlovas Neviera, 
Rimas Kiselys, 
Irina Pikčilingienė , 
Ligita Pūrienė 
Vilija Tamašauskienė 

2. 
 

Lina 
Vaiciukevičienė 

Bendrojo skyriaus 
vyresnioji specialistė 

Girelės g. 5, 
Kaišiadorys 
 

- 
 

8-346-
20454 

 

8-624-77850 
 

Telefonu, 
SMS žinute , 
autotranspor
to pagalba 

Pranas Adomas 
Paškevičius, 
Jurgita Šiugždienė , 
 

3. Lina Girnienė Kaišiadorių r. 
savivaldybės tarybos 
sekretoriato vyriausioji 
specialistė 

Gedimino g., 95-30, 
Kaišiadorys 

- 8-346-
20441 

8-682-37270 Telefonu, 
SMS žinute , 
autotranspor
to pagalba 

Rimantas Želvys, 

Dovilė Visockienė, 

Rimutė Arlauskienė , 

Aušra Šalnaitė 

4. Ramutė 
Lisauskienė 

Bendrojo skyriaus  
sekretorė 

Maironio g. 49, 
Kaišiadorys 

- 8-346-
20454 

8-614-01008 Telefonu, 
SMS žinute , 
autotranspor
to pagalba 

Dalia Subačienė, 

Vytautas Juras , 

Viktoras Jocius, 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plano priedas Nr. 8 

 
KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS CENTRALIZUOTO VALDYMO SIREN Ų SĄRAŠAS 

 
Eil. 
nr. 

Sirenos stovėjimo 
adresas 

Objekto 
apibūdinimas 

Kam priklauso 
sirena (kieno 

balanse) 

Sirenos 
tipas 

Galingumas,  
dB 

 

Sirenos valdymo 
būdas 

Garsu 
dengiamas 

plotas, 
km2 

Sirena 
perspėjamų 

žmonių 
skaičius 

1. Kaišiadorių miesto 
Gedimino g. 59 
Kaišiadorys 

TEO AB gamybinio  
pastato stogas 

Kaišiadorių r. 
sav. 
administracijai 

S-40 120 Centralizuotas, Skirtoji 
linija iki 50 m, A-M 

0,13 1960 

2. Kaišiadorių miesto 
Gedimin g. 82 
Kaišiadorys 

9-rių aukštų gyvenamojo  
namo stogas 

Kaišiadorių r. 
sav. 
administracijai 

S-40 120 Centralizuotas, 
A-M,  
telefono linija,  
8-346-53275 

0,28 1670 

3. Kaišiadorių miesto 
Paukštininkų g. 15 
Kaišiadorys 

AB Kaišiadorių 
paukštynas 
administracijos pastatas 

AB Kaišiadorių 
paukštynas 

S-40 120 Centralizuotas, 
A-M, telefono linija,  
8-346-51193 

0,5 650 

4. Kaišiadorių miesto 
Paukštininkų g. 38 
Kaišiadorys 

UAB Girelės paukštynas  
gamybinis pastatas 

UAB Girelės 
paukštynas 

S-40 120 Centralizuotas, 
P-164-A, pakeistas į 
A-M, telefono linija,  
8-346-53742 

0,28 350 

5. Kaišiadorių apylinkės 
seniūnija 
Instituto g. 2 Gudienos 
kaimas 

Lietuvos veterinarijos 
instituto pastatas 

Lietuvos 
veterinarijos 
institutui 

S-40 120 Centralizuotas, 
A-M, telefono linija,  
8-346-60692 

0,5 1270 

 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)   Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plano priedas Nr. 9 
 

 
KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS VIETINIO VALDYMO ELEKTROS SIREN Ų SĄRAŠAS 

 
Eil. 
nr. 

Sirenos stovėjimo 
adresas 

Objekto 
apibūdinimas 

Kam priklauso 
sirena (kieno 

balanse) 

Sirenos 
tipas 

Galingumas, dB 
 

Sirenos valdymo 
būdas 

Garsu 
dengiamas 

plotas, 
km2 

Sirena 
perspėjamų 

žmonių 
skaičius 

6. Kaišiadorių miesto 
J. Basanavičiaus g. 42, 
Kaišiadorys 

UAB Kaišiadorių šiluma  
gamybinio pastato 

Kaišiadorių r. 
sav. 
administracijai 

S-40 120 Vietinio  
Valdymo, A-M 

0,28 1450 

7. Kaišiadorių miesto 
Pramonės g. 6 
Kaišiadorys 

UAB „Vita Fortūnata" 
transformatorinės pastato 

UAB „Vita 
Fortūnata" 

S-40 120 Vietinio  
Valdymo, 
Kirtiklis 

0,28 600 

8. Kaišiadorių miesto 
Girelės g. 57 
Kaišiadorys 

Kaišiadorių technologijų 
ir verslo mokykla 

Kaišiadorių 
technologijų ir 
verslo mokyklai 

S-28 90 Vietinio  
Valdymo, 
Kirtiklis 

0,07 250 

9. Pravieniškių 
Pravieniškės – II 
56 217 Tomas Bartnikas 
56 222 sekretorė 

Pravieniškių pataisos  
namai-atviroji kolonija, 
stebėjimo bokštas 

Pravieniškių 
pataisos 
namams-
atvirajai 
kolonijai 

S-40 120 Vietinio  
Valdymo, 
Kirtiklis 

0,5 2670 

10. Rumšiškių 
J.Aisčio g. 1, Rumšiškių 
mstl. 

Prie Rumšiškių 
seniūnijos administra- 
cinio pastato  
specialaus stiebo 

Kaišiadorių r. 
sav. 
administracijai 

S-40 120 Vietinio  
Valdymo, A-M 

0,5 1520 

11. Palomenės 
Zubiškių k. 

Prie Zubiškių ugniagesių  
komandos pastato  
specialaus stiebo 

Kaišiadorių r. 
sav. 
administracijai 

S-40 120 Vietinio  
Valdymo, 
kirtiklis 

0,5 220 
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Eil. 
nr. 

Sirenos stovėjimo 
adresas 

Objekto 
apibūdinimas 

Kam priklauso 
sirena (kieno 

balanse) 

Sirenos 
tipas 

Galingumas, dB 
 

Sirenos valdymo 
būdas 

Garsu 
dengiamas 

plotas, 
km2 

Sirena 
perspėjamų 

žmonių 
skaičius 

12. Žaslių 
Vilniaus g. 3,  
Žaslių mstl. 

Žaslių seniūnijos  
administracijos pastatas 

Kaišiadorių r. 
sav. 
administracijai 

S-40 120 Vietinio  
Valdymo, 
kirtiklis 

0,5 520 

13. Kruonio 
Kruonio k. 

Kruonio HAE 
gamybinis  
pastatas 

Kruonio HAE S-40 120 Vietinio  
Valdymo, 
kirtiklis 

0,13 320 

14. Žiežmarių 
Žaslių g. 21 
Žiežmarių 
gyvenvietė 

Žiežmarių vidurinės  
mokyklos pastatas 

Kaišiadorių r. 
sav. 
administracijai 

S-40 120 Vietinio  
Valdymo, 
kirtiklis 

0,28 1850 

15. Rumšiškių 
Dovainonių kaimas, 
Rumšiškių sen. 

ZŪB „Nematekas" prie 
paukščių skerdyklos 
esančio apsaugos posto 
pastato stogo 

ZŪB 
„Nematekas" 
 

S-28 90 Vietinio  
Valdymo, 
kirtiklis 

0,13 230 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)   Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plano priedas Nr. 10 

 

KAIŠIADORI Ų RAJONO EKSTREMALI Ų SITUACIJŲ KOMISIJOS NARI Ų 
SĄRAŠAS 

 

Telefonai  
Eil. 
Nr. 

 
Pareigos 

 
Vardas, 
pavardė 

Darbo Mobilus Faksas Namų 

Interneto svetainė, 
elektroninis 

paštas 

 
Namų adresas 

1. Administracijos direktorius – 
komisijos pirmininkas 

Gintaras 
Gružauskas 

20450 8-600-53336 20560 - direktorius@kaisia
dorys.lt 

Miško g. 4, 
Kalvių k., 
Kaišiadorių r. sav. 

2. Kaišiadorių rajono savivaldybės 
tarybos narys, komisijos narys 

Albinas Anužis 20443 8-688-25599 51433 - albinas.anuzis@ 
kaisiadorys.lt 

Žemaitės g.9, 
Kaišiadorys 

3. Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo skyriaus 
vedėja 

Rimutė 
Arlauskienė 

20464 8-687-81828 51244 - Rimute.arlauskiene
@kaisiadorys.lt 

 

4. Kauno visuomenės sveikatos 
centro Kaišiadorių skyriaus 
vedėja 

Kristina 
Baniūnienė 

52296 8-698-83140 52296 52693 kaisiadorys@ 
kaunas.vvspt.lt 

Gedimino g. 28-35, 
Kaišiadorys 

5. Pravieniškių pataisos namų-
atvirosios kolonijos direktoriaus 
pavaduotojas 

Tomas 
Bartninkas 

(8 346) 
56217 

- (8 346)  
56 313 

- tomas.bartninkas@
pravienpn-ak.lt 

Kaišiadorys 

6. Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos vyriausiasis 
specialistas, (civilinei saugai) 

Rimas Kiselys 20486 8-698-28705 60406 - rimas.kiselys@ 
kaisiadorys.lt 

Tryliškių g. 11, 
Kaišiadorys 

7. Administracijos direktoriaus 
pavaduotojas 

Česlovas 
Neviera 

20479 8 617 75550 20560 - ceslovas.neviera@ 
kaisiadorys.lt 

Gedimino g. 96-17, 
Kaišiadorys 

8. Kaišiadorių Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos viršininkas- 
rajono vyriausiasis  
veterinarijos inspektorius 

Marijonas 
Kriaučiūnas 

51274 8-687-18563 51274 42121 kaisiadoriur@vet.lt Zūbiškių kaimas, 
Palomenės sen., 
Kaišiadorių r. 
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Telefonai  
Eil. 
Nr. 

 
Pareigos 

 
Vardas, 
pavardė 

Darbo Mobilus Faksas Namų 

Interneto svetainė, 
elektroninis 

paštas 

 
Namų adresas 

9. Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos Kaišiadorių 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
viršininkas 

Gintaras 
Kuktelionis 

67512 8-6687-
44513 

67515 - kaisiadoryspgt@ 
vpgt.lt 

Bučionių k., 
Palomenės sen., 
Kaisiadorių r. 

10. Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos vyriausiasis 
specialistas 

Vidmantas 
Malinauskas 

20233 8-682-11808 - - vidmantas.malinau
skas@kaisiadorys. 
lt 

Žaslių k., Žaslių 
seniūnija, 
Kaišiadorių r. 

11. VŠĮ Kaišiadorių greitosios 
medicinos pagalbos stoties 
direktorius 

Juozas 
Matulevičius 

60095 8-699-04977 - 51961 kais.greitoji@ 
gmail.com 

J. Basanavičiaus g. 
7-23, 
Kaišiadorys 

12. UAB „Kaišiadorių šiluma“ 
direktorius 

Gintautas 
Paulauskas 

51139 8-698-33584 51139 - centras@ 
kaisiluma.lt 

Gegužės pirmosios 
g. 15, Kaišiadorys 

13. Kaišiadorių rajono savivaldybės 
įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ 
direktorius 

Algirdas 
Algimantas 
Persenevičius 

60139 
60146 

8-614-21985 60139 - paslaugos@ 
kaisiadorys.lt 

Antakalnio g 43, 
Antakalnio k, 
Rumšiškių sen., 
Kaišiadorių r. 

14. UAB “Kaišiadorių vandenys” 
direktorius 
 
Budėtojas 

Gintaras 
Petrušis 

52562, 
51832 

 
52737 

8-682-60363 52562, 
52737 

58899 kaisvandenys@ 
takas.lt 

Melioratorių g. 6-8, 
Žiežmariai 

15. Kauno apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Kaišiadorių 
rajono policijos komisariato 
viešosios policijos skyriaus 
viršininkas 

Augustas 
Pilvelis 

63648 

 

8-618-44730 (8 346)  
51308 

(8 346) 60 
797 

 

augustas.pilvelis@
policija.lt 

Kaunas 

16 Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio 
skyriaus vedėja 
 

Ligita Pūrienė 20450 8-618-77930 20560 - ligita.puriene@ 
kaisiadorys.lt 

Beržyno g. 3, 
Kaišiadorys 
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Telefonai  
Eil. 
Nr. 

 
Pareigos 

 
Vardas, 
pavardė 

Darbo Mobilus Faksas Namų 

Interneto svetainė, 
elektroninis 

paštas 

 
Namų adresas 

17. VšĮ Kaišiadorių ligoninės 
direktorius  

Kęstutis 
Kučinskas 

(346) 60197 8-682-13233 60197 - kaislig@gmail.com Kaunas 

18. UAB Kaišiadorių butų ūkis 
direktorius 

Juozas Sidaras 51148 8-698-70758 51148 - birutes6@one.lt Jatkonių g. 12, 
Kaišiadorys 

19. Kauno RAAD Kaišiadorių rajono 
agentūros viršininkas 

Eugenijus 
Šulskis 

60020 
60686,  

8-612-91676 60020 - e.sulskis@krd. 
am.lt 

Melioratorių g. 3-5, 
Žiežmariai 

20. Kaišiadorių rajono savivaldybės 
gydytoja 

Vilija 
Tamašauskienė 

20 461 8650 43708 51244 - vilija.tamasauskien
e@kaisiadorys.lt 

Tvenkinių g. 7, 
Gudienos k., 
Kaišiadorių r. sav. 

21. VĮ Kauno regiono keliai 
Kaišiadorių kelių tarnybos 
viršininkas 

Robertas 
Trinkūnas 

60134 8-686-05608 60312 52248 kaisiadoriukt@krk.
lt 

Maironio g., 38, 
Kaišiadorys 

22. VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos 
urėdas 

Stasys 
Truskauskas 

67631 
67634 

8-698-38352 53463 58309 s.truskauskas@ 
kaismu.lt 

Urėdijos g 36, 
Kaišiadorys 

23. AB LESTO Kaišiadorių tinklo 
eksplotacijos grupės vadovas 

Gintautas 
Vaičekauskas 

Dispečerinė 
60485, 1802 

8-659-15236 60111 - gintautas.vaicekaus
kas@lesto.lt 

Triliškių g. 40, 
Kaišiadorys 

 Greitosios medicinos pagalbos 
dispečerinė 

Budėtojas 03, 
60095 

- - - - - 

 
 
 
 
 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai) –                                                              Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plano priedas Nr. 11 

 
 

KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIS 
 
 
Eil. 
Nr. 

Pareigos 
savivaldybės OC 

Vardas, 
pavardė 

Pareigos Darbo tel. 
Nr. 

Mobilaus 
tel. Nr. 

El pašto adresas 

1. Operacijų centro 
koordinatorius 

Rimas Kiselys Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos vyriausiasis specialistas 

8-346-20486 8-698-28705 rimas.kiselys@kaisiadorys.lt 

Operacinio vertinimo, informacijos valdymo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės 
2. Grupės vadovas Rimantas 

Želvys 
Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Statybos, vietinio ūkio 
ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas 

8-346-20405 
 

8-682-38650 rimantas.zelvys@kaisiadorys.lt 

3. Grupės narė Sigutė Bliujienė Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos vyriausioji specialistė 

8-346-52347 
 

8-655-23806  sigute.bliujiene@kaisiadorys.lt 

4. Grupės narė Lina 
Dorošukaitė 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Statybos, vietinio ūkio 
ir teritorijų planavimo skyriaus 
vyriausioji architektė 

8-346-20475 
 

8-640-44386 lina@kaisiadorys.lt 

5. Grupės narė Laimutė 
Grabliauskienė 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Statybos, vietinio ūkio 
ir teritorijų planavimo skyriaus 
vyriausioji specialistė 

8-346-20451 
 

Nuosavo 
neduoda, 
valdiško 
mobilaus 

neturi 

laimute.grabliauskiene@kaisiadorys.lt 

6. Grupės narė Sonata 
Jonikavičienė 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Statybos, vietinio ūkio 
ir teritorijų planavimo skyriaus 
vyriausioji specialistė 

8-346-20475 
 

Nuosavo 
neduoda, 
valdiško 
mobilaus 

neturi 

sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (132 iš 298) 

 

132 iš 298 
 

Eil. 
Nr. 

Pareigos 
savivaldybės OC 

Vardas, 
pavardė 

Pareigos Darbo tel. 
Nr. 

Mobilaus 
tel. Nr. 

El pašto adresas 

7. Grupės narė Edita 
Leonavičienė 

Ekonomikos ir ūkio plėtros departame-
nto Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų 
planavimo skyriaus vyriausioji 
specialistė 

8-346-20474 
 

8-655-16110 edita.leonaviciene @ kaisiadorys.lt  

 

8. Grupės narys Vidmantas 
Malinauskas 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos vyriausiasis specialistas 

8-346-20233 
 

8-682-11808 vidmantas.malinauskas@kaisiadorys.l
t 

9. Grupės narė Ramutė 
Taparauskienė 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Ekonomikos ir ūkio 
plėtros departamento Investicijų ir turto 
valdymo skyriaus vyriausioji specialistė 

8-346-20476 
 

8-614-73012 ramute.taparauskiene@kaisiadorys.lt 

Materialinio techninio aprūpinimo grupė 
10. Grupės vadovas Viktoras Jocius Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracijos Karo prievolės 
administravimo specialistas 

8-346-20487 8-614-10679 viktoras.jocius@kaisiadorys.lt 

11. Grupės narys Kęstutis 
Antanavičius 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Bendrojo skyriaus ūkio 
dalies vedėjas 

8-346-20453 8 617 38909 kestutis.antanavicius@kaisiadorys.lt) 

12. Grupės narė Dalia 
Gumauskienė 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Bendrojo skyriaus ūkio 
dalies vedėjas 

8-346-20448 8-612-76186 dalia.gumauskienė@kaisiadorys.lt 

13. Grupės narys Vytautas Juras Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio skyriaus 
vyresnysis specialistas 

8-346-20473 8-614-79007 vytautas.juras @ kaisiadorys.lt  
 

14. Grupės narys Antanas 
Jurgaitis 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas 

8-346-20488 8-616-38070 antanas.jurgaitis@kaisiadorys.lt 

15. Grupės narė Birutė 
Pranukevičienė 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Investicijų ir turto 
valdymo skyriaus vyriausioji specialistė 

8-346-20478 Girelės g. 
35-13, 

Kaišiadorys 
 

birute.pranukeviciene@kaisiadorys.lt 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (133 iš 298) 

 

133 iš 298 
 

Eil. 
Nr. 

Pareigos 
savivaldybės OC 

Vardas, 
pavardė 

Pareigos Darbo tel. 
Nr. 

Mobilaus 
tel. Nr. 

El pašto adresas 

16. Grupės narys Ričardas 
Meškauskas 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Bendrojo skyriaus 
vairuotojas 

8-346-20450 
 

8-614-56336 
+370685018

23 

seneliuxs@gmail.com 
 

Visuomenės informavimo grupė 
17. Grupės vadovė Gražina 

Bendikienė 
Kaišiadorių rajono savivaldybės 
Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų 
planavimo skyriaus vyriausioji 
specialistė 

8-346-20451 8-620-59058 grazina.bendikiene @ kaisiadorys.lt 
 

18. Grupės narė Edita 
Levansavičiūtė 

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 
patarėja viešiesiems ryšiams 
 

8-346-20443  

 

8-656-01718 edita.levansaviciute @ kaisiadorys.lt 

19. Grupės narė Angelė 
Rabačiauskienė 

UAB “Kaišiadorių aidai” redaktoriaus 
pavaduotoja 
 

8-346-
51563,  
51 474 

8-611-15904 kaisaidai@is.lt 

20. Grupės narys Virginija 
Šimkūnienė 

UAB EMDUVA“ direktorė, Kaišiadorių 
rajono laikraščio „Atspindžiai“ 
redaktorė 

8-346-51378 8-605-19330 virginija@atspindziai.lt 

Administravimo ir elektronini ų ryšių organizavimo ir palaikymo grupės vadovė 
21. Grupės vadovė Irena Kiselienė Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracijos Vaiko teisių apsaugos 
tarnybos vedėja 

8-346-20471 
 

8-687-58677 vtat.irena@kaisiadorys.lt 

22. Grupės narys Alvydas 
Čiurinskas 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Bendrojo skyriaus 
vyriausiasis specialistas 

8-346-20449 
 

8-614-73019 alvydas @ kaisiadorys.lt 
 

23. Grupės narė Dalia Jocienė Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Teisės skyriaus vedėja 

8-346-20444 
 

8-614-88935 dalia.jociene @ kaisiadorys.lt  

24. Grupės narė Ramunė 
Daškevičienė 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Bendrojo skyriaus 
vyriausioji specialistė 
 

8-346-20450 
 

8-614 -2207 ramune.daskeviciene@kaisiadorys.lt 
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Eil. 
Nr. 

Pareigos 
savivaldybės OC 

Vardas, 
pavardė 

Pareigos Darbo tel. 
Nr. 

Mobilaus 
tel. Nr. 

El pašto adresas 

25. Grupės narė Asta 
Strekaukaitė 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Bendrojo skyriaus 
redaktorė 

8-346-20456 
 

8-683-55737 asta.strekauskaite@kaisiadorys.lt 

26. Grupės narė Aušra Šalnaitė Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio skyriaus 
vyriausioji specialistė 

8-346-20473 
 

8-640-44388 ausra.salnaite@kaisiadorys.lt 

27. Grupės narė Dana Marė 
Šatavičienė 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Kultūros ir 
paveldosaugos skyriaus vyresnioji 
specialistė 

8-346-20492 
 

8-682-59520 dana.sataviciene@kaisiadorys.lt 

28. Grupės narė Jurgita 
Šiugždienė 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Bendrojo skyriaus 
vedėja 

8-346-20455 
 

8-698-85006 jurgita.siugzdiene@kaisiadorys.lt 

 
 
 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)- 
operacijų centro koordinatorius     Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 12 

 
KAIŠIADORI Ų RAJONO SENIŪNIJŲ EKSTREMALI ŲJŲ SITUASIJŲ VALDYMO GRUPI Ų NARIŲ 

SĄRAŠAS 
 

Telefonai Eil. 
Nr. 

Darbovietė, pareigos Vardas, 
pavardė Darbo Mobilus Namų 

Interneto svetainė, elektroninis 
paštas 

Namų adresas 

KAIŠIADORI Ų MIESTO SENIŪNIJOS 

NEPATEIK Ė 
 

KAIŠIADORI Ų APYLINK ĖS SENIŪNIJOS 

1 Kaišiadorių apylin kės 
sen., senūnė 

Gražina 
Škimelienė 

8346-51930 8687-10170  grazina.skimeliene@kaisiadorys.l
t 

Gedimino 99-2, 
Kaišiadorys 

2 Sen. pavaduotojas Antanas 
Briginas 

8346-51504 8699-43719  
 

antanas.briginas@kaisiadorys.lt Pavasario g. 8, 
Gudienos k. 

3 Vyr specialistė Vida 
Grigaliūnienė 

8346-51504 8699-43741  
 

vida.grigaliuniene@kaisiadorys.lt Taikosg. 18, 
Kaišiadorys 

4 Specialistė Svetlana 
Baguckienė 

8346-51504        - 8 651-78189 svetlana.baguckiene@kaisiadorys
.lt 

Pavasario g. 17, 
Gudienos k. 

KRUONIO APYLINK ĖS SENIŪNIJOS 

1 Kruonio seniūnija, 
seniūnas 

Audrius 
Slavinskas 

(8 346)  57 
184 

8 605 72 813  kruonio.seniunas@kaisiadorys.lt Migonių k. Kruonio sen. 

2. Kruonio seniūnija, 
seniūno pavaduotoja 

Aušra 
Lukošienė 

(8 346)  57 
131 

8 698 46 386  ausra.lukosiene@kaisiadorys.lt Paupio g. 34, Kruonis 

3. Kruonio seniūnija, 
vyresnioji specialistė 

Palmyra 
Kelpšienė 

(8 346)  20 
216 

8 69  46 387   Paupio g. 6, Kruonis 

4. Kruonio seniūnija, 
specialistė 

Gražina 
Pečitauskienė 

(8 346)  20 
217 

8 612 18 798  grazina.pecitauskiene@kaisiadory
s.lt 

Vil ūnų k. Kruonio sen. 
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Telefonai Eil. 
Nr. 

Darbovietė, pareigos Vardas, 
pavardė Darbo Mobilus Namų 

Interneto svetainė, elektroninis 
paštas 

Namų adresas 

5. Kruonio seniūnija, 
valytoja 

Laima 
Kabašinskienė 

(8 346)  57 
131 

8 678 19893   Kalvių g. 26, Kruonis 

6. Kaišiadorių PK, tyrėjas 
 

Giedrius Jusas  8 618  44625   Saulučių k. Kruonio sen. 

NEMAITONI Ų APYLINK ĖS SENIŪNIJOS 

1 Seniūnė, ESVC vadovas Genė Juodienė 8 346 50 
256 

868784748 8 346  50286 emaitoniu.seniunas@kaisiadorys.l
t 

Varkalių k., Nemaitonių 
sen.,  

2 seniūno pavaduotoja, 
ESVC narys 

Aksenija 
Cikanavičienė 

8 346 50 
256 

8663 54429 8 346 50298  Varkalių k., Nemaitonių 
sen., 

3 Soc. darbuotojas , ESVC 
narys 

Česlovas 
Poteckij 

8 346 50 
256 

865283877 8 346 50 241  Klėriškių kaimas 
Nemaitonių seniūnija 

4 Bendrosios praktikos 
slaugytoja, narys 

Irena 
Katkauskienė 

8 346 50225 867167570 -  Varlkalių k., 
Nemaitonių sen. 

5 Bibliotekos vedėja, 
narys 

Marytė 
Morkūnienė 

8 346 50150 865558256 865558256  Nemaitonių k., 
Nemaitonių sen. 

 Informavimo ir ryšių 
grupė: 

      

1 Grupės vadovas,  Stasys 
Katkauskas 

 862016456   Varkalių kaimas 
Nemaitonių seniūnija 

2 Kapinių prižiūrėtojas Jonas Žilionis  8 346 50 263   Varkalių kaimas 
Nemaitonių seniūnija 

3 Salės valytoja Albina 
Saikauskienė 

 860173553   Bendrelių kaimas 
Nemaitonių seniūnija 

PALOMEN ĖS APYLINK ĖS SENIŪNIJOS 

1. Seniūnas Alvydas 
Kazlauskas 
 

8 346 20422 868630732  palomene@erdves.lt Smilgių g.7, Beloniškių 
k. 
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Telefonai Eil. 
Nr. 

Darbovietė, pareigos Vardas, 
pavardė Darbo Mobilus Namų 

Interneto svetainė, elektroninis 
paštas 

Namų adresas 

2. Seniūno pavaduotoja Alytė 
Mačiuvienė 

8 346 50437 861870400  kaisiadoriu.palomenes@ 
seniunija.gov.lt 

Medinų 19, Beloniškių 
k. 

3. Soc. darbuotoja Dalia 
Skerniškienė 

8 346 50447 861268494 868436254 palomenesseniūnas@erdves.lt Alyvų g.2 
Beloniškių k. 

4. Specialistė Virginija 
Sakaliūnienė 

8 346 20423  868237266  Miško g. 24 
Palomenės k. 

5. Valytoja Janina Zujienė  864567417   Bažnyčios 13 
Palomenės k. 

PAPARČIŲ SENIŪNIJOS 

1 Seniūnė  
 

Lina 
Balandienė 

20219 8-686-52549  Paparciu.seniunas@kaisiadorys.lt Miciūnų k. Paparčių 
sen. 

2 Seniūno pavaduotoja 
 

Dalė Klimienė 20424 8-673-24417  dalia.klimiene@kaisiadorys.lt Paparčių k. Paparčių 
sen. 

3 Salės administratorė Audronė 
Neniškienė 

- 8-618-31761  audrone.neniskiene@kaisiadorys.l
t 

Paparčių k. Paparčių 
sen. 

4. Specialistas Andrius 
Stakeliūnas 

20218 8-656-31417  stakeliunas@gmail.com Neravų k. Paparčių sen. 

PRAVIENIŠKI Ų SENIŪNIJOS 
1. Pravieniškių seniūnija, 

seniūnė 
Galina 
Jengalyčeva 

(8 346)  
56 404 

 8 612 63648 - pravieniskiu.seniunas@kaisiadory
s.lt 

Pravieniškių g. 23-10, 
Pravieniškių II k. 

2. Pravieniškių seniūnija, 
seniūno pavaduotoja 
 

Ernesta 
Žiūkienė 

(8 346)  
20 491 

8 682 47836 - praviensen@yahoo.com Vyšnių g. 8, 
Pravieniškių I k. 

3. Pravieniškių St. 
Tijūnaičio pagr. m-kla, 
direktorė 

Nijolė 
Butrimavičienė 

(8 346)  
48 531 

8 618 30323 - tijunaiciomokykla@delfi.lt Girelės g. 55-416, 
Kaišiadorys 

4. Pravieniškių lopšelis 
darželis „Ąžuoliukas“, 
direktorė 

Žaneta 
Matorkienė 

(8 346)  
67 711 

8 625 96429 - pravieniskiu.darzelis@kaisiadorys
.lt 

Basanavičiaus g. 1-6, 
Kaišiadorys 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (138 iš 298) 

 

138 iš 298 
 

Telefonai Eil. 
Nr. 

Darbovietė, pareigos Vardas, 
pavardė Darbo Mobilus Namų 

Interneto svetainė, elektroninis 
paštas 

Namų adresas 

5.  AB Lietuvos geležin-
keliai, Pravieniškių 
stoties viršininkė 

Nijolė 
Dumbrienė 

(8 346)  
20 073 

8 652 19634 - pravieniskes@litrai.lt Pravieniškių g. 5-14, 
Pravieniškių II k. 

6. Kauno apskrities VPK, 
Kaišiadorių r. PK vyr. 
patrulis 

Gintas 
Bradauskas 

8 618 
44672 

8 672 12673 - - Pravieniškių g. 2-9, 
Pravieniškių II k. 

7. VĮ Kaišiadorių miškų 
urėdija, 
Pravieniškių girininkijos 
girininkas 

Algis Krivas (8 346)  
48 446 

8 686 13178 - pravieniskes@kaismu.lt Pravieniškių g. 26, 
Pravieniškių II k. 

RUMŠIŠKI Ų SENIŪNIJOS 

1 Rumšiškių seniūnija, 
seniūnė 

Eugenija 
Genevičienė 

8 346 47 
395 

868772414 - rumsiskiu.seniunas@kaisiadorys.l
t 

Vytauto g. 17-8, 
Dovainonys 

2 Rumšiškių seniūnija, 
seniūno pavaduotoja 

Vilma 
Gedvilienė 

8 346 47 
561 

867498661 - vilma.gedviliene@kaisiadorys.lt Rumšos g. 20, 
Rumšiškių mstl. 

3. Rumšiškių seniūnija, 
socialinė darbuotoja 

Rita 
Zelionkienė 

8 346 47 
561 

861584151 - rita.zelionkiene@kaisiadorys.lt Taikos g. 12, Rumšiškių  
mstl. 

4. Rumšiškių  A. 
Baranausko gimnazija 
(seniūnaite) 

Jūratė 
Vaitonienė 

8 346 
47141 

861060883  juratevaitoniene@yahoo.com Slėnio g. 15, Rumšiškių 
mstl. 

5 Kultūrinio turizmo 
būrelio vadovas 
(seniūnaitis) 

Gintaras 
Morkevičius  

8 346 
20406 

861062274  gintarasmark@gmail.com Dovainonių k., 
Rumšiškių sen.. 

6 Bendruomenės 
pirmininkas 
 

Vladas 
Tuminas 

 861031397  tuminas.vladas@gmail.com. Laukų g. 5, Antakalnio 
k.. 

7 Lietuvos paštas Dalia 
Ramanauskienė 

- 861629033   Trumpoji g. 14, 
Antakalnio  k. 
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Telefonai Eil. 
Nr. 

Darbovietė, pareigos Vardas, 
pavardė Darbo Mobilus Namų 

Interneto svetainė, elektroninis 
paštas 

Namų adresas 

ŽASLI Ų SENIŪNIJOS 

1. Žaslių seniūnijos 
seniūnas 

Egidijus 
Grajauskas 

834644342 868774702 869811885 zasliuseniunas@kaisiadorys.lt Slajosg.24, 
Mikalaučiškių k. 

2. Žaslių seniūnijos 
seniūno pavaduotoja 

Regina 
Porakienė 

834644337 861650353 865861134 rporakienegmail.com Kaišiadoriųg36, Žaslių 
mstl. 

3. Žaslių seniūnijos soc. 
darbuotoja 

Giedrė 
Sasnauskienė 

834644342 862012550 862548481 Giedre.sasnauskiene@kaisiadorys
.lt 

Kaugonių k., Paparčių 
se. 

4. Žaslių seniūnijos ž.ū. 
specialistė 

Anelė 
Mikulienė 

834644337 868684959 868241139 Anele.mikuliene@kaisiadorys.lt Papartėlių g.5 
Papartėlių k. 

5. Žaslių seniūnijos 
valytoja 

Snieguolė 
Vasiliauskienė 

834644342 864248529   Vytauto g.35, 
Žaslių mstl. 

6. Žaslių PSPC direktorė Nina 
Banevičienė 

834644473 869821316  zasliuPSPC@one.lt Naujažerio g.22 
Žaslių mstl. 

7. Žaslių pagrindinės 
mokyklos direktorė 

Asta 
Malakauskienė 

834644328 868214432  Zasliu.mokykla@kaišiadorių .lt Vilniaus g.90 
Žaslių mstl 

8. Žaslių kultūros 
salė,direktorė 

Raselė 
Ščerbavičienė 

834620274 865098858  zasliukc@gmail.com Vytauto g.13 
Žaslių mstl. 

9. Žaslių pašto viršininkė Virginija 
Stampužeckaitė 

834644333 861055417  Kau.zasliai@post.lt Plentog.6, 
Žaslių mstl. 

10 Vaistinės „Gyslotis 
„vedėjas 

Raimundas 
Zablackis 

834644332 861249911   Vytauto 50, 
Žaslių mstl. 

ŽIEŽMARI Ų APYLINK ĖS SENIŪNIJOS 

1 Žiežmarių apylinkės 
seniūnijos seniūnas  
 

Albinas 
Kmeliauskas 

8 346 
58333 

8  687 74940 - albinas.kmeliauskas@kaisiadorys.
lt 

Pamiškės g.9, Varkalių 
k., Nemaitonių seniūnija 

2 Žiežmarių apylinkės 
seniūnijos seniūno 
pavaduotoja 

Palmutė 
Kersnauskienė 

8 346 
58237 

8 615 87387 - palmute.kersnauskiene@kaisiador
ys.lt 

Bulotų k., Žiežmarių 
apyl., sen.,  
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Telefonai Eil. 
Nr. 

Darbovietė, pareigos Vardas, 
pavardė Darbo Mobilus Namų 

Interneto svetainė, elektroninis 
paštas 

Namų adresas 

3 Žiežmarių apylinkės 
seniūnijos socialinė 
darbuotoja 

Birutė 
Tamkutonienė 

8 346 
58271 

8 615 87387 - birutetamk @gmail.com Šilo g.-3, Žiežmariai 

4 Žiežmarių apylinkės 
seniūnijos kūrikas 
 

Petras 
Černiauskas 

- 8-674 08950 - - Tilto g.-8, Žiežmariai 

ŽIEŽMARI Ų SENIŪNIJOS 

1. Žiežmarių seniūnija, 
seniūno pavaduotoja 

Marijona 
Zubielienė 

20420    868797275 - ziezmara@one.lt Šilo 8,  
Žiežmariai 

2.  Žiežmarių vaikų lopšelis 
darželis Varpelis,  
direktorė 

Laima 
Čekaitienė 

58352 868241316 - ldvarpelis@gmail.com Sodų 9--13, Žiežmariai 

3. Žiežmarių gimnazija, 
direktorė 

Ieva 
Mažuolienė 

58358 861014140 - ieva.mazuliene@ 
ziemariai.lm.lt 

Gedimino 117-11, 
Kaišiadorys 

4. Žiežmarių darželis 
pradžios mokykla,  
direktorė 

Raimunda 
Šulskienė 

58256 861064009 58260 ziezmariu.darzelis@kaisiadorys.lt Melioratorių 3- 5, 
Žiežmariai 

5. UAB“ Žiežmarių 
hidrotechnika“,  
direktorius 

Mindaugas 
Dinda 

- 868785728 41629 - Miško 14, Kaišiadorys 

6. UAB „Žiežmarių 
Hidrostatyba“, 
direktorius 

Alvydas 
Balsys 

- 678796462 - - Vytauto 51-20,  
Žiežmariai 

7. Žiežmarių PSPC, l.e.p. 
direktorius 
 

Arūnas 
Medzevičius 

50238 869871929 -  Kauno 48, Žiežmariai 

8. Žiežmarių kultūros 
centras, direktorė 

Irena 
Skurvydienė 

69947 861208848 
869914521 

- ziezmariukc@gmail. 
com 

Vladikiškių k.,  
Žiežmarių apyl. 
seniūnija 
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Telefonai Eil. 
Nr. 

Darbovietė, pareigos Vardas, 
pavardė Darbo Mobilus Namų 

Interneto svetainė, elektroninis 
paštas 

Namų adresas 

9. J. Kerševičiaus įmonė, 
savininkas 

Juozas 
Kerševičius 

58880 869838443 58880 - Statybininkų  
2-13, Žiežmariai 

10. 
 

Kaišiadorių rajono 
Policijos komisariatas 

Redas 
Juknevičius 

69902 861844713 - - Melioratorių 2-12  , 
Žiežmariai 

 
 
 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai) –                                                              Rimas Kiselys 
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KAIŠIADORI Ų RAJONO SENIŪNIJŲ PASIUNTINI Ų 
SĄRAŠAS 

 
 

Telefonai Eil. 
Nr. 

Darbovietė, pareigos Vardas, 
pavardė Darbo Mobilus Namų 

Namų adresas Vietovės, gatvės 
pavadinimaas, kurios 

gyventojus 
perspėja pasiuntinys 

KAIŠIADORI Ų MIESTO SENIŪNIJOS 

1. Kaišiadorių r. sav. 
administracijos  
Kaišiadorių miesto 
seniūno pavaduotoja 

Rima 
Kanevičienė 

 8 686 07303  Gedimino g. 86-18 Lomenos seniūnaitija 

2. Kaišiadorių rajono 
savivaldybės 
administracijos  
Kaišiadorių miesto 
seniūnijos specialistė 

Birutė 
Navickienė 

 8 611 76718  Maironio g. 8-9 Lomenos seniūnaitija 

3. Kaišiadorių rajono 
savivaldybės 
administracijos 
Kaišiadorių miesto 
seniūnijos valytoja 

Vilija 
Kasparienė 

 8 605 34564  Algirdo g. 15 Senamiesčio seniūnaitija 

4. Senųjų Kaišiadorių 
seniūnijos seniūnaiti 

Kazys-Algirdas 
Malinauskas 

 8 685 27871  Taikos g. 1 Senųjų Kaišiadorių 
seniūnaitija 

5. Girelės seniūnaitijos 
seniūnaitis 

Virgilijus 
Urbonavičius 

 8 686 47886  Žiedo g. 7 Girelės seniūnaitija 
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Telefonai Eil. 
Nr. 

Darbovietė, pareigos Vardas, 
pavardė Darbo Mobilus Namų 

Namų adresas Vietovės, gatvės 
pavadinimaas, kurios 

gyventojus 
perspėja pasiuntinys 

KAIŠIADORI Ų APYLINK ĖS SENIŪNIJOS 

1. Nedirba Regina 
Baublienė 

 8610-34015   Instituto 9-4, Gudienos k. 

2. Mokykla-darželis 
,,Rugelis“, ūkvedys 

Alvydas 
Vinickas 

8346-20038 8616-57841 - - Gamyklos g.17, Gudienos 
k. 

3. Kasčiukiškių k. Biblioteka 
Vedėja 

Rima 
Sinkevičienė 

8346-69655 8678-26664 - Kasciukiskiu.biblioteka@e
rdves.lt 

Pyplių k. 

4. V. Giržado vidurinė 
mokykla, mokytojas 

Arvydas 
Stalerūnas 

 8686-60986 - arvydas.stalerunas@ 
gmail.com 

Gudzenkos k. 

5. UAB ,,Agrofirma“ 
darbininkė 

Vilma 
Žilinskienė 

- 8618-20405 - vzilinskiene@gmail com Vilkiškių k. 

KRUONIO SENIŪNIJOS 

1. Anglininkų seniūnaitijos 
seniūnaitis 

Rimvydas 
Ambroževičius 

 8 686  18 
240 

 Rūčkakiemio k. Kruonio 
sen. 

Anglininkų seniūnaitijos 
teritorija 

2. Kruonio seniūnaitijos 
seniūnaitis 

Rimvydas 
Morkūnas 

 8 670  24 
316 

 Vilniaus g. 15, Kruonis Kruonio seniūnaitijos 
teritorija 

3. Kalvių seniūnaitijos 
seniūnaitis 

Ernestas Celskis  8 686  86 
821 

 Kubilių k. Kruonio sen. Kalvių seniūnaitijos 
teritorija 

4. Darsūniškio seniūnaitijos 
seniūnaitis 

Arvydas Lankas  8 699  11 
902 

 Darsūniškio k. Kruonio 
sen. 

Darsūniškio seniūnaitijos 
teritorija 

5. Morkūnų seniūnaitijos 
seniūnaitė 

Elvyra 
Dambrauskienė 

 8 698  83 
052 

 Morkūnų k. Kruonio sen. Morkūnų seniūnaitijos 
teritorija 

6. Vilūnų seniūnaitijos 
seniūnaitis 

Kęstutis 
Malinauskas 

 8 614  25 
392 

 Vilūnų k. Kruonio sen. Vilūnų seniūnaitijos 
teritorija 

NEMAITONI Ų SENIŪNIJOS 

1. ESVC informavimo ir 
ryšių grupės vadovas 

Stasys 
Katkauskas 

 862016456  Varkalių kaimas 
Nemaitonių sen. 

Mičiūnų krašto 
gyventojus 
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Telefonai Eil. 
Nr. 

Darbovietė, pareigos Vardas, 
pavardė Darbo Mobilus Namų 

Namų adresas Vietovės, gatvės 
pavadinimaas, kurios 

gyventojus 
perspėja pasiuntinys 

2. narys Jonas Žilionis   8 346 50 
263 

Varkalių k. Nemaitonių 
sen. 

Varkalių krašto 
gyventojus 

3. narys Albina 
Saikauskienė 

 860173553  Bendrelių k. Nemaitonių 
sen. 

Nemaitonių krašto 
gyventojus 

PALOMEN ĖS SENIŪNIJOS 

1. Zūbiškių seniūnaitis Rolandas 
Bortkūnas 

 8 698 80517  Gegužinės k, Gegužinė, Bučionys 

2. Beloniškių seniūnaitis Lina 
Taparauskienė 

 8 615 56818  Beloniškių k. Beloniškės 

3. Palomenės seniūnaitis Algimantas 
Kildušis 
 

 8 610 49421  Palomenės k. Palomenė 

4. Tauckūnų seniūnaitis  Giedrius Juršys  8 610 19036  Tauckūnų k. Tauckūnai 
 

5. Pašulių seniūnaitis 
 

Erika 
Čiurinskienė 

 8 686 12744   Beištakių k. Pašulių, Beištrakių k. 

6. Bendruomenės tarybos 
narė 

Banga 
Grendienė 

 8 611 19854  Neprėkštos k. Neprėkšta 

PAPARČIŲ SENIŪNIJOS 

1. Seniūnijos specialistė Laimutė 
Stakeliūnienė 

20218   Neravų k. Paparčių k. 

2. Ūkininkas Algis 
Stakeliūnas 

 8-685-10798  Neravų k. Neravų, Pakalniškių 
Panerių, Miciūnų, 
Antakalnio k. 

3. Vet. gydytojas Jurgis Klimas  8-614-30654  Paparčių k. Našlėnų, Šešonių, Lalėnų, 
Padvorių, Vareikinių, 
Krasnasiolkos, Burbiškių 
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Telefonai Eil. 
Nr. 

Darbovietė, pareigos Vardas, 
pavardė Darbo Mobilus Namų 

Namų adresas Vietovės, gatvės 
pavadinimaas, kurios 

gyventojus 
perspėja pasiuntinys 

k. 
4. Dainavos bendruomenės 

pirmininkė 
Genė Valatkienė  8-616-26481  Dainavos k. Dainavos, Dainavėlės, 

Civiškių, Pūriškių k. 
5. Kaugonių seniūnaitis Edmundas 

Perednis 
 8-615-97358  Kaugonių k. Kaugonių, Varniškių, 

Žaliojo Rago, Galviškių 
k. 

6. Vet. gydytojas Jurgis Klimas  8-614-30654  Paparčių k. Našlėnų, Šešonių, Lalėnų, 
Padvorių, Vareikinių, 
Krasnasiolkos, Burbiškių 
k. 

PRAVIENIŠKI Ų SENIŪNIJOS 
1. Pravieniškių I 

seniūnaitijos seniūnaitė 
 

Jonesa 
Drumstienė 

- 8 618 21503 - Sodų g. 9, Pravieniškių I 
k. 

Pravieniškių I k. 

2. Pravieniškių   II 
seniūnaitijos seniūnaitė 
 

Inga Alseikienė - 8 618 45132 - Pravieniškių g. 10A-22, 
Pravieniškių II k. 

Pravieniškių II k. 

3. Aleksandruvkos 
seniūnaitijos seniūnaitis 
 

Mantvydas 
Kanapeckas 

-  8 698 22765 - Aleksandruvkos k. Aleksandruvkos k. 

RUMŠIŠKI Ų SENIŪNIJOS 

1. Rumšiškių  A. 
Baranausko gimnazijos 
mokytoja 

Jūratė 
Vaitonienė 

8 346 47141 861060883 _ juratevaitoniene@yahoo.c
om 

Slėnio g. 15, Rumšiškių 
mstl. 

2. Kultūrinio turizmo burelio 
vadovas 
 

Gintaras 
Morkevičius 

8 346 20406 861062274 - gintarasmark@gmail .com Dovainonių  k., 
Rumšiškių sen. 
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Telefonai Eil. 
Nr. 

Darbovietė, pareigos Vardas, 
pavardė Darbo Mobilus Namų 

Namų adresas Vietovės, gatvės 
pavadinimaas, kurios 

gyventojus 
perspėja pasiuntinys 

3. Lietuvos paštas Dalia 
Ramanauskienė 

8 346 47333 861629033 - - Trumpoji g. 14, 
Antakalnio k. 

4. Seniūnaitis Vladas Tuminas - 8 61031397 - Tuminas.vladas@gmail.co
m 

Laukų g. 5, Antakalnio k. 

ŽASLI Ų SENIŪNIJOS 

1. Senųjų Žaslių 
seniūnaitijos, seniūnaitis 

Edmundas 
Benkunskas 
 

 867732052 867732052 Vilniausg.38 Žaslių mstl. Vytauto ,Vilniaus ir 
Čiobiškio g. 

2. Guobos seniūnaitijos 
seniūnaitė 

Ramutė 
Juozapavičienė 
 

 868220421 868220421 Kaišiadoriųg.32,Žaslių 
mstl. 

Kaišiadorių, Nauja-
žerio,Bažnyčios g 

3. Karsakų seniūnaitijos 
seniūnaitė 

Jūratė 
Graželienė 
 

 861919038 861919038 Dabravolės k. Žaslių sen. Karsakų,Žibavičių, 
Vaidžionių,Rasavos 

4. Mikalaučiškių 
seniūnaitijos  seniūnaitė 

Gražina 
Lapėnienė 
 

 961416243 961416243 Slajos g.22, Mikalaučiškių 
k. 

Mikalaučiškių ir 
aplinkiniai kaimai 

5. Stabintiškių seniūnaitijos 
seniūnaitė 

Genovaitė 
Murauskienė 

 861455356 861455356 Vilties g. 7, 
Stabintiškių k. 

Stabintiškių ir aplinkinius 
kaimai 

6. Žaslių geležinkelio stoties 
seniūnaitijos seniūnaitė 

Liuda 
Petrauskienė 
 

 862056381 862056381 Pievųg.4, 
Žaslių gelež. St. G. 

Pajautiškių ,Talpūnų 
Žaslių gel.st.,Guroni 

7. Laukystos žuvivaisos 
poskyriuje d.pavaduotojas 

Antanas 
Lazarevičius 

 861464876 861464876 Vilniausg. 10,Žaslių mstl. Mančiūnų k. 

ŽIEŽMARI Ų APYLINK ĖS SENIŪNIJOS 

1. Ūkininkas  Gražvydas 
Dalangauskas 

 8 685 18656   Dalinonių k., Žiežmarių 
apyl., sen. 
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Telefonai Eil. 
Nr. 

Darbovietė, pareigos Vardas, 
pavardė Darbo Mobilus Namų 

Namų adresas Vietovės, gatvės 
pavadinimaas, kurios 

gyventojus 
perspėja pasiuntinys 

2. Stasiūnų bibliotekos 
bibliotekininkė 
 

Angelė 
Stanislauskienė 

8 346 43 881 8 698 30477   Stasiūnų k., Žiežmarių 
apyl., sen. 

3. Vladikiškių seniūnaitijos 
seniūnaitis 

Juozas Stasiūnas  8 616 50780   Vladikiškių k., Žiežmarių 
apyl., sen. 

4. Medinių Strėvininkų 
seniūnaitijos seniūnaitis 

Jonas Butkus  8 688 96068   Medinių Strėvininkų k., 
Žiežmarių apyl., sen. 

5. Ūkininkas  Pranas 
Sindaravičius 

 8 698 87041   Stoniavos k., Žiežmarių 
apyl., sen 

6. Lietuvos draudimas  
draudėja 

Janina 
Slaninienė 

 8 614 55731   Kairiškių k., Žiežmarių 
apyl., sen. 

7. Pakertų biblioteka 
bibliotekininkė 

Jūratė 
Malašauskienė 

8 346 46180 8 620 45921   Pakertų k., Žiežmarių 
apyl., sen. 

8. Žiežmarių kultūros centro 
Pakertų salės valytoja 
 

Marcelė 
Sindarienė 

 8-658 58278   Pakertų k., Žiežmarių 
apyl., sen. 

9. Pensininkas Albinas 
Tamošiūnas 

 8 609 95170   Gajaučiznos k., 
Žiežmarių apyl., sen., 

10. Pensininkas Antanas 
Algirdas 
Naudžiūnas 

  8 346 69251  Kulukiškių k., Žiežmarių 
apyl., sen. 

11. Mūro Strėvininkų 
pagrindinės mokyklos 
valytoja 

Nijolė 
Karpavičienė 

 8 683 03763   Mūro Strėvininkų k., 
Žiežmarių apyl., sen. 

12. UAB Žiežmarių mėsa Elvyra 
Kriaučiūnienė 

 8 675 58668   Kibučių k., Žiežmarių 
apyl., sen. 

13. UAB Algrena 
Vadybininkas 

Danielius 
Meidus 

 8 612 69956   Liutonių k., Žiežmarių 
apyl., sen. 
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Telefonai Eil. 
Nr. 

Darbovietė, pareigos Vardas, 
pavardė Darbo Mobilus Namų 

Namų adresas Vietovės, gatvės 
pavadinimaas, kurios 

gyventojus 
perspėja pasiuntinys 

14. Socialinių paslaugų 
centras 
socialinė darbuotoja 

Monika 
Aleksejūnienė 

 8 673 64832   Kudonių k., Žiežmarių 
apyl., sen. 

15. Mūro Strėvininkų 
parduotuvės pardavėja 

Stasė 
Klimavičienė 

 8 670 45940   Burbiškių k., Žiežmarių 
apyl., sen. 

ŽIEŽMARI Ų SENIŪNIJOS 

1.  Arūnas Žiemelis - 8 682 17694 - Melioratorių 6-19,  
Žiežmariai 

Melioratorių seniūnaitija 

2.  Alvydas 
Visockas 

- 8 620 85294 - Pastrėvio 23 B, Žiežmariai Žiedo 
seniūnaitija 

3.  Daiva 
Malinauskienė 

- 8 682 41095 - Kauno 19, Žiežmariai Centro seniūnaitija 

4.  Valentinas 
Šimkūnas 

- 8 686 23313 - Žaslių 61, Žiežmariai Tulpių seniūnaitija 

5.  Augis  
Šliužas  

- 8 682 59602 - Sodų 15-16, Žiežmariai Sodų  
seniūnaitija 

 
 
 
 
 
 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai) –                                                              Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 14 

 
KAIŠIADORI Ų RAJONO SENIŪNIJŲ 

VALSTYB ĖS IR SAVIVALDYBI Ų INSTITUCIJ Ų IR ĮSTAIGŲ, KIT Ų ĮSTAIGŲ, ŪKIO SUBJEKT Ų  
SĄRAŠAS 

 
 

Eil. 
Nr. 

Įstaigos, ūkio subjekto 
pavadinimas 

Adresas Telefonas Faksas el. pašto adresas 
Vadovo vardas, pavardė, 

mobilus telefonas, 
el. pašto adresas 

Pastabo
s 

KAIŠIADORI Ų MIESTO SENIŪNIJOS ŪKIO SUBJEKTAI 

1. 
Kaišiaadorių miesto 
seniūnija 

Gedimino g. 55 60112  
kaisiadoriu.seniunija@ 

kaisiadorys.lt 
Laima Katelevskienė  

KAIŠIADORI Ų APYLINK ĖS SENIŪNIJOS ŪKIO SUBJEKTAI 

1 Autoservizas, Zigmo 
Banzos IĮ 

Palomenės g., 
Gudienos k. 

8-683- 69776 - - 
Zigmas Banza,   
8-683-69776 

 

2 UAB ,,Jonuko ratai“ Palomenės g. 7 B, 
Gudienos k. 

8-618-83700 - - 
Žydrūnas Genevičius,  

8-618- 83700 
 

3 Gintaro Padrėzo IĮ Palomenės g. 9, 
Gudienos k. 

8-650-94450 - 
- Gintaras Padrėzas, 

 8-650-94450 
 

4 Kaišiadorėliai, Lietuvos 
ir Vokietijos  UAB 

Sodų g. 13,  
Gudienos k. 

8346-67073 - 
info@bonusgustus.lt Darius Vasiliauskas, 

 8346-67073 
 

5 Kaišiadorių agrofirma , 
UAB 

Sodų g.13,  Gudienos 
k. 

8346-60060 
- 

- Kastytis Vasiliauskas, 
8346-60060 

 

6 Europaka, UAB Sodų 13 A,  
Gudienos k. 

8346-52915 
- 

- Asta Vasiliauskienė, 
8346-52915 

 

7 V. Puroklio IĮ Palomenės g., 
Gudienos k. 

8687-84219 8346-51145 puroklis@gmail.com Vytautas Puroklis, 
8687-84219 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos, ūkio subjekto 
pavadinimas 

Adresas Telefonas Faksas el. pašto adresas 
Vadovo vardas, pavardė, 

mobilus telefonas, 
el. pašto adresas 

Pastabo
s 

8 Raimondo Sasnausko 
Įmonė 

Bartaičių k. 8346-58054 
- 

- Raimondas Sasnauskas, 
8346-58054 

 

9 UAB Kairesta Aušros g.10,  
Gudienos k. 

8699-17816 - 
- Rimantas Jakštas,  

8699-17816 
 

10 Raimondo Kinderio IĮ Dirbtuvių g. 1, 
Gudienos k. 

8346-51151 - - Raimondas Kinderis, 
8346-51151 

 

11 Gudienos grūdai, 
Agroservizo K B 

Palomenės g. Nr. 9, 
Gudienos k. 
 

8687-44920 - - Česlovas Tikšo, 
8687-44920 

 

12 Juodoji audinė, UAB Kalniškių k. 8615-82872 - - Tomas Rene Pedersen, 
8615-82872 

 

13 R – Tansport. IĮ Palomenės g. 7D, 
Gudienos k. 

8670-19119 8-346-53633 info@rtransport.lt Ignas Raudeliūnas,  
8670-19119 

 

14 Emsi, degalinė UAB Dirbtuvių g. 2, 
Gudienos k. 

8346-52645 - - 8346-52645  

15 D Jakštienės IĮ, 
( parduotuvė ) 

Žaslos g.16, 
Gudienos k. 

8684-83994 - - Dalia Jakštienė, 
8684-83994 

 

16 UAB Alivdara Žaslių g. 34, 
Gudienos k. 

8346-60160 - www.pasradvila.lt Algimantas Radvila, 
8-687 50101 

 

17 Kaišiadorių r. vartotojų 
ko-vas, parduotuvė, 
Gudienos k. 
Kasčiukiškių k. 

Gudienos k. 
Kasčiukiškių k. 

8346-60235 8346-60403 koopkaisia@takas.lt Danutė Radzevičienė, 
8346-60235 

 

KRUONIO SENIŪNIJOS ŪKIO SUBJEKTAI 

1. Kruonio kultūros 
centras 

Darsūniškio g. 1, 
Kruonis 

(8 346) 47 177 8 346 47 177 kruoniokc@gmail.com Daiva Mockuvienė 
8 615  29 907 

 

2. Kruonio PSPC Kalvių g. 2, Kruonis (8 346) 57 237  kruoniopspc@yahoo.com Rasa Rakauskienė 
kruoniopspc@yahoo.com 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos, ūkio subjekto 
pavadinimas 

Adresas Telefonas Faksas el. pašto adresas 
Vadovo vardas, pavardė, 

mobilus telefonas, 
el. pašto adresas 

Pastabo
s 

3. Kruonio paštas Kalvių g. 2 (8 346) 57 193   Genovaitė Brizgienė 
 

 

4. VĮ Kaišiadorių miškų 
urėdijos Kruonio g-kija 

Liepų g.5, Kruonis (8 346) 57 285  kruonis@kaismu.lt Kęstutis Kubickas 
8 652  15 356 

kruonis@kaismu.lt 
 

5. Kaišiadorių rajono 
Kruonio ugniagesių 
komanda 

Darsūniškio g. 2, 
Kruonis 

(8 657) 44 403   Saulius Ragauskas 
  

6. Kaišiadorių viešosios 
bibliotekos filialai: 

 
   

 
 

6.1. Kruonio mstl. 
 

Vilniaus g. 13, 
Kruonis 
 

(8 346) 57 120 
 

 
kruonis@kaisiadoriuvb.lt 

 

Aldona Žilinskienė 
 

6.2. Darsūniškio k 
 

Darsūniškio k. 
Kruonio sen. 

(8 346) 46 302 
 darsuniškis@kaisiadoriuvb.lt 

Audronė Sirvydienė 
 

 

6.3. Vilūnų k. Vilūnų k.,  
Kruonio sen. 
 

(8 346) 50 144  vilunai@kaisiadoriuvb.lt Audronė Sirvydienė 
  

6.4. Kruonio mstl. 
 

Kalvių k. Kruonio 
sen. 

(8 346) 44 212  kalviai@kaisiadoriuvb.lt Irutė Maciulevičienė 
 

NEMAITONI Ų SENIŪNIJOS ŪKIO SUBJEKTAI 

1 Nemaitonių seniūnija Varkalių kaimas (8 346) 50 256 (8 346) 50256 nemaitoniu.seniunas@kaisiad
orys.lt 

Genė Juodienė, 
tel.868784748, 

nemaitoniu.seniunas@kai
siadorys.lt 

 

2 Varkalių biblioteka Varkalių kaimas (8 346) 50150  
 

Bibliotekininkė 
Marijona Morkūnienė 

Tel.865558256 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos, ūkio subjekto 
pavadinimas 

Adresas Telefonas Faksas el. pašto adresas 
Vadovo vardas, pavardė, 

mobilus telefonas, 
el. pašto adresas 

Pastabo
s 

3 Žiežmarių PSPC, 
Varkalių med.punktas 

Varkalių kaimas (8 346) 50225  
 

Bendruomenės slaugytoja 
Irena Katkauskienė, 

tel867167570 
 

4 Žiežmarių kultūros 
centro 
Ringailių salė 

Varkalių kaimas 865619521  
 

Vadovė Aldona 
Kamantauskienė 
Tel.865619521 

 

PALOMEN ĖS SENIŪNIJOS ŪKIO SUBJEKTAI 

1. 
Palomenės seniūnija Medinų g. 6, 

 Palomenės k. 
 

83420422 834650437 palomene@erdves.lt Alvydas Kazlauskas 
 

2. 
Palomenės pagrindinė 
mokykla 

Palomenės k. 
834650446 834650440  Regina Briginienė 

 

3. 
Palomenės  kultūros 
centras 

Bažnyčios g. 2, 
Palomenės k. 
 

865619517  Palomenes.kulturoscentras@g
mail.com 

Virginija Kudaševičienė 
 

4. 
Palomenės  kultūros 
centro Zūbiškių filialas 

Mokyklos g. 4, 
Zūbiškių k. 

865619508  n. nartautiene122gmail.com Nijolė Nartautienė 
 

5. 
Palomenės biblioteka Medinų g.  6, 

Palomenės k. 
8346 50012 8346 50115 palomene@kaisiadoriuvb.lt Filomena Gresienė 

 

6. Neprėkštos biblioteka Neprėkštos k. 8 346 49788  nepreksta@kaisiadoriuvb.lt Banga Grendienė  

7.  
Tauckūnų biblioteka 

Tauckūnų k. 
8 346 44960  tauckunai@kaisiadoriuvb.lt Virginija 

Aleksandravičienė 
 

8. 
Palomenės med. 
punktas 

Medinų g. 6, 
Palomenės k. 

8 650 81948   Valdonė Paškevičienė 
 

9. Tauckūnų med. punktas Tauckūnų k. 8 698 46358   Stasė Spirauskienė  

10.  
Neprėkštos  med. 
punktas 

Neprėkštos k.  
8 687 95674   Marijona Černiauskienė 

 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (153 iš 298) 

 

153 iš 298 
 

Eil. 
Nr. 

Įstaigos, ūkio subjekto 
pavadinimas 

Adresas Telefonas Faksas el. pašto adresas 
Vadovo vardas, pavardė, 

mobilus telefonas, 
el. pašto adresas 

Pastabo
s 

11. 
Palomenės paštas Medinų g. 2, 

 Palomenės k. 
8 346-54305  

 
Aušra Šiušienė 

 

12. 
Zūbiškių ugniagesių 
komanda 

Zūbiškių k. 
8 657 44405  

 
Algis Rudis 

 

13. Palomenės parduotuvė Palomenės k.  8 346 60353   Jolanta Kildušienė  

14.  Neprėkštos parduotuvė Neprėkštos k. 8 346 49850   Dalia Perednienė  

15. Zūbiškių parduotuvė Zūbiškių k. 8 346 42238   Gražina Pupalaigienė  

16. UAB Tomaldras Neprėkštos k. 868213418   Alvydas Grenda  

17. 
UAB Clemence 
Richard filialas 

Miežonių k. 8 346 60413     

18. Povilo Čiurinsko IĮ Pašulių k. 8686-12744   Povilas Čiurinskas  

19.  Juliaus Bartulio IĮ Pašulių k. 
8 346 69884 
8 686 18627 

  Julius Bartulis  

20.  Liutauro Bartulio IĮ Pašulių k.  8 687 74111   Liutauras Bartulis  

21. Modesto Zujaus IĮ Neprėkštos k. 8 61001367   Modestas Zujus  

22. 
Ūk. Žygimantas 
Žilinskas 

Eitekonių k. 8 611 15369   Žygimantas Žilinskas  

23. 
Ūk. Edvardas 
Petrusevičius 

Zūbiškių k. 8 698 17781   Edvardas Petrusevičius  

24. 
Ūk. Vitalijus 
Sasnauskas 

Miežonių k.    Vitalijus Sasnaukas  

25. 
UAB „MV transportas“ 
 

Zūbiškių k. 8 640 33149 8 349 42149  
Direktorius Vaidas 

Mitkus 
 

26. 
Ūk. Vitas Kučiauskas 
 

Eitekonių k. 8 698 38667   Vitas Kučiauskas  



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (154 iš 298) 

 

154 iš 298 
 

Eil. 
Nr. 

Įstaigos, ūkio subjekto 
pavadinimas 

Adresas Telefonas Faksas el. pašto adresas 
Vadovo vardas, pavardė, 

mobilus telefonas, 
el. pašto adresas 

Pastabo
s 

27. 
Ūk. Egidijus 
Kučiauskas 

Eitekonių k. 8 616 23974   Egidijus Kučiauskas  

28. 
Ūk. Audrius 
Driaučiūnas 

Eitekonių k.  8 620-21497   AudriusDriaučiūnas  

PAPARČIŲ SENIŪNIJOS ŪKIO SUBJEKTAI  

1 
Paparčių paštas 
 

Paparčių k. 42633  - K. Kanapinienė  

2 
Paparčių  Šv.Juozapo 
vaikų globos namai 

Paparčių k. 42636  
globosnamudirektorius@erdv
es.lt 

R. Kanclerytė  

3 
Paparčių pagrindinė 
mokykla 

Paparčių k. 20280  paparciai@erdves.lt A. Grigienė  

4.  
Žaslių kultūros centro 
Paparčių skyrius 

Paparčių k. 8-656-19390  
audrone.neniskiene@kaisiador

ys.lt 
A. Neniškienė  

5 
Kaišiadorių VK 
parduotuvė 

Paparčių k. 42617   V. Jankauskaitė  

6 
R.Zujaus Parduotuvė 
 

Paparčių k. 8-65066650  - R. Zujus  

7 
Paparčių parapijos 
bažnyčia 

Paparčių k. 42644  - V.B. Sajeta  

8 
Aušrinės Marijos 
vienuolynas 

Panerių k. 8-687-17970  - V.B.Sajeta  

9 
Dovainonių paukštyno 
padalinys 

Paparčių k. -  - V. Ruplys  

10 
Kriaučiūno parduotuvė 
 

Dainavos k. -  - J.Kriaučiūnas  

11 
J.Klimo privati 
veterinarijos įmonė 

Paparčių k. 8-614-30654  jurgis.klimas@gmail.com J.Klimas  

12 Našlėnų girininkija Našlėnų k. 8-686-16011  - A.Staponkevičius  



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (155 iš 298) 

 

155 iš 298 
 

Eil. 
Nr. 

Įstaigos, ūkio subjekto 
pavadinimas 

Adresas Telefonas Faksas el. pašto adresas 
Vadovo vardas, pavardė, 

mobilus telefonas, 
el. pašto adresas 

Pastabo
s 

13 
Paparčių biblioteka 
 

Paparčių k. 8-670-46577   R.Kavaliauskienė  

14 
Dainavos biblioteka 
 

Dainavos k. 8-601-28684  - S.Kapačinskienė  

PRAVIENIŠKI Ų SENIŪNIJOS ŪKIO SUBJEKTAI  

1. Pravieniškių seniūnija Pravieniškių 2 k. 
 

(8 346) 
56 404 

(8 346) 
20 490 

praviensen@yahoo.com Galina Jengalyčeva 
8 612 63648 

pravieniskiu.seniunas@ 
kaisiadorys.lt 

 

2. Pravieniškių Biblioteka Pravieniškių 2 k. 
 

(8 346) 56 200 
- 

maryte61@gmail.com Marytė Drulienė 
8 652 11640 

maryte61@gmail.com 
 

3. Pravieniškių pašto 
skyrius 

 
Pravieniškių 2 k. 
 

(8 346) 56522 
- 

- Vil ė Klimavičienė 
8 614 30455 

 
 

4. Pravieniškių 
geležinkelio stotis 

Stoties g. 4, 
Pravieniškių I k. 

(8 346) 20 073 
- 

pravieniskes@litrai.lt Nijolė Dumbrienė 
8 652 19634 

pravieniskes@litrai.lt 
 

5. Pravieniškių girininkija Pravieniškių g. 25-2,  
Pravieniškių II k. 
 

(8 346) 48 446 
- 

pravieniskes@kaismu.lt Algis Krivas 
8 686 13178 

pravieniskes@kaismu.lt 
 

6. Kaišiadorių PK 
Pravieniškių padalinys 

Pravieniškių II k. - 
- 

- Gintas Bradauskas 
8 672 12673 

 

7. VšĮ Pravieniškių 
kalinių socialinės 
integracijos centras 

Gedimino g. 24,  
Dovainonys 

- 
- 

- 
Stasys Dabrėga 

8 686 59426 
 

8. Jono Gervicko įmonė Stoties g. 17A, 
Pravieniškių 1 k. 

(8 346) 67 702 
- 

- Jonas Gervickas 
8 615 29868 

 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (156 iš 298) 

 

156 iš 298 
 

Eil. 
Nr. 

Įstaigos, ūkio subjekto 
pavadinimas 

Adresas Telefonas Faksas el. pašto adresas 
Vadovo vardas, pavardė, 

mobilus telefonas, 
el. pašto adresas 

Pastabo
s 

9. Viliaus Noselio IĮ Miško g. 2, 
Pravieniškių 1 k. 

- 
- 

- Vilius Noselis 
8 687 83958 

 

10. UAB „Pas Lizą“ Pravieniškių g. 10-
2,Pravieniškių 2 k. 

(8 346) 56214 
- 

- Fiodoras Kostiušenko 
8 687 97280 

 

10. UAB „Pas Lizą“ Pravieniškių g. 10-2, 
Pravieniškių 2 k. 

(8 346) 56214 
- 

- Fiodoras Kostiušenko 
8 687 97280 

 

11. Rumšiškių KC 
Pravieniškių skyrius 

Pravieniškių 2 k. 
 

8 656 19528 - liongina.bakaniene@ 
gmail.com 

Liongina Bakanienė 
8 656 19528 

liongina.bakaniene@ 
gmail.com 

 

12. UAB „Kaišiadorių butų 
ūkis“ Pravieniškių 
padalinys 

Pravieniškių g. 6, 
Pravieniškių 2 k. 
 

(8 346) 56359 
 

- - 
Stasys Šustavičius 

8 656 01711 
 

13. VĮ prie pataisos namų Pravieniškių 2 k. 
 

(8 346) 56 224 (8 346) 
56 539 

viprie1pn@gmail.com Jonas Raudeliūnas 
viprie1pn@gmail.com 

 

14. Laisvės atėmimo vietų 
ligoninės Pravieniškių 
apsaugos, priežiūros ir 
įskaitos skyrius 

Pravieniškių 2 k. 
 

(8 346) 56 345 - apis@epastas.lt 
Mindaugas Juozas 

Advilonis 
apis@epastas.lt 

 

15. Pravieniškių pataisos 
namai – atviroji 
kolonija 

Pravieniškių 2 k. 
 

(8 346) 56 222 (8 346) 
56 313 

pravienpn-ak@ 
pravienpn-ak.lt 

Virginijus Ceslevičius 
pravienpn-ak@ 
pravienpn-ak.lt 

 

 
RUMŠIŠKI Ų SENIŪNIJOS ŪKIO SUBJEKTAI 

NEPATEIK Ė 
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157 iš 298 
 

Eil. 
Nr. 

Įstaigos, ūkio subjekto 
pavadinimas 

Adresas Telefonas Faksas el. pašto adresas 
Vadovo vardas, pavardė, 

mobilus telefonas, 
el. pašto adresas 

Pastabo
s 

 
ŽASLI Ų SENIŪNIJOS ŪKIO SUBJEKTAI  

 
1. UAB „ELPŪRA“ Žuvų k. Žaslių sen. 834644473 834644473  Darius Ramanauskas 1. 

2. R.Urbono 
įmonė“Virona“ 

Stoties g. 60, 
Žaslių gel. 
St. 

834648934 834654500  Rolandas Urbonas 2. 

3. M. Steponavičiaus ūkis Žaslių k. Žaslių sen. 868605441 834650243 stepmarius@yahoo.com Marius Steponavičius 3. 

4. G.Kanaševičiaus 
PĮ”Desė” 

Naujažerio k. Žaslių 
sen. 

834644300 834644300 dese@dese.lt Gintaras Kanaševičius 4. 

5. Žuvivaisos skyrius 
Laukystos poskyris 

Mančiūnų k. 834650337 834644402 laukysta@gmail.com Petras Balbyšovas  

6. Žaslių pagrindinė 
mokykla 

Vytauto 1, Žaslių 
mstl. 

834644328 834644324 Zasliu.mokykla.@kaisiadorys.
lt 

Rasa Malakauskienė  

7. Žaslių PSPC Vilniaus 1, Žaslių 
mstl. 

834644316 834644473 zasliuPSPC@one.lt Nina  Banevičienė  

8. Žaslių lopšelis- darželis 
“Žaliasis klevelis” 

Naijažerio g.2 Žaslių 
mstl. 

834644425 834644425 Zasliu.darželis@kaišiadorys.lt Erlanda Vitkauskienė  

9. Žaslių biblioteka Vilniaus 6 Žaslių 
mstl. 

834644303  zasliubiblioteka@erdves.lt Onutė Karvelienė  

10. Talpūnų biblioteka Stoties g.8, Žaslių 
gelež.st. 
 

834648909   Rima Kareckienė  

11. Papartėlių biblioteka 
 

Papartėlių k. 834643130   Inga Mikalauskienė  

12. Mikalaučiškių 
biblioteka 

Mikalaučiškių k. 834648714   Angelė Tadarauskienė  



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (158 iš 298) 

 

158 iš 298 
 

Eil. 
Nr. 

Įstaigos, ūkio subjekto 
pavadinimas 

Adresas Telefonas Faksas el. pašto adresas 
Vadovo vardas, pavardė, 

mobilus telefonas, 
el. pašto adresas 

Pastabo
s 

13 Žaslių gelež. St. 
felčerių punktas 
 

Stotiesg. 8, Žaslių 
gelež. St. 

834648938   Aldona Černiauskienė  

14 R.Zablockio vaistinė 
“Gyslotis” 

Vytauto g.50 ,Žaslių 
mstl. 
 

834644332   Raimundas Zablackis  

15 Žaslių salė Vytauto g.38, Žaslių 
mstl. 
 

834620274  zasliukc@gmail.com Raselė Ščerbavičienė  

ŽIEŽMARI Ų APYLINK ĖS SENIŪNIJOS ŪKIO SUBJEKTAI  
1 Žiežmarių gėlės Triliškių k., 

Žiežmarių apyl., 
sen. 

8 346 58 257 8 346 58 257 ziezmariugeles@mail.lt Marius Muižinikas  

2 Žiežmarių mėsa Pakertų k., 
Žiežmarių apyl., 
sen. 

8 346 46 168 8 346 46 168 info@ziezmariumesa.lt German Liubar  

3 UAB Savingė Gedimino g.42, 
Kaišiadorys 

8 346 60011  info@savinge.lt Mindaugas 
Vasilaiuskas 

 

4 Norsvin Lietuva Mūro Strėvininkų 
k., Žiežmarių apyl., 
sen. 

8 346 46 160 8 346 46 160 lietnorsvinas@kaunas.omnitel
.net 

Jonas Žultauskas  

5 Dekoratyvinių veislių 
tyrimo stotis Karantinas 

Avili ų k., Žiežmarių 
apyl., sen. 

8 346 58 538 8 346 58 538 aviliai@delfi.lt Raimondas Mockaitis  

ŽIEŽMARI Ų SENIŪNIJOS ŪKIO SUBJEKTAI  

1 UAB “Žiežmarių 
hidrostatyba” 

Vytauto g. 55, 
Žiežmariai 

58468 - Ziezmariuhidrostatyba@takas.
lt 

Alvydas .Balsys 
 

2 Žiežmarių kultūros 
centras, 

Vytauto 13, 
Žiežmariai 

69947  ziezmariukc@gmail.com Irena ASkurvydienė 
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159 iš 298 
 

Eil. 
Nr. 

Įstaigos, ūkio subjekto 
pavadinimas 

Adresas Telefonas Faksas el. pašto adresas 
Vadovo vardas, pavardė, 

mobilus telefonas, 
el. pašto adresas 

Pastabo
s 

Vytauto 13, Žiežmariai 

3 UAB „Elmenhorster“,  
Žiežmarių k.  

Žiežmarių k. 8 52794408 8 52481646 info.lt@eckes-granini.com 
 

 
 

4 Juozo Kerševičiaus ind. 
Įmonė,  
Statybininkų 2-13, 
Žiežmariai 

Statybininkų 2-13, 
Žiežmariai 

58880 - - Juozas Kerševičius 

 

5 UAB „Žiežmarių 
hidrotechnika“ 

Žiežmarių k. 8 687 85728 
 

60341 - Mindaugas Dinda 
 

6 ŽŪB ‚Žiežmarių sodai“ 
Žiežmariai, tel. 58155 

Žiežmarių k. 58155 - - Alfonsas Budrevičius 
 

7 UAB „Betuna“ 
Sodų 5, Žiežmariai 

Sodų 5, Žiežmariai 58052 50052 - Rita Lazauskienė 
 

8 
Žiežmarių PSPS,  
Narimanto 35, 
Žiežmariai 

Narimanto 35, 
Žiežmariai 

58248 58248 - Arūnas Medzevičius 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai) –                                                              Rimas Kiselys 
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160 iš 298 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plano priedas Nr. 15 

 
 

UŽ KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS ADMINISTRACIJOS ARCHYVINI Ų DOKUMENT Ų EVAKUACIJ Ą  
ATSAKING Ų ASMENŲ SĄRAŠAS 

 
 

Telefono numeris 
 

 
Eil. 
Nr. 

 
Vardas, pavardė 

 
Pareigos 

Darbo Mobilus 

 
Namų adresas 

1. Ramunė Daškevičienė 
 

Kaišiadorių r. savivaldybės 
administracijos Bendrijo skyriaus 
vyriausioji specialistė 

8-346-20450 (8 614) 62 207 Gamyklos g. 10, Gudienos k., 
Kaišiadorių apylinkės seniūnija 

2. Jolanta Tamošiūnienė 
 

Kaišiadorių r. savivaldybės 
administracijos Bendrijo skyriaus 
archyvarė 

8-346-52472 (8 614) 23 768 Parko g. 25-12, Kaišiadorys 

3. Rimas Kiselys 
 

Vyriausiasis specialistas civilinei 
saugai (atsakingas už slaptą 
raštvedybą) 

8-346-20486 8-698-28705 Triliškių g. 11, Kaišiadorys 

4. 
 

Viktoras Jocius Vyriausiasis specialistas (atsakingas 
už mobilizacią) 

8-346-20487 8-614-10679 Vytauto g. 26, Žiežmariai 

5. Kęstutis Antanavičius 
 

Kaišiadorių r. savivaldybės 
administracijos Bendrijo skyriaus 
ūkvedys 

8-346-20453 8-617-38909 Maironio g. 29, Kaišiadorys 

 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai) –                                                              Rimas Kiselys 
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161 iš 298 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plano priedas Nr. 16 

 
 

KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ  
PRIEŠGAISRINI Ų APSAUGOS IR GELBĖJIMO TARNYB Ų  

SĄRAŠAS 
 

Telefonas 
Eil. 
Nr. 

Priešgaisrinės ir 
gelbėjimo 
tarnybos 

pavadinimas 

Pavaldumas 
Adresas, 
telefonas 

Vadovas 
(vardas, pavardė) 

Darbo Namų Mobilusis 

Darbuotojų 
skaičius 

1 Kaišiadorių 
priešgaisrinė 
gelbėjimo 
tarnyba 

Priešgaisrinės 
apsaugos ir 
gelbėjimo 
departamentui 
prie LR 
Vidaus 
Reikalų 
ministerijos   

Gedimino g. 64, 
K  Kaišiadorys 

Gintaras Kuktelionis 8-346-67512 - 8-687-44513 43 

2 Kaišiadorių 
priešgaisrinė 
tarnyba 

Steigėjas 
Kaišiadorių 
rajono 
savivaldybės 
taryba 

Gedimino g. 64, 
Kaišiadorys 

Pranas Adomas 
Paškevičius 

8-346-60438 - 8-698-15645 65 

 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)- 
operacijų centro koordinatorius     Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plano priedas Nr. 17 

 
KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ĮMONI Ų, ATLIEKAN ČIŲ STATYBOS IR REMONTO DARBUS,  

SĄRAŠAS 
 

Telefonas 
Eil. 
Nr. 

Įmonės pavadinimas ir 
registracijos kodas 

Adresas, telefonas 
Vadovas 
(vardas, 
pavardė) Darbo Mobilusis 

Veiklos rūšis 
Darbuotojų 

skaičius 

1. AB “Kaišiadorių statyba” Girelės, 45, 
Kaišiadorys 

Kazimieras 
Stankus 

8-346-60088 8-686-34484 
 

Statybos darbai, transporto, 
inžinerinės technikos 
nuomos paslaugos 

88 

2. UAB „PRESBETONAS“ Statybininkų g. 1, 
Žiežmariai 

Albinas 
Cikanavičius 

8-346-58696 8-686-44833 Trinkelių gamyba ir 
klojimas, betono mišinio, 
cementinio ir kalkinio 
skiedinio gamyba 

26 

3. UAB „ŽIEBENA“ Vytauto Didžiojo g. 
44A, Kaišiadorys 

Kęstutis 
Leonavičius 

8-346-58257 8-686-07316 Statybos darbai, transporto, 
inžinerinės technikos 
nuomos paslaugos 

26 

4. UAB „LMĖJA“ Gedimino g. 66, 
Kaišiadorys 

Vytautas 
Matiušovas 

8-346-51272 8-620-89511 Statybos darbai 36 

5. UAB “Žiežmarių  
hidrostatyba”. 

Vytauto g., 53,  
Žiežmariai 

 

Edvardas 
Štuopis 

8-346-58656 8-687-96462 Statybos, melioracijos 
darbai 

142 

6. VI Kaišiadorių miškų 
urėdija. 

Miškininkų, 1, 
Kaišiadorys 

Stasys 
Truskauskas 

8-346-51931 8-698-38352 Statybos darbai, 
Medienos gamyba ir 
prekyba 

127 

 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)     Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plano priedas Nr. 18 

 
 

KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ENERGETIKOS ĮMONI Ų  
SĄRAŠAS 

 
 

Vadovo telefonas  
Eil. 
Nr. 

Energetikos  
įmonė, 

registracijos 
kodas, jos tipas  

Galia 
(kW) 

Adresas, 
telefonas 

Veiklos rūšis 
Vadovas 

(vardas, pavardė) 
Darbo Mobilusis 

Svarbiausi  
vartotojai 

1. Uždaroji akcinė 
bendrovė 
“Kaišiadorių 
šiluma”, katilinė 

46,4 MW J. Basanavičiaus g. 
42, Kaišiadorys,  
8-346-51139 

Šiluminės 
energijos 
gamyba, 
perdavimas ir 
pardavimas 

Gintautas Paulauskas 
 

(8 346) 51 139 (8 698) 33 584 Kaišiadorių miestas 

2. Uždaroji akcinė 
bendrovė 
“Kaišiadorių 
šiluma”, katilinė 

400 kW Rumšiškių miestl., 
Rumšiškių 
seniūnija, 
Kaišiadorių rajonas,  
8-346-47372 

Šiluminės 
energijos 
gamyba, 
perdavimas ir 
pardavimas 

Gintautas Paulauskas 
 

(8 346) 51 139 (8 698) 33 584 Rumšiškių miestl. 

3. Uždaroji akcinė 
bendrovė 
“Kaišiadorių 
šiluma”, katilinė 

3,2 MW Vytauto g. 53, 
Žiežmarių 
gyvenvietė, 
Kaišiadorių rajonas 

Šiluminės 
energijos 
gamyba, 
perdavimas ir 
pardavimas 

Gintautas Paulauskas 
 

(8 346) 51 139 (8 698) 33 584 Žiežmarių miestl. 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (164 iš 298) 

 

164 iš 298 
 

Vadovo telefonas  
Eil. 
Nr. 

Energetikos  
įmonė, 

registracijos 
kodas, jos tipas  

Galia 
(kW) 

Adresas, 
telefonas 

Veiklos rūšis 
Vadovas 

(vardas, pavardė) 
Darbo Mobilusis 

Svarbiausi  
vartotojai 

4. Uždaroji akcinė 
bendrovė 
“Kaišiadorių 
šiluma”, katilinė 

30 kW Melioratorių g. 5, 
Žiežmarių 
gyvenvietė, 
Kaišiadorių rajonas 

Šiluminės 
energijos 
gamyba, 
perdavimas ir 
pardavimas 

Gintautas Paulauskas 
 

(8 346) 51 139 (8 698) 33 584 Žiežmarių miestl 

5. Uždaroji akcinė 
bendrovė 
“Kaišiadorių 
šiluma”, katilinė 

90 kW Rožių g. 1, 
Žiežmarių 
gyvenvietė, 
Kaišiadorių rajonas 

Šiluminės 
energijos 
gamyba, 
perdavimas ir 
pardavimas 

Gintautas Paulauskas 
 

(8 346) 51 139 (8 698) 33 584 Žiežmarių miestl 

6. Uždaroji akcinė 
bendrovė 
“Kaišiadorių 
šiluma”, katilinė 

50 kW Žaslių g. 62, 
Žiežmarių 
gyvenvietė, 
Kaišiadorių rajonas 

Šiluminės 
energijos 
gamyba, 
perdavimas ir 
pardavimas 

Gintautas Paulauskas 
 

(8 346) 51 139 (8 698) 33 584 Žiežmarių miestl 

7. Uždaroji akcinė 
bendrovė 
“Kaišiadorių 
šiluma”, katilinė 

3,6 MW Stasiūnų kaimas, 
Žiežmarių 
apylinkės seniūnija, 
Kaišiadorių rajonas,  

Šiluminės 
energijos 
gamyba, 
perdavimas ir 
pardavimas 

Gintautas Paulauskas 
 

(8 346) 51 139 (8 698) 33 584 Stasiūnų kaimas 

 
 

 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)- 
operacijų centro koordinatorius     Rimas Kiselys 

 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (165 iš 298) 

 

165 iš 298 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plano priedas Nr. 19 

 
 

KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS TERITORIJOJE  
ESANČIŲ PIRMINI Ų ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽI ŪROS ĮSTAIGŲ 

SĄRAŠAS 
 

Darbuotojų 
skaičius 

Eil. 

Nr. 

Sveikatos 
priežiūros 
įstaigos 

pavadinimas 

Adresas, 
telefonas 

Lovų 
skaičius 

Numatomas 
papildomas 

lovų 
skaičius 

Pirmos 
medicininės 

pagalbos 
medikamentų 

atsargos 
(dienomis) 

Transporto 
kiekis 

Numatomas 
papildomas 
transporto 
priemonių 

kiekis M
ed

ik
ai

 

K
iti

  

Vadovas (vardas, 
pavardė, adresas, 

telefonas) 
Pastabos 

1. Viešoji įstaiga 
Kaišiadorių 
ligoninė 

Beržyno g. 27, 
LT-56172 
Kaišiadorys, 
(8 346)  60 287 

 

152 10 

 
 

10 3 - 170 100 

Kęstutis Kučinskas 
mob. 8 611 21923 
 - 

2. Viešoji įstaiga 
Kaišiadorių 
pirminės 
sveikatos 
priežiūros 
centras 

Beržyno g. 27, 
LT-56172 
Kaišiadorys, 
 (8 346)  60 081 

0 0 

 
 
 
7 

2 - 38 11 

Borisas Geicenas 
mob. 8698 18010 
 

- 

3. Viešoji įstaiga 
Žiežmarių 
pirminės 
sveikatos 
priežiūros 
centras 

Narimanto g. 
35, Žiežmariai, 
LT-56238 
Kaišiadorių r., 
 (8 346)  58 248 

0 0 

 
 
 
7 

2 - 18 8 

Kęstutis Kučinskas 
mob. 8 611 21923 
 

- 
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166 iš 298 
 

Darbuotojų 
skaičius  

Eil. 

Nr. 

Sveikatos 
priežiūros 
įstaigos 

pavadinimas 

Adresas, 
telefonas 

Lovų 
skaičius 

Numatomas 
papildomas 

lovų 
skaičius 

Pirmos 
medicininės 

pagalbos 
medikamentų 

atsargos 
(dienomis) 

Transporto 
kiekis 

Numatomas 
papildomas 
transporto 
priemonių 

kiekis M
ed

ik
ai

 

K
iti

  

Vadovas (vardas, 
pavardė, adresas, 

telefonas) 
Pastabos 

4. Viešoji įstaiga 
Kruonio 
pirminės 
sveikatos 
priežiūros 
centras 
 

Kalvių g. 2, 
Kruonis, 
LT-56318 
Kaišiadorių r., 
(8 346)  57 237 

0 0 

 
 
 
5 1 - 12 4 

Rasa Rakauskienė 
mob. 8613 75398 

- 

5. Viešoji įstaiga 
Rumšiškių 
pirminės 
sveikatos 
priežiūros 
centras 
 

S. Neries g. 13, 
Rumšiškės, 
LT-56336 
Kaišiadorių r., 
(8 346)  47 209 

0 0 

 
 

 
30 
 

2 - 13 4 

Roma Lieponienė 
mob. 868232960 

- 

6. Viešoji įstaiga 
Žaslių pirminės 
sveikatos 
priežiūros 
centras 
 

Vilniaus g. 1, 
Žasliai 
LT-56411 
Kaišiadorių r., 
(8 346)  44 473 

0 0 

 
 
 
5 

2 - 11 3 

Nina Banevičienė 
mob. 8698 21316 
 

- 

7. Viešoji įstaiga 
Kaišiadorių 
psichikos 
sveikatos 
centras 
 

Gedimino g. 
118, 
LT-56166 
Kaišiadorys 
(8 346)  60 162 

0 0 

 
 
 
7 
 
 

1 - 9 5 

Vytautas Vyčinas 
mob. 8650 29722 
 

- 
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167 iš 298 
 

Darbuotojų 
skaičius  

Eil. 

Nr. 

Sveikatos 
priežiūros 
įstaigos 

pavadinimas 

Adresas, 
telefonas 

Lovų 
skaičius 

Numatomas 
papildomas 

lovų 
skaičius 

Pirmos 
medicininės 

pagalbos 
medikamentų 

atsargos 
(dienomis) 

Transporto 
kiekis 

Numatomas 
papildomas 
transporto 
priemonių 

kiekis M
ed

ik
ai

 

K
iti

  

Vadovas (vardas, 
pavardė, adresas, 

telefonas) 
Pastabos 

8. Viešoji įstaiga 
Kaišiadorių 
greitosios 
medicinos 
pagalbos stotis 

Beržyno g. 27, 
LT-56172 
Kaišiadorys, 
(8 346)  52 178 

0 0 

 
 
 

30 
5 - 20 15 

Juozas 
Matulevičius 
mob. 8 699 04977 - 

9. UAB 
„Kaišiadorių 
šeimos 
medicinos 
centras“ 

Gedimino g. 44, 
LT 56126  

Kaišiadorys 
 (8 346) 67 000 

0 0 

 
 
 

10 
2 - 10 2 

Gediminas 
Baltakis, mob. tel. 
8676 03714 - 

10. Viešoji įstaiga 
Moters 
sveikatos 
centras 

Gedimino g. 60  
LT-56145 
Kaišiadorys 
 (8 346) 67 510 

0 0 

 
 

10 
1 - 12 5 

Rita Gliaudelienė 
mob. 8 61 519846 

- 

 
 
 
 

 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)- 
operacijų centro koordinatorius     Rimas Kiselys 
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168 iš 298 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plano priedas Nr. 20 

 
 

KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS 
ĮMONĖS GAMINANČIOS MAISTO PRODUKTUS 

 
Žaliavų, produkcijos  

Sandėliavimo galimybės, 
Eil. 
Nr. 

Maisto produktų ir 
kitų būtinųjų 

prekių pavadinimas 

Įmonė, gaminanti ar tiekianti maisto 
produktus, kitas būtinąsias prekes 

(pavadinimas, kontaktai) 

Gamybiniai pajėgumai 
t. per parą 

Plotas kv. m. Kiekis, t 

Pastabos 

1. Kiaušiniai, 
paukštienos gaminiai 

AB “Girelės paukštynas”. 
Paukštininkų g. 38, Kaišiadorys 
Algis Kertenis, 
8-687-20057 

Kiaušinių gamyba, 
250.000 vnt. per parą, 
paukščių skerdimas, 
18000 vnt. per parą 

3500 12.000 - 

2. Paukštienos, kiaulienos 
mėsos gaminiai  

AB “Kaišiadorių paukštynas”. 
Paukštininkų g. 15, Kaišiadorys. 
Palmira Rimdeikienė, 
8-346-51034, 8-687-70728 

Mėsos gaminiai, 
Iki 16 t per parą, 
paukščių skerdimas, 
50000 vnt. per parą 

8000 800 - 

92 
 
 

50 
 
 

Šaldyta 
produkcija, 
(t= -18oC) 

3. Skerdiena UAB “Kaišiadorių agrofirma” (skerdykla) 
Sodų g. 13, Kaišiadorys,  
tel. ir fax.: 60063. 
Kastytis Vasiliauskas, 
8-346-60060 

Iki 16 t skerdienos per 
parą 

400 
 

100 (t= 0 - +6oC) 
Šviežia 

skerdiena 
660 80 Gatava 

produkcija 
155 21 

 
Skerdiena 
kiauliena 

4. Mėsos gaminiai Žemės ūkio bendrovė „NEMATEKAS“ 
Dovainonių k., Rumšiškių seniūnija, 
Kaišiadorių rajonas 
Egidija Vaicekauskienė,  
8 698 41104 

Mėsos gaminiai, 
Iki 20 t per parą,  
Paukščių skerdimas  
50 000 vnt 
25 t paukštiena 245 kiauliena 

250 paukštiena 
90 
120 

Šaldytuvai  
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169 iš 298 
 

 
 

Žaliavų, produkcijos  
Sandėliavimo galimybės, 

Eil. 
Nr. 

Maisto produktų ir 
kitų būtinųjų 

prekių pavadinimas 

Įmonė, gaminanti ar tiekianti maisto 
produktus, kitas būtinąsias prekes 

(pavadinimas, kontaktai) 

Gamybiniai pajėgumai 
t. per parą 

Plotas kv. m. Kiekis, t 

Pastabos 

260  
 

Miltai  5. Duonos gaminiai UAB “Gudobelė” (duonos kepykla), 
Basanavičiaus g.37b, Kaišiadorys, 
tel. 60729. 
Mečislovas Jusevičius, 8-655-38167 

Per parą pagaminama apie 
12 tonų baltų gaminių ir 22 
tonas duonos. 

2345 

70  Gatava 
produkcija 

2400 960 Žaliavos 6. Sultys UAB ECKES-GRANINĖ LIETUVA, 
Žiežmarių vienkiemis, Žiežmarių 
seniūnija, Kaišiadorių rajonas 
Linas Lišauskas, 8-655-88563, 
Tel.: 8-346-58044, fax.: 8-346-58203 

Sulčių gamyba 90 t per 
parą 

200 432 Gatava 
produkcija 

Cisternos 
 

4x100t=400 t 
3x300t=300 t 

Žaliavos 7. Augalinis aliejus  
 

UAB „Tikras kelias“, Pramonės g. 5, 
Kaišiadorys, Jonas Arbočius,  
8-659-94362 
Tel, fax.: 8-346-51383 

Augalinio aliejaus 
fasavimo cechas, kuris per 
parą išpilsto 90 t aliejaus 2400 600 Gatava 

produkcija 

 
 
 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)   Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plano priedas Nr. 21 

 
KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ VANDENS TIEKIMO ĮMONI Ų  

SĄRAŠAS 
 

Vandenvietės Eil.  
Nr. 

Vandens tiekimo 
įmonės pavadinimas, 

adresas, telefonas 

Vadovas, adresas, 
telefonas 

Vandenvietės adresas Našumas 
m3/parą 

Atsakingas asmuo, jo 
adresas, telefonas 

Svarbiausi vartotojai 

1.  
Gedimino g. 137 
Kaišiadorys 

10.000- 
11040 

Zita Pudlauskienė, meistrė, 
Gedimino g. 101-30, 
Kaišiadorys, 8-682-60368 

Kaišiadorių miesto 
gyventojai 
 

2.  
Antakalnis, Kaišiadorių r. 

 
480 

Valentinas Čebelis, meistras, 
Melioratorių g. 14-7, 
Žiežmariai, 8-682-60371 

Antakalnio kaimo 
gyventojai 

3.  
Gudiena, Kaišiadorių r. 

 
144 

Zita Pudlauskienė, meistrė, 
Gedimino g. 101-30, 
Kaišiadorys, 8-682-60368 

Gudienos kaimo 
gyventojai 

4.  
Tauckūnai, Kaišiadorių r. 

 
240 

Valentinas Čebelis, meistras, 
Melioratorių g. 14-7, 
Žiežmariai, 8-682-60371 

Tauckūnų kaimo 
gyventojai 

5.  
Palomenė, Kaišiadorių r. 

 
240 

Valentinas Čebelis, meistras, 
Melioratorių g. 14-7, 
Žiežmariai, 8-682-60371 

Palomenės kaimo 
gyventojai 

6.  
Žasliai, Kaišiadorių r. 

 
384 

Valentinas Čebelis, meistras, 
Melioratorių g. 14-7, 
Žiežmariai, 8-682-60371 

Žaslių mstl. 
gyventojai 

7. 

Uždaroji akcinė 
bendrovė Kaišiadorių 
vandenys,  
Gedimino g. 137 
Kaišiadorys, 
8-346-52562 

Gintaras Petrušis, 
direktorius,  
Maironio g. 56-18, 
Kaišiadorys, ir 
Melioratorių g.6-8, 
Žiežmariai,  
8-682-60363 

 
Zūbiškės, Kaišiadorių r. 

 
240 

Valentinas Čebelis, meistras, 
Melioratorių g. 14-7, 
Žiežmariai, 8-682-60371 

Zūbiškių, kaimo 
gyventojai 
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Vandenvietės Eil.  

Nr. 
Vandens tiekimo 

įmonės pavadinimas, 
adresas, telefonas 

Vadovas, adresas, 
telefonas 

Vandenvietės adresas Našumas 
m3/parą 

Atsakingas asmuo, jo 
adresas, telefonas 

Svarbiausi vartotojai 

8.  
Dovainonys, Kaišiadorių r. 

360 Valentinas Čebelis, meistras, 
Melioratorių g. 14-7, 
Žiežmariai, 8-682-60371 

Dovainonių gyv. 
gyventojai 

9.  
Užtakų kaimas, Kaišiadorių r. 

 
144 

Valentinas Čebelis, meistras, 
Melioratorių g. 14-7, 
Žiežmariai, 8-682-60371 

Užtakų kaimo 
gyventojai 

10.  
Stabintiškės, Kaišiadorių r. 

240 Valentinas Čebelis, meistras, 
Melioratorių g. 14-7, 
Žiežmariai, 8-682-60371 

Stabintiškių kaimo 
gyventojai 

11.  
Kalniškės, Kaišiadorių r. 

96 Valentinas Čebelis, meistras, 
Melioratorių g. 14-7, 
Žiežmariai, 8-682-60371 

Kalniškių kaimo 
gyventojai 

12.  
Kasčiukiškės, Kaišiadorių r. 

240 Valentinas Čebelis, meistras, 
Melioratorių g. 14-7, 
Žiežmariai, 8-682-60371 

Kasčiukiškių kaimo 
gyventojai 

13.  
Paparčių gyvenvietė, 
Kaišiadorių r. 

360 Valentinas Čebelis, meistras, 
Melioratorių g. 14-7, 
Žiežmariai, 8-682-60371 

Paparčių gyv. 
gyventojai 

14.  
Neprėkšta, Kaišiadorių r. 

120 Valentinas Čebelis, meistras, 
Melioratorių g. 14-7, 
Žiežmariai, 8-682-60371 

Neprėkštos kaimo 
gyventojai 

15.  
Mikalauciškių gyvenvietė, 
Kaišiadorių r. 

120 Valentinas Čebelis, meistras, 
Melioratorių g. 14-7, 
Žiežmariai, 8-682-60371 

Mikalauciškių 
gyvenvietės 
gyventojai 

16. 

  

 
Žiežmariai, Kaišiadorių r. 

960 Jonas Labanauskis, meistras, 
Melioratorių g. 3-15, 
Žiežmariai, 8-682-60378 

Žiežmarių 
gyvenvietės 
gyventojai 
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172 iš 298 
 

Vandenvietės Eil.  
Nr. 

Vandens tiekimo 
įmonės pavadinimas, 

adresas, telefonas 

Vadovas, adresas, 
telefonas 

Vandenvietės adresas Našumas 
m3/parą 

Atsakingas asmuo, jo 
adresas, telefonas 

Svarbiausi vartotojai 

480 18.  
Pakertų k., Kaišiadorių r. 

 
Jonas Labanauskis, meistras, 
Melioratorių g. 3-15, 
Žiežmariai, 8-682-60378 

Pakertų kaimo 
gyventojai 

19.  
Kruonio mstl.,  
Kaišiadorių r. 

336 Jonas Labanauskis, meistras, 
Melioratorių g. 3-15, 
Žiežmariai, 8-682-60378 

Kruonio mstl. 
gyventojai 

20.  
Vil ūnų k., Kaišiadorių r. 

192 Jonas Labanauskis, meistras, 
Melioratorių g. 3-15, 
Žiežmariai, 8-682-60378 

Vil ūnų kaimo 
gyventojai 

21.  
Kalvių k., Kaišiadorių r. 

240 Jonas Labanauskis, meistras, 
Melioratorių g. 3-15, 
Žiežmariai, 8-682-60378 

Kalvių kaimo 
gyventojai 

22.  
Stoniavos k., Kaišiadorių r. 

96 Jonas Labanauskis, meistras, 
Melioratorių g. 3-15, 
Žiežmariai, 8-682-60378 

Stoniavos kaimo 
gyventojai 

23.  
Stasiūnų gyvenvietė,  
Kaišiadorių r. 

480 Zita Pudlauskienė, meistrė, 
Gedimino g. 101-30, 
Kaišiadorys, 8-682-60368 

Stasiūnų 
gyvenvietės 
gyventojai 

24.  
Kiemelių k., Kaišiadorių r. 

192 Zita Pudlauskienė, meistrė, 
Gedimino g. 101-30, 
Kaišiadorys, 8-682-60368 

Kiemelių kaimo 
gyventojai 

25.  
Liutonių k., Kaišiadorių r. 

240 Jonas Labanauskis, meistras, 
Melioratorių g. 3-15, 
Žiežmariai, 8-682-60378 

Liutonių kaimo 
gyventojai 

26. 

  

Varkalių k, Nemaitonių sen., 
Kaišiadorių r. 

192 Jonas Labanauskis, meistras, 
Melioratorių g. 3-15, 
Žiežmariai, 8-682-60378 

Varkalių kaimo 
gyventojai 
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Vandenvietės Eil.  
Nr. 

Vandens tiekimo 
įmonės pavadinimas, 

adresas, telefonas 

Vadovas, adresas, 
telefonas 

Vandenvietės adresas Našumas 
m3/parą 

Atsakingas asmuo, jo 
adresas, telefonas 

Svarbiausi vartotojai 

27. 
Mūro Srėvininkų k., Žiežmarių 
apylinkės sen., Kaišiadorių r. 

480 Jonas Labanauskis, meistras, 
Melioratorių g. 3-15, 
Žiežmariai, 8-682-60378 

Mūro Srėvininkų k. 
gyventojai 

28. Nemaitonių k., Nemaitonių 
sen., Kaišiadorių r. 

96 Jonas Labanauskis, meistras, 
Melioratorių g. 3-15, 
Žiežmariai, 8-682-60378 

Nemaitonių k. 
gyventojai 

29. Avili ų k. Žiežmarių apylinkės 
sen., Kaišiadorių r. 

96 Valentinas Čebelis, meistras, 
Melioratorių g. 14-7, 
Žiežmariai, 8-682-60371 

Avili ų k. gyventojai 

30. Rumšiškių mstl., Rumšiškių 
sen., Kaišiadorių r. 

720 Valentinas Čebelis, meistras, 
Melioratorių g. 14-7, 
Žiežmariai, 8-682-60371 

Rumšiškių mstl 
gyventojai 

31. 

  

Pravieniškių-I gyvenvietė, 
Kaišiadorių r. 

96 Valentinas Čebelis, meistras, 
Melioratorių g. 14-7, 
Žiežmariai, 8-682-60371 

Pravieniškių-I 
gyvenvietės 
gyventojai 

 
 
 

 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)   Rimas Kiselys 

 
 
 
 
 
 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (174 iš 298) 

 

174 iš 298 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plano priedas Nr. 22 

 
KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ VANDENS (NUOTEKŲ) VALYMO ĮMONI Ų  

SĄRAŠAS 
 

Nuotekų valymo įrenginiai 
Eil. 
Nr. 

Vandens (nuotekų) 
valymo įmonės 

pavadinimas, adresas, 
telefonas) 

Vadovas, adresas, 
telefonas Nuotekų valymo įrenginių 

adresas 
Našumas 
m3/parą 

Atsakingas asmuo, jo 
adresas, telefonas 

Svarbiausi vartotojai 

1. Kaišiadorių nuotekų 
valykla, 
Vytauto Didžiojo g  

3000 Antanas Šriupša, 
Gedimino g. 24-29, 
8-612-47633 

Visi Kaišiadorių miesto 
ūkio subjektai, gyventojai 

2. Antakalnio valymo 
įrengimai, Antakalnio k., 
Rumšiškių sen. 

130 Ričardas Kirstukas, 
Melioratorių g. 9-1, 
Žiežmarių gyvenvietė, 
Žiežmarių sen., 
8-614-08748 

Antakalnio k. ūkio 
subjektai, gyventojai 

3. Palomenės valymo 
įrengimai, Palomenės k., 
Palomenės sen. 

240 Ričardas Kirstukas, 
Melioratorių g. 9-1, 
Žiežmarių gyvenvietė, 
Žiežmarių sen., 
8-614-08748 

Palomenės k. ūkio 
subjektai, gyventojai 

4. Paparčių valymo 
įrengimai, Paparčių k., 
Paparčių sen. 

44 Ričardas Kirstukas, 
Melioratorių g. 9-1, 
Žiežmarių gyvenvietė, 
Žiežmarių sen., 
8-614-08748 

Palomenės k. ūkio 
subjektai, gyventojai 

5. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
Kaišiadorių vandenys,  
Gedimino g. 137 
Kaišiadorys, 
8-346-52562 

Gintaras Petrušis, 
direktorius,  
Maironio g. 56-18, 
Kaišiadorys, ir 
Melioratorių g.6-8, 
Žiežmariai,  
8-682-60363 

Rumšiškių valymo 
įrengimai, Rumšiškių 
miestelis, Rumšiškių sen. 

450 Ričardas Kirstukas, 
Melioratorių g. 9-1, 
Žiežmarių gyvenvietė, 

Rumšiškių miestelio ūkio 
subjektai, gyventojai 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (175 iš 298) 

 

175 iš 298 
 

Nuotekų valymo įrenginiai 
Eil. 
Nr. 

Vandens (nuotekų) 
valymo įmonės 

pavadinimas, adresas, 
telefonas) 

Vadovas, adresas, 
telefonas Nuotekų valymo 

įrenginių adresas 
Našumas 
m3/parą 

Atsakingas asmuo, jo 
adresas, telefonas 

Svarbiausi vartotojai 

     8-614-08748  

6. Zūbiškių valymo 
įrengimai, Zūbiškių k., 
Palomenės sen. 

120 Ričardas Kirstukas, 
Melioratorių g. 9-1, 
Žiežmarių gyvenvietė, 
Žiežmarių sen., 
8-614-08748 

Zūbiškių k. ūkio subjektai, 
gyventojai 

7. Žaslių valymo įrengimai, 
Žaslių miestelis, Žaslių 
sen. 

26 Ričardas Kirstukas, 
Melioratorių g. 9-1, 
Žiežmarių gyvenvietė, 
Žiežmarių sen., 
8-614-08748 

Žaslių miestelio ūkio 
subjektai, gyventojai 

8. Urėdijos valymo 
įrengimai, Urėdijos g., 
Kaišiadorys 

41 Ričardas Kirstukas, 
Melioratorių g. 9-1, 
Žiežmarių gyvenvietė, 
Žiežmarių sen., 
8-614-08748 

Kaišiadorių miesto 
Ąžuolyno kvartalo 
gyventojai 

9. Žiežmarių valymo 
įrengimai, Žiežmarių 
gyvenvietė, Žiežmarių 
sen. 

1000 Ričardas Kirstukas, 
Melioratorių g. 9-1, 
Žiežmarių gyvenvietė, 
Žiežmarių sen., 
8-614-08748 

Žiežmarių gyvenvietės 
ūkio subjektai, gyventojai 

10. Pakertų valymo 
įrengimai, 
Pakertų k., Žiežmarių 
apylinkės seniūnija 

100 Ričardas Kirstukas, 
Melioratorių g. 9-1, 
Žiežmarių gyvenvietė, 
Žiežmarių sen., 
8-614-08748 

Pakertų k. ūkio subjektai, 
gyventojai 

11. 

  

Kruonio valymo 
įrengimai, Kruonio  

20 Ričardas Kirstukas, 
Melioratorių g. 9-1, 

Kruonio miestelio ūkio  



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (176 iš 298) 

 

176 iš 298 
 

Nuotekų valymo įrenginiai  
Eil. 
Nr. 

Vandens (nuotekų) 
valymo įmonės 

pavadinimas, adresas, 
telefonas) 

Vadovas, adresas, 
telefonas Nuotekų valymo 

įrenginių adresas 
Našumas 
m3/parą 

Atsakingas asmuo, jo 
adresas, telefonas 

Svarbiausi vartotojai 

   miestelis, Kruonio sen.  Žiežmarių gyvenvietė, 
Žiežmarių sen. 

subjektai, gyventojai 

12.   Mūro Strėvininkų 
valymo įrengimai, Mūro 
Strėvininkų k., 
Žiežmarių apylinkės 
seniūnija 

200 Ričardas Kirstukas, 
Melioratorių g. 9-1, 
Žiežmarių gyvenvietė, 
Žiežmarių sen., 
8-614-08748 

Mūro Strėvininkų k. ūkio 
subjektai, gyventojai 

 
 
 
 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)   Rimas Kiselys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (177 iš 298) 

 

177 iš 298 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plano priedas Nr. 23 

 
KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ IR BENDROJO LAVINIMO MOKYKL Ų, KURIOSE 

GALIMA MAITINTI EVAKUOTUS GYVENTOJUS 
SĄRAŠAS 

 

Eil. 
Nr. 

Seniūnija Įstaigos pavadinimas Adresas, telefonas 
Vaikų 

skaičius 
Maisto ruošimo 

vieta 

Maisto produktus 
tiekianti įmonė, 

telefonas 

max 1000 1. Kaišiadorių  
Miesto sen. 

Kaišiadorių r. Algirdo 
Brazausko gimnazija 

Gedimino g. 65,  
LT-56124 Kaišiadorys    
(8 346) 52 274,  
20 252, faks.: 20 253 

mokosi 653 

Gimnazijos 
valgykloje 

UAB „Orden“ 

max 360 Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija 
mokosi 297 

max 150 Kalvių pagrindinio ugdymo 
skyrius mokosi 72 

max 140 Darsūniškio pagrindinio ugdymo 
skyrius 

mokosi 53 

2. Kruonio sen. 

Vil ūnų skyrius 

Darsūniškio g. 11, Kruonio 
mstl., LT-56319 Kaišiadorių 
r. sav. 
(8 346) 57 326; 20 260 

max 174 

Gimnazijos 
valgykloje 
Gimnazijos 
valgyklos 

darbuotojai 

 

max  Kaišiadorių r. Žiežmarių 
gimnazija mokosi 598 

max  

3. Žiežmarių sen. 

Kaišiadorių r. Žiežmarių 
gimnazijos 
Pakertų pradinio ugdymo skyrius 

Žaslių g. 21, Žiežmariai,  
LT-56235 Kaišiadorių r. sav. 
(8 346) 20 256; 51 937;  
faks.: 58 358 

mokosi 24 

Gimnazijos 
valgykloje 

UAB „Kretingos 
maistas 

4. Rumšiškių sen. Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano  Rumšos g. 36, Rumšiškės, max 699 Gimnazijos Iį Kudrešovienės 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (178 iš 298) 

 

178 iš 298 
 

Eil. 
Nr. 

Seniūnija Įstaigos pavadinimas Adresas, telefonas 
Vaikų 

skaičius 
Maisto ruošimo 

vieta 

Maisto produktus 
tiekianti įmonė, 

telefonas 

Baranausko gimnazija LT-56336 Kaišiadorių r. sav.   
(8 346) 47 141; 47 243 

mokosi 419 valgykloje  

max 200  Rumšiškių sen. Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano 
Baranausko gimnazijos 
Dovainonių pagrindinio ugdymo 
skyrius 

Rumšos g. 36, Rumšiškės, 
LT-56336 Kaišiadorių r. sav.   
(8 346) 47 141; 47 243 mokosi 60 

Mokyklos 
valgykloje 

I.į Kudrešovienės 

max 1200 Kaišiadorių Vaclovo Giržado 
pagrindinė mokykla 

mokosi 
1102 

max 264 Kaišiadorių Vaclovo Giržado  
pagrindinės mokyklos (darželio  
patalpos) mokosi 169 

max 270 

5. Kaišiadorių miesto 
sen. 

Kaišiadorių Vaclovo Giržado  
pagrindinės mokyklos pradinės  
mokyklos patalpos 

Paukštininkų g. 5,  
LT-56166 Kaišiadorių r. sav. 
(8 346) 51 805;  
51 069; 51 544 

mokosi 200 

Mokyklos 
valgykloje 

 
 

Darželio 
valgykloje 

 
 

Pristato iš darželio 
valgyklos 

I.į Aleknavičienės 
 
 
 

I.į Čepulienės 
 

 

I.į Čepulienės 

max 600 Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė  
mokykla 

mokosi 234 

max 120 

6. Žaslių sen. 
 

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės  
mokyklos Pajautiškių pradinio 
ugdymo skyrius 

Vytauto g. 1,  
Žaslių mstl., LT-56412 
Kaišiadorių r. sav.   
(8 346) 44 328 

mokosi 24 

Mokyklos 
valgykloje 

UAB „Orden“ 

max 100 7. Rumšiškių sen. Kaišiadorių r. Antakalnio 
pagrindinė mokykla 

Antakalnio k., Rumšiškių 
sen., LT-56436 Kaišiadorių r. 
sav. 
(8 346) 20 264; 20 265 

mokosi 80 

Mokyklos 
valgykloje 

 

8. Žiežmarių apylinkės Kaišiadorių r. Mūro Strėvininkų  Mūro Strėvininkų k., max 150 Veža iš Žiežmarių „Kretingos maistas“ 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (179 iš 298) 

 

179 iš 298 
 

Eil. 
Nr. 

Seniūnija Įstaigos pavadinimas Adresas, telefonas 
Vaikų 

skaičius 
Maisto ruošimo 

vieta 

Maisto produktus 
tiekianti įmonė, 

telefonas 

sen. pagrindinė mokykla Žiežmarių apylinkės sen., 
LT-56202 Kaišiadorių r. 
sav., (8 346) 49 541   

mokosi 74 vidurinės mok. 

max 250 9. Palomenės sen. Kaišiadorių r. Palomenės 
pagrindinė mokykla 

Palomenės k., LT-56383 
Kaišiadorių r. sav. 
(8 346) 50 446;    
 20 276; 20 277 

mokosi 170 

Mokyklos 
valgykloje 

 

max 225 10. Pravieniškių sen. Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio  
Tijūnaičio pagrindinė mokykla 

Pravieniškių I k., 
Pravieniškių sen., LT-56371 
Kaišiadorių r. sav.  

(8 346) 48 415 mokosi 102 

Mokyklos 
valgykloje 

 

max 160 11. Paparčių sen. Kaišiadorių r. Paparčių 
pagrindinė mokykla 

Dominikonų g. 16, Paparčių 
k., Paparčių sen., LT-56438 
Kaišiadorių r. sav. 
(8 346) 20 280;  
faks.:, 20 281 

mokosi 104 

Mokyklos 
valgykloje 

 

max 120 

mokosi 61 

12. Žiežmarių sen. Kaišiadorių r. Žiežmarių 
mokykla-darželis 

Vytauto g. 44a, Žiežmariai, 
LT-56242  Kaišiadorių r. 
sav.  
(8 346) 20 495; 20 494; 58 
010; 58 256;     

darželinukų 
39 

Darželio 
valgykloje 

 

max 120 

mokosi 67 

13. Kaišiadorių 
apylinkės sen. 

Kaišiadorių r. mokykla-darželis 
„Rugelis“ 

Sodų g.11, Gudiena  
LT-56116 Kaišiadorių r. sav.  
(8 346) 20 238; 53 933 
 darželinukų 

43 

Darželio 
valgykloje 

 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (180 iš 298) 

 

180 iš 298 
 

Eil. 
Nr. 

Seniūnija Įstaigos pavadinimas Adresas, telefonas 
Vaikų 

skaičius 
Maisto ruošimo 

vieta 

Maisto produktus 
tiekianti įmonė, 

telefonas 

max 150 14. Kaišiadorių 
miesto sen. 

Kaišiadorių jaunimo ir 
suaugusiųjų mokykla 

Gedimino g. 118,  
LT-56166  Kaišiadorių r. 
sav., (8 346) 60 120;   
20 286 

mokosi 129 

Maitinami Vaclovo 
Giržado gimnazijos 

valgykloje 

 

max 70 

mokosi 42 

15. Žiežmarių apylinkės 
sen. 

Kaišiadorių r. Stasiūnų mokykla- 
darželis „Nykštukas“ 

Parko g. 12, Stasiūnų k., 
Žiežmarių apylinkės sen., LT-
56138 Kaišiadorių r. sav., (8 
346) 43 645;  
20 240; 20 241 

darželinukų 
20 

Darželio 
valgykloje 

 

max 212 
priešmokykl

inis 
ugdymas 42 

16. Kaišiadorių miesto 
sen. 

Kaišiadorių lopšelis-darželis  
„Spindulys“ 

Maironio g. 45, LT-56156 
Kaišiadorių r. sav.   
(8 346) 20 235;  20 234 
 
 darželinukų 

158 

Darželio 
valgykloje 

 

max 175 

priešmokykl
inis 

ugdymas 34 

17. Kaišiadorių miesto 
sen. 

Kaišiadorių lopšelis-darželis  
„Žvaigždutė“ 

Vienybės g. 22/3,  
LT-56121 Kaišiadorių r. 
sav. , (8 346) 53 039;  
52 355; 54 096 

darželinukų 
132 

Darželio 
valgykloje 

 

max 75 

priešmokykl
inis 

ugdymas 6 

18. Pravieniškių sen. Kaišiadorių r. Pravieniškių 
lopšelis- 
darželis „Ąžuoliukas“ 

Pravieniškių g. 2 A, 
Pravieniškių II k., 
Pravieniškių sen.,  
LT-56369 Kaišiadorių r. 
sav. , (8 346) 67 711;  
20 246; 20 247 

darželinukų 
48 

Darželio 
valgykloje 

 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (181 iš 298) 

 

181 iš 298 
 

Eil. 
Nr. 

Seniūnija Įstaigos pavadinimas Adresas, telefonas 
Vaikų 

skaičius 
Maisto ruošimo 

vieta 

Maisto produktus 
tiekianti įmonė, 

telefonas 

max 75 

priešmokykl
inis 

ugdymas 21 

19. Rumšiškių sen. Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelis- 
darželis 

J. Aisčio g. 4, Rumšiškių 
mstl., LT-56335 Kaišiadorių 
r. sav.   
(8 346) 20 245;  20 244 

darželinukų 
54 

Darželio 
valgykloje 

 

max 25 20. Žiežmarių apylinkės 
sen. 

Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis –  
darželis 

Pakertų k., Žiežmarių 
apylinkės sen., LT-56262 
Kaišiadorių r. sav.   
(8 346) 50 195; 20 248 

darželinukų 
21 

Darželio 
valgykloje 

 

max 75 21. Žiežmarių sen. Kaišiadorių r. Žiežmarių  
lopšelis – darželis „Varpelis“ 

Narimanto g. 37, Žiežmariai, 
LT-56238 Kaišiadorių r. sav.   
(8 346) 58 352; 58 216 darželinukų 

69 

Darželio 
valgykloje 

 

max 50 22. Žaslių sen. Kaišiadorių r. Žaslių lopšelis – 
darželis „Žaliasis klevelis“ 

Naujažerio g. 2, Žaslių mstl., 
LT-56413 Kaišiadorių r. sav.   
(8 346) 44 425  darželinukų 

40 

Darželio 
valgykloje 

 

max 160 27. Kaišiadorių miesto 
sen. 

Kaišiadorių specialioji mokykla Gedimino g. 118, 
LT-56166 Kaišiadorys, 

(8 346) 60 028,  60 029 
mokosi 69 

Mokyklos 
valgykloje 

 

max 500 28. Kaišiadorių miesto 
sen. 

Kaišiadorių technologijų ir verslo  
mokykla 

Girelės g. 57, 
Kaišiadorys, 
(8 346)51 899, 51 213 mokosi 360 

Mokyklos 
valgykloje 

 

 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)   Rimas Kiselys 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (182 iš 298) 

 

182 iš 298 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo  
plano priedas Nr. 24 

 
 

KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS TERITORIJOJE  
ESANČIŲ SOCIALINI Ų PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, ŠEIMYNŲ, VISUOMENINI Ų ORGANIZACIJ Ų,  

UŽSIIMAN ČIŲ SOCIALINE R ŪPYBA, SĄRAŠAS 
 

Telefonas 
Eil. 
Nr. 

Socialinių paslaugų įstaigos, 
visuomeninės organizacijos ar  

šeimynos, užsiimančios 
socialine rūpyba, pavadinimas 

Adresas,  
telefonas 

Vadovas (vardas, 
pavardė, adresas) 

Darbo Mobilusis 

Darbuotojų 
skaičius 

Planuojamas 
darbuotojų 
skaičius 

1. Kaišiadorių socialinių paslaugų 
centras 
El.p. ksdsoccentras@takas.lt 

Vytauto Didžiojo g. 44B , 
LT-56119 Kaišiadorys, 
tel.: 8-346-60013 

Laimutė Steponavičienė,  
Gedimino g. 90-34, 
Kaišiadorys 

8-346-60256 8-612-30639 
 

140  

2. Kaišiadorių socialinių paslaugų 
centras 
 

Geležinkeliečių takas g. 9, 
LT-56120 Kaišiadorys, 
tel.: 8-346-60013 

Laimutė Steponavičienė,  
Gedimino g. 90-34, 
Kaišiadorys 

8-346-60256 8-612-30639 
 

7  

3. Rumšiškių parapijos senelių 
globos namai, VŠĮ, 
auksinis.amzius@gmail.com 

J.Aisčio 4, Rumšiškių k., 
Kaišiadorių r.,  
tel.: 8-346-47430. 

Irena Karpavičienė, 
Rumšiškių kaimas, 
Kaišiadorių r. 

8-346-47430 8-682-84014 10  

4. Kruonio parapijos senelių 
globos namai 

Kauno g. 1, Kruonio mstl., 
LT-56319 Kaišiadorių r. 
tel.: 8-346-57282.  

Angelė Matulaitienė, 
Kruonio k., Kaišiadorių r. 

8-346-57282 8-686-90554 9  

5. Paparčių Šv. Juozapo laikinos 
vaikų globos namai 

Domininkonų g. 4, 
Paparčių k., LT-56438 
Kaišiadorių r. 
tel/fax.: 8-346-42636. 

Rūta Kanclerytė 
Paparčių k., Kaišiadorių r. 

8-346-42636 8-683-62110 13  

6. Rumšiškių vaikų dienos centras  
el. p.: on_ute@yahoo.com 

J. Aisčio g. 4, Rumšiškių 
mstl., Rumšiškių sen.,  
LT-56335 

Ona Budvytienė, 
Dovainonių k., 
Kaišiadorių r. 

8-346-47124 8-682-15340 5  



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (183 iš 298) 

 

183 iš 298 
 

Telefonas 
Eil. 
Nr. 

Socialinių paslaugų įstaigos, 
visuomeninės organizacijos ar  

šeimynos, užsiimančios 
socialine rūpyba, pavadinimas 

Adresas,  
telefonas 

Vadovas (vardas, 
pavardė, adresas) 

Darbo Mobilusis 

Darbuotojų 
skaičius 

Planuojamas 
darbuotojų 
skaičius 

Kaišiadorių r. sav.,  
tel./fax: 8-346-47124 

7. VŠĮ Dovainonių darbo terapijos 
centras 

Vytauto g. 11 - 3 
Dovainonių k.,  
Rumšiškių sen., LT-56333 
Kaišiadorių r. sav., 
8-675-01439 

Rasa Čičirikienė, 
Dovainonių kaimas, 
Kaišiadorių r 

8-675-01439 8-698-37471 5  

 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)   Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono. savivaldybės 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
priedas Nr. 25 

 
 
 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYB ĖS ADMINISTRACIJOS ATSAKING Ų ASMENŲ 
KONTAKTINIAI DUOMENYS 

 
 

 
Kontaktinė informacija 

E
il.

 N
r.

 
 

 
Atsakingo 

asmens pareigos 
 

 
Vardas, pavardė 

Darbo 
telefonas 

Mob. 
telefonas 

Fakso Nr. El. p. adresas 

1.  
 

Administracijos 
direktorius,  
Ekstremaliųjų 
situacijų 
komisijos 
pirmininkas 

Algis 
Marcinkevičius 

(8 319) 
61 103  

(8 655) 
05570 

(8 319)  
61 199  

direktorius@prienai.lt  

2. Administracijos  
Ekstremaliųjų 
situacijų 
komisijos 
pirmininko 
pavaduotojas 

Henrikas 
Vepštas 

(8 319) 
61 120 

(8 682) 
43785 

 henrikas@prienai.lt 

3. Administracijos 
karo prievolės ir 
civilinės saugos 
vyr. specialistas 
operacijų  centro 
koordinatorius  

Romas 
Trakymas 

(8 319) 
61 174 

(8 611) 
12107 

(8 319)  
61 194 

karo_prievolė@prien
ai.lt  

 
 
 
 

 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)- 
operacijų centro koordinatorius    Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono. savivaldybės 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
priedas Nr. 26 

 
 
 
 
 
 
 
 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYB ĖS ADMINISTRACIJOS ATSAKING Ų ASMENŲ 
KONTAKTINIAI DUOMENYS 

 
 

Vardas, 
pavardė Pareigos 

Darbo 
telefono 

Nr. 

Mob. telefono 
Nr. El. paštas 

Jonas 
Klemensas 
Sungaila 

Savivaldybės 
administracijos 
direktorius, 
Jonavos rajono ESK 
pirmininkas 

8 349 61394 (8 618) 73 775 jonasklemansas.sungaila@jonava.lt 

Audrius 
Šulga 

Savivaldybės 
administracijos 
direktoriaus 
pavaduotojas 

8 349 50970 (8686) 42 321 audrius.sulga@jonava.lt 

Algis 
Purvinis 

Civilinės saugos 
tarnybos vedėjas, 

Jonavos rajono OC 
koordinatorius 

8 349 50016 (8 686) 14 703 

algis.purvinis@jonava.lt 
civiline.sauga@jonava.lt 

Vasario 16-osios g. 3,  
Jonava, LT- 55171 

Deividas 
Klovas 

Jonavos rajono 
savivaldybės 
administracijos vyr. 
specialistas civilinei 
saugai 

8 349 50016 (8 640) 10.861 deividas.klovas@jonava.lt 

 
 

 
 
 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)- 
operacijų centro koordinatorius    Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono. savivaldybės 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
priedas Nr. 27 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELEKTR ĖNŲ SAVIVALDYB ĖS ADMINISTRACIJOS ATSAKING Ų ASMENŲ 
KONTAKTINIAI DUOMENYS 

 
 

Vardas, 
pavardė 

Pareigos Darbo 
telefono Nr. 

Mob. Nr. El. paštas 

Arvydas 
Vyšniauskas 

Elektrėnų  ESK 
pirmininkas 

(8 528) 58 015 8 685 09 962 arvydas.vysniauskas@ 
elektrenai.lt 

Arvydas 
Vyšniauskas 

Savivaldybės 
administracijos 

direktorius 

(8 528) 58 015 8 685 09 962 arvydas.vysniauskas@ 
elektrenai.lt 

Gintarė 
Sabonienė 

Savivaldybės 
administracijos 

direktoriaus 
pavaduotojas, 
Elektrėnų  OC 
koordinatorius 

(8 528) 58 006 8 687 80 166 gintare.saboniene@ 
elektrenai.lt 

Zigmantas 
Mališauskas 

Elektrėnų 
savivaldybės 

administracijos 
vyr. specialistas 
civilinei saugai 

(8 528) 58 017 8 655 02 728 zigmas.malisauskas@ 
elektrenai.lt 

 
 
 
 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)- 
operacijų centro koordinatorius    Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono. savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano priedas Nr. 28 

 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (188 iš 298) 

 

188 iš 298 
 

 
 
 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (189 iš 298) 

 

189 iš 298 
 

PATVIRTINTA 
Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos 
direktoriaus  
2010 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V1-555 

 

 

 

 

 

KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS EKSTREMALI Ų SITUACIJŲ KOMISIJOS 

NUOSTATAI  

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatai reglamentuoja 

rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos (toliau – savivaldybės ESK) sudėtį, tikslus, 

funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką. 

2. Savivaldybės ESK - iš savivaldybės tarybos narių, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų ir 

įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, turinčių teisę spręsti atstovaujamos institucijos ir 

įstaigos kompetencijai priskirtus uždavinius, sudaroma nuolatinė komisija, koordinuojanti 

ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą savivaldybės 

teritorijoje. 

3. Pagrindiniai savivaldybės ESK steigimo tikslai – pasirengti greitai ir efektyviai valdyti 

savivaldybės teritorijoje gresiančią ir (ar) susidariusią ekstremaliąją situaciją bei šalinti jos 

padarinius savivaldybėje esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis ir naudojant savivaldybėje 

turimus arba iš kitų savivaldybių  gautus materialinius išteklius. 

4. Savivaldybės ESK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu 

(Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207), šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais civilinės saugos sistemos veiklą. 

5. Savivaldybės ESK sudėtį ir nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. 

6. Savivaldybės ESK priimti sprendimai privalomi visoms valstybės ir savivaldybės 

institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, dalyvaujantiems likviduojant 

savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius. 
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II. SAVIVALDYB ĖS ESK FUNKCIJOS 

  

7. Savivaldybės ESK vykdo šias funkcijas: 

7.1. ne rečiau kaip kartą per metus aptaria savivaldybės civilinės saugos sistemos būklę, vertina 

savivaldybės  institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimą reaguoti į 

ekstremaliąsias situacijas ir imasi priemonių šiam pasirengimui gerinti; 

7.2. svarsto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir teikia jį tvirtinti Savivaldybės 

administracijos direktoriui; 

7.3. svarsto savivaldybės pavojingų objektų išorės avarinius planus ir teikia juos tvirtinti 

Savivaldybės administracijos direktoriui; 

7.4. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės lygio 

ekstremaliosios situacijos skelbimo ir atšaukimo; 

7.5. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovo, skiriamo vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, 

dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius 

ekstremaliosios situacijos židinyje, kandidatūros; 

7.6. gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai teikia savivaldybės 

administracijos direktoriui pasiūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės 

saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo; 

7.7. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės gyventojų 

evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai; 

7.8. priima sprendimus, reikalingus savivaldybėje gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai 

situacijai valdyti; 

7.9. teikia visuomenei informaciją apie savivaldybėje gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją 

situaciją, padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti; 

7.10. atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar mastą, teikia 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sušaukimo; 

7.11. teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos 

pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų naudojimo ekstremaliųjų 

situacijų metu; 

7.12. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl finansinių išteklių 

panaudojimo ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti; 
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7.13. atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu 

susijusias funkcijas. 

III. SAVIVALDYB ĖS ESK TEISĖS 

  

8. Savivaldybės ESK, vykdydama jai pavestas funkcijas ir pareigas, turi teisę: 

8.1. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų išsamią 

informaciją savivaldybės civilinės saugos parengties, pajėgų ir išteklių, įskaitant maisto ir kitų 

būtiniausių prekių atsargas, klausimais; 

8.2. priimti sprendimus dėl gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų organizavimo ir pavesti juos 

vykdyti valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams; 

8.3. prireikus kviestis Lietuvos ūkio ir mokslo specialistus pavojingųjų objektų veiklos 

ekspertizei atlikti, avarijų bei stichinių nelaimių padarinių šalinimo darbų vykdymo technologijai 

patikslinti ir darbams vykdyti; 

8.4. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl prašymo gretimos (gretimų) 

savivaldybės pagalbos gyventojams evakuoti, gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams 

atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, 

kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka; 

8.5. ekstremaliosios situacijos padariniams lokalizuoti ir šalinti, gelbėjimo darbams atlikti 

panaudoti visas savivaldybės teritorijoje esančias pajėgas ir materialinius išteklius; 

8.6. teisės aktų nustatyta tvarka prašyti leidimo panaudoti valstybės rezervo civilinės saugos 

priemones; 

8.7. priimti sprendimus dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių pasitelkimo 

neatidėliotinais atvejais; 

8.8. susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, priimti sprendimus dėl gyventojų, 

ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus ekstremaliajai situacijai 

likviduoti ir jos padariniams šalinti (LRV 2010-05-04 nutarimas Nr. 512 (Žin., 2010, Nr.54-2652). 

  

IV. SAVIVALDYB ĖS ESK DARBO ORGANIZAVIMAS 

  

9. Savivaldybės ESK darbui vadovauja pirmininkas – Savivaldybės administracijos direktorius, 

kai jo nėra – vienas iš savivaldybės ESK narių komisijos pirmininko pavedimu. 

10. Savivaldybės ESK pirmininkas, savivaldybėje gresiant ekstremaliajai situacijai arba jai 

susidarius, sušaukia posėdžius ir organizuoja komisijos darbą. Savivaldybės ESK nariai darbo metu 
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turi susirinkti nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis - kaip galima greičiau, bet 

ne vėliau kaip per 1 val. 30 min. 

11. Savivaldybės ESK pirmininkas ne rečiau kaip du kartus per metus šaukia ESK posėdį. 

Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai savivaldybės ESK 

narių. 

12. Savivaldybės ESK sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių narių balsų 

dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra savivaldybės ESK pirmininko, o kai jo 

nėra – komisijai vadovaujančio komisijos nario balsas. 

13. Savivaldybės ESK sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo posėdžio 

pirmininkas ir posėdžio sekretorius. 

14. Savivaldybės ESK nariui negalint dalyvauti posėdyje, į posėdį gali atvykti kitas, jį 

delegavusios institucijos įgaliotas atstovas, kuris turi balsavimo teisę. 

15. Į savivaldybės ESK posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys. 

16. Savivaldybės ESK pirmininkas: 

16.1. vadovauja komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą; 

16.2. šaukia planinius ir neeilinius posėdžius, tvirtina jų darbotvarkes; 

16.3. kontroliuoja, kaip savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras vykdo 

savivaldybės ESK sprendimus; 

16.4. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas. 

17. Savivaldybės ESK priimtų sprendimų dėl įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų 

situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo įgyvendinimą organizuoja ir 

koordinuoja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

18. Savivaldybės ESK posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų 

įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir 

terminais. 

 

 

___________________________________ 
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Kaišiadorių rajono. savivaldybės 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
priedas Nr. 29 

 

 
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 

OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMO IR JO NUOSTATŲ TVIRTINIMO  
 

2010 m. lapkričio 10 d.  Nr. V1-873 
Kaišiadorys 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115-

3230; 2009, Nr. 159-7207) 14 straipsnio 5 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2010 m. 

rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir Darbo 

organizavimo tipinės veiklos aprašo ir ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose 

steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 102-5272): 

1. S u d a r a u  Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų 

centrą tokios sudėties: 

Rimas Kiselys- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis 

specialistas, operacijų centro koordinatorius; 

Rimantas Želvys- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir 

ūkio plėtros departamento Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, 

Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro operacinio vertinimo, 

informacijos valdymo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės vadovas; 

Sigutė Bliujienė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji 

specialistė, operacijų centro operacinio vertinimo, informacijos valdymo ir ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos grupės narė; 

Lina Dorošukaitė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir 

ūkio plėtros departamento Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji 

architektė, operacijų centro operacinio vertinimo, informacijos valdymo ir ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos grupės narė; 

Laimutė Grabliauskienė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 
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Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus 

vyriausioji specialistė, operacijų centro operacinio vertinimo, informacijos valdymo ir ekstremaliųjų 

situacijų prevencijos grupės narė; 

Sonata Jonikavičienė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir 

ūkio plėtros departamento Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji 

specialistė, operacijų centro operacinio vertinimo, informacijos valdymo ir ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos grupės narė;  

Edita Leonavičienė- Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento Statybos, vietinio ūkio 

ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, operacijų centro operacinio vertinimo, 

informacijos valdymo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės narė; 

Vidmantas Malinauskas- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis 

specialistas, operacijų centro operacinio vertinimo, informacijos valdymo ir ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos grupės narys; 

Ramutė Taparauskienė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos 

ir ūkio plėtros departamento Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, operacijų 

centro operacinio vertinimo, informacijos valdymo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės 

narė; 

Viktoras Jocius- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Karo prievolės 

administravimo specialistas, operacijų centro materialinio techninio aprūpinimo grupės vadovas;  

Kęstutis Antanavičius- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo 

skyriaus ūkio dalies vedėjas, operacijų centro materialinio techninio aprūpinimo grupės narys; 

Dalia Gumauskienė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus 

vedėja, operacijų centro materialinio techninio aprūpinimo grupės narė; 

Vytautas Juras- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio 

plėtros departamento Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas, operacijų centro materialinio 

techninio aprūpinimo grupės narys; 

Antanas Jurgaitis- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir 

ūkio plėtros departamento Žemės ūkio skyriaus vedėjas, operacijų centro materialinio techninio 

aprūpinimo grupės narys; 

Birutė Pranukevičienė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos 

ir ūkio plėtros departamento Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, operacijų 

centro materialinio techninio aprūpinimo grupės narė; 

Ričardas Meškauskas- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo 

skyriaus vairuotojas, operacijų centro materialinio techninio aprūpinimo grupės narys; 
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 Gražina Bendikienė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir 

ūkio plėtros departamento Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji 

specialistė, operacijų centro visuomenės informavimo grupės vadovė; 

 Edita Levansavičiūtė Kaišiadorių rajono savivaldybės mero patarėja viešiesiems 

ryšiams, operacijų centro visuomenės informavimo grupės narė; 

 Angelė Rabačiauskienė- UAB “Kaišiadorių aidai” redaktoriaus pavaduotoja, operacijų 

centro visuomenės informavimo grupės narė; 

 Virginija Šimkūnienė- UAB EMDUVA“ direktorė, Kaišiadorių rajono laikraščio 

„Atspindžiai“ redaktorė, operacijų centro visuomenės informavimo grupės narė; 

 Irena Kiselienė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, 

sporto ir socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja, operacijų centro 

administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupės vadovė; 

 Alvydas Čiurinskas- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo 

skyriaus vyriausiasis specialistas, operacijų centro administravimo ir elektroninių ryšių 

organizavimo ir palaikymo grupės narys; 

 Dalia Jocienė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja, 

operacijų centro administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupės narė; 

 Ramunė Daškevičienė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo 

skyriaus vyriausioji specialistė, operacijų centro administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo 

ir palaikymo grupės narė; 

 Asta Strekaukaitė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus 

redaktorė, operacijų centro administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupės 

narė;  

 Aušra Šalnaitė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio 

plėtros departamento Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, operacijų centro administravimo 

ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupės narė; 

 Dana Marė Šatavičienė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros, sporto ir socialinių reikalų departamento Kultūros ir paveldosaugos skyriaus vyresnioji 

specialistė, operacijų centro administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupės 

narė; 

 Jurgita Šiugždienė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo 

skyriaus vedėja, operacijų centro administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo 

grupės narė;  

 2. T v i r t i n u  Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų 
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centro nuostatus (pridedama). 

 3. S u d a r a u  Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos ir 

Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių sušaukimo grupę 

tokios sudėties:  

 Gražina Lukauskienė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos 

savivaldybės vidaus audito tarnybos vedėja, grupės vadovė;  

 Vida Kalaušienė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, 

sporto ir socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos tarnybos vyresnioji specialistė, 

grupės narė;  

 Stasė Kazakevičienė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros, sporto ir socialinių reikalų departamento Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji 

specialistė, grupės narė;  

 Elena Janavičienė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir 

ūkio plėtros departamento Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė, grupės narė;  

 Zita Vitunskienė- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio 

plėtros departamento Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė, grupės narė. 

4. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracijos vyriausiajam specialistui (civilinei saugai) Rimui Kiseliui. 

 

 

 

Administracijos direktorius                Vytautas Streikauskas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rimas Kiselys 
2010-11-09 
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PATVIRTINTA 
Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
2010 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 873 

 
 
 
 

KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS  
EKSTREMALI ŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai (toliau 

nuostatai) nustato ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – operacijų centras) tikslus, 

uždavinius ir funkcijas, sudarymo, darbo organizavimo ir sušaukimo tvarką. 

2. Operacijų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais. 

3. Operacijų centrą steigia ir jo nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. 

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos 

įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose teisės aktuose. 
 

II. OPERACIJ Ų CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 

5. Pagrindiniai operacijų centro veiklos tikslai – vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, 

užtikrinti ekstremaliųjų situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuoti ir 

koordinuoti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, 

gyventojų ir turto gelbėjimą.  

6. Operacijų centro uždaviniai:  

6.1. užtikrinti ekstremaliųjų situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą; 

6.2. pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti įvykio, ekstremaliojo įvykio ar 

ekstremaliosios situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.  

7. Operacijų centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

7.1. pagal kompetenciją įgyvendina ekstremalių situacijų komisijos sprendimus 

ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais;  

7.2. pagal kompetenciją renka, analizuoja ir vertina duomenis ir informaciją apie įvykį, 

ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, prognozuoja jų eigą ir mastą, 

numato civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus; 

7.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų 

ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar 

ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo 

ekstremaliosios situacijos būdus; 

7.4. keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, analizuodamas, vertindamas 
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įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos eigą; 

7.5. organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų telkimą įvykių, 

ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto 

gelbėjimo metu; 

7.6. organizuoja ir koordinuoja materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali 

būti panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti, padariniams 

šalinti, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ar 

atkurti, telkimą šiems tikslams pasiekti; 

7.7. pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos sistemos subjektų veiksmus įvykių, 

ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;  

7.8. teikia ekstremalių situacijų komisijai pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos 

pajėgų, racionalaus ir veiksmingo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų skirtų 

finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti; 

7.9. atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu 

susijusias funkcijas. 
 

III. OPERACIJ Ų CENTRŲ SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Operacijų centrą sudaro operacijų centro koordinatorius ir nariai, kuriuos skiria 

savivaldybės administracijos direktorius. Operacijų centras sudaromas iš valstybės ir savivaldybės 

institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, ūkio subjektų darbuotojų. Į operacijų 

centro sudėtį gali būti įtraukiami ir civilinės saugos sistemos pajėgų atstovai.  

9. Operacijų centro koordinatorius: 

9.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja operacijų centrui priskirtų uždavinių vykdymą 

ir funkcijų atlikimą; 

9.2. pagal kompetenciją koordinuoja visų civilinės saugos sistemos pajėgų, dalyvaujančių 

likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios 

situacijos židinyje, veiksmus, iki paskiriamas ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, kai nėra 

gelbėjimo darbų vadovo;  

9.3. pagal kompetenciją teikia ekstremaliųjų situacijų komisijai, ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovui pasiūlymus dėl gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti ir 

padariniams šalinti reikalingų priemonių ir veiksmų.  

10. Operacijų centro koordinatorius pavaldus ir atskaitingas ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovui.  

11. Savivaldybės administracijos direktorius, steigdamas operacijų centrą, operacijų centro 

narius paskiria į grupes. Paskirti operacijų centro grupių vadovai pavaldūs operacijų centro 

koordinatoriui. Operacijų centrą sudaro šios grupės: 

11.1. operacinio vertinimo, informacijos valdymo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos;  
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11.2. materialinio techninio aprūpinimo; 

11.3. visuomenės informavimo; 

11.4. administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo. 

12. Operacinio vertinimo, informacijos valdymo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos 

grupė: 

12.1. teisės aktų nustatyta tvarka pagal  kompetenciją  vykdo ekstremaliųjų situacijų 

prevenciją; 

12.2. prognozuoja įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą, jos 

padarinių pobūdį ir mastą, planuoja civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus; 

12.3. įvertina susidariusią situaciją ir suderinusi su operacijų centro koordinatoriumi teikia 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos 

pajėgų, racionalaus ir veiksmingo finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo gresiančios ar 

susidariusios ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti; 

12.4. organizuoja ir koordinuoja įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos 

likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą ir evakavimą;  

12.5. koordinuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, civilinės saugos sistemos 

pajėgų telkimą ir veiksmus; 

12.6. koordinuoja veiksmus ir keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, 

analizuodama, vertindama ir prognozuodama įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios 

situacijos eigą; 

12.7. organizuoja, analizuoja ir vertina informaciją ir duomenis apie įvykį, ekstremalųjį 

įvykį ar ekstremaliąją situaciją;  

12.8. surinktą, išanalizuotą ir įvertintą informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar 

ekstremaliąją situaciją, suderinusi su operacijų centro koordinatoriumi, perduoda ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovui;  

12.9. perduoda ekstremaliųjų situacijų komisijos, ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo sprendimus ir kitą būtiną informaciją civilinės saugos sistemos pajėgoms ir kitiems civilinės 

saugos sistemos subjektams.  

13. Materialinio techninio aprūpinimo grupė: 

13.1. ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymu organizuoja būtinų materialinių 

išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ir 

ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybės institucijų ir 

įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti, telkimą šiems tikslams pasiekti;  

13.2. organizuoja materialinių išteklių, reikalingų būtiniausioms gyvenimo sąlygoms atkurti 

įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos metu, telkimą gyventojams. 
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14. Visuomenės informavimo grupė: 

14.1. rengia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, 

galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos 

būdus; 

14.2. organizuoja spaudos konferencijas; 

14.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų 

ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ir 

ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo būdus. 

15. Administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė: 

15.1. užtikrina operacijų centro darbo vietų nuolatinį aprūpinimą darbui reikalingomis 

priemonėmis; 

15.2. užtikrina operacijų centro įrangos eksploatavimą ir techninę priežiūrą; 

15.3. užtikrina operacijų centro dokumentų įforminimą ir tvarkymą; 

15.4. atsižvelgdama į įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą ir 

prognozę, planuoja operacijų centro ryšių, duomenų perdavimo įrangos ir sistemų veiklą, užtikrina 

tinkamą operacijų centro ryšių sistemų būklę; 

15.5. užtikrina operacijų centro elektroninės informacijos apsaugą; 

15.6. užtikrina turimų operacijų centro informacinių sistemų darbą. 

16. Operacijų centras pagal kompetenciją vykdo kitus operacijų centro koordinatoriaus 

sprendimus, būtinus ekstremaliųjų situacijų komisijos ir (ar) ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo priimtiems sprendimams ir (ar) kitiems operacijų centro uždaviniams įgyvendinti.  

17. Operacijų centras, atlikdamas funkcijas, turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybės 

institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų išsamią informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar 

ekstremaliąją situaciją, jų turimas civilinės saugos sistemos pajėgas ir materialinius išteklius, kurie 

galėtų būti panaudoti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, gresiančiai ar 

susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti, jų padariniams šalinti. 

18. Operacijų centro pasirengimas valdyti ekstremaliąsias situacijas įvertinamas teisės aktų 

nustatyta tvarka per organizuojamas civilinės saugos pratybas. 

 
IV. OPERACIJ Ų CENTRO SUŠAUKIMAS IR VEIKLA 

 
19. Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo operacijų centrą sušaukia: 

19.1. įvykus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;  

19.2. teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus trečią (visiškos parengties) civilinės saugos 

sistemos parengties lygį;  
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19.3. per civilinės saugos pratybas; 

19.4. Operacijų centro nariai darbo metu turi susirinkti nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio 

ir švenčių dienomis - kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 val. 30 min. 

20. Atsižvelgdamas į įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos mastą ir 

pobūdį, taip pat operacijų centro sušaukimo tikslus, operacijų centro koordinatorius: 

20.1. gali inicijuoti viso operacijų centro ar reikiamų operacijų centro grupių arba kai kurių 

jų narių sušaukimą; 

20.2. gali kreiptis į kitas kompetentingas valstybės, savivaldybės institucijas, įstaigas ir ūkio 

subjektus su prašymu skirti atstovus, kurie padėtų užtikrinti operacijų centro veiklą. 

21. Operacijų centro nariai pavaldūs operacijų centro koordinatoriui. 

22. Operacijų centro nariai atlieka jiems pavestas funkcijas iš anksto įrengtose operacijų 

centro patalpose ir (ar) darbo vietose. Operacijų centro koordinatoriaus sprendimu operacijų centro 

nariai dirba slėptuvėje, kai būtina užtikrinti jų apsaugą nuo gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, 

atsiradusių dėl susidariusios ekstremaliosios situacijos. 

23. Operacijų centro narių sušaukimą pagal nustatytą schemą atlieka Kaišiadorių rajono 

savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro narių sušaukimo grupė 
 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––– 
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Kaišiadorių rajono. savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų 
valdymo plano priedas Nr. 30 
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Kaišiadorių rajono Savivaldybės 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plano priedas Nr. 31 
 

KAIŠIADORI Ų RAJONO GYVENTOJŲ EVAKUACIJOS 

ORGANIZAVIMO SCHEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAVIVALDYB ĖS 

ADMINISTRACIJOS 
DIREKTORIUS 

 

SAVIVALDYB ĖS 
EKSTREMALIŲ 

SITUACIJŲ KOMISIJA 
ESK PIRMININKAS 

SAVIVALDYB ĖS 
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 

OPERACIJŲ CENTRAS 
OPERACIJOS VADOVAS 

 
ŪKIO SUBJEKTAI 
CIVILIN ĖS 
SAUGOS PAJĖGOS 

− KAIMYNINI Ų 
SAV. ESOC 

− PAGD SKS  

− KITŲ  
INSTITUCIJŲ 
ESOC 

 
SAVIVALDYB ĖS 

EVAKAVIMO IR  PRIĖMIMO  
KOMISIJA 

 
 

SENIŪNIJA 

 
SENIŪNIJA 

 

 
SENIŪNIJA 

 

 
TARINIS GYVENTOJŲ 

PUNKTAS 
 

 
GYVENTOJŲ 
SURINKIMO 
PUNKTAS 

 

 
GYVENTOJŲ 

PRIĖMIMO PUNKTAS 

 
EVAKUOJAMI 
GYVENTOJAI 

 
 

 
LAIKINAS 

APGYVENDINIMAS 



 
Egz. Nr. 1, lp. sk. (210 iš 298) 

210 iš 298 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 32 
 

KAIŠIADORI Ų RAJONO GYVENTOJŲ SURINKIMO, TARPINIAI GYVENTOJ Ų EVAKAVIMO IR  
GYVENTOJŲ PRIĖMIMO PUNKT Ų 

SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas, 
kuriame įkuriamas punktas 

Punkto paskirtis Adresas, 
telefonas 

Punkto 
Nr.  

Punkto  
Pralaidumas, 
evakuotųjų 
skaičius/val. 

Galimybė 
maitinti 
žmones 

Pastabos 
Atsakingas asmuo 

1. Kaišiadorių miesto 
seniūnijos 
Kaišiadorių kultūros centras 

Tarpinis 
gyventojų 
evakavimo 
punktas 

Gedimino g. 40, 56126 
Kaišiadorys,  
tel. (8 346) 51227,  
faks. (8 346) 52381 

1 150 50 Arnoldas Škimelis, Kultūros 
centro direktorius, 
rastine.kkc@remo.lt, 
www.kaisiadoriukc.lt. 

2. Kaišiadorių miesto 
seniūnijos, Algirdo 
Brazausko gimnazija 

surinkimo ir 
priėmimo 

Gedimino g. 65,  
LT-56124 Kaišiadorys    
(8 346) 52 274,  
20 252, faks.: 20 253 

3 150 400 Stanislavas Bernikas, 
direktorius @ a.brazausko-
gimnazija.lt ; rastine @ 
a.brazausko-gimnazija.lt   

3. Kaišiadorių miesto 
seniūnijos 
Kaišiadorių Vaclovo 
Giržado progimnazija    

surinkimo ir 
priėmimo 

Paukštininkų g. 5, LT-56155 
Kaišiadorių r. sav.  
Tel. (8 346) 51 805; 51 069; 51 
768; 51 544 

4 150 400 Mokyklos direktorius, 
girzado.rastine @kaisiadorys.lt   
k.lina @ is.lt  

4. Kaišiadorių miesto 
seniūnijos 
Kaišiadorių technologijų ir 
verslo mokykla 

surinkimo ir 
priėmimo 

Girelės g. 57, 
Kaišiadorys, 
(8 346)51 899, 51 213 
fax.:(8 346) 60058 

5 150 360 Teodoras Kazakevičius, el.p.: 
buhalterija@zum.kaisiadorys.l
m.lt 

5. Kaišiadorių miesto 
seniūnijos 
Kaišiadorių specialioji 
mokykla  

surinkimo ir 
priėmimo 

Gedimino g. 118, 
LT-56166 Kaišiadorys, 
(8 346) 60 028,  60 029 

6 100 120 Reda Pažerienė, mokyklos 
direktorė, KSIMAS @ takas.lt  
www.sim.kaisiadorys.lm.lt  



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (211 iš 298) 

 

211 iš 298 
 

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas, 
kuriame įkuriamas punktas 

Punkto paskirtis Adresas, 
telefonas 

Punkto 
Nr.  

Punkto  
Pralaidumas, 
evakuotųjų 
skaičius/val. 

Galimybė 
maitinti 
žmones 

Pastabos 
Atsakingas asmuo 

6. Kaišiadorių miesto 
seniūnijos 
seniūnijos ir kino salės 
pastate 

surinkimo ir 
priėmimo 

Gedimino g.55, LT-56126 
Kaišiadorys 

Faks. (8~346) 20429  

7 150 - Rima Kanevičienė, seniūno 
pavaduotoja,  
el.p.: kaisiadoriu.seniunija @ 
kaisiadorys.lt; 
rima.kaneviciene @kaisiadorys.lt  

7. Kaišiadorių apylinkės 
seniūnijos 
Kaišiadorių r. mokykla-
darželis RUGELIS 

surinkimo ir 
priėmimo 

Sodų g.11, Gudiena LT-56116 
Kaišiadorių r. sav. tel. (8 346) 
20 238; 20 239  

8 100 80 Darželio vadovas, 
darzelis.rugelis@kaisiadorys.lt 

8. Kruonio seniūnijos 
Kaišiadorių r. Kruonio 
gimnazija 
 

surinkimo ir 
priėmimo 

Darsūniškio g. 11, Kruonio 
mstl., LT-56319 Kaišiadorių r. 
sav. (8 346) 57 326; 20 260 

9 150 150 Rita Mikučauskienė, 
gimnazijos direktorė, 

9. Nemaitonių seniūnijos 
administracinis pastatas 

surinkimo ir 
priėmimo 

Varkalių k., LT-56276, 
Kaišiadorių r., 
tel. (8~346) 50 256, mob.8 
(687) 84 748 
faks. (8~346) 50 256 

10 80 - Už asmenų aptarnavimą  
atsakingas asmuo  

Aksenija Cikanavičienė 
el.p.:nemaitoniu.seniunas@ 
kaisiadorys.lt 

10. Palomenės seniūnijos 
Palomenės pagrindinė 
mokykla 

Tarpinis 
gyventojų 
evakavimo 

punktas arba 
surinkimo ir 
priėmimo 

Lomenos g. 14, Palomenės k., Kaišiadorių 

raj., LT-56383 

tel. (8 346) 50 446; 20 276;  
20 277  

2 150 80 Regina Briginienė, mokyklos 
direktorė 
palomenes.mokykla @ 
kaisiadorys.lt ; 
pagr@palomenes.kaisiadorys.l
m.lt  

11. Paparčių seniūnijos 
administracinis pastatas 

surinkimo ir 
priėmimo 

Paparčių g. 15, Paparčių k., 
Paparčių sen., Kaišiadorių r. 
sav., LT-56438 (8~346) 20425 
tel/faks: (8 346) 20218 

11 100 80 Dalė Klimienė, seniūno 
pavaduotoja 
paparciu.seniunas@ 
kaisiadorys.lt 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (212 iš 298) 
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Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas, 
kuriame įkuriamas punktas 

Punkto paskirtis Adresas, 
telefonas 

Punkto 
Nr.  

Punkto  
Pralaidumas, 
evakuotųjų 
skaičius/val. 

Galimybė 
maitinti 
žmones 

Pastabos 
Atsakingas asmuo 

12. Rumšiškių seniūnijos 
Kaišiadorių r. Rumšiškių 
Antano Baranausko 
gimnazija 

surinkimo  Rumšos g. 36, Rumšiškės, LT-
56336 Kaišiadorių r. sav.   
(8 346) 47 141; 47 243 

12 150 200 Artūras Čepulis, direktorius 
 
rvabvm@gmail.com 

13. Rumšiškių seniūnijos 
Rumšiškių kultūros centre 

priėmimo J. Aisčio g. 2, Rumšiškių mstl., 
Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. 
sav., LT-56335 tel.: (8 656) 19 
513 

13 200 - Punkto viršininkas – seniūnijos 
globos ir rūpybos inspektorius. 
rumsiskiukulturoscentras@gm
ail.com. 

14. Žaslių seniūnijos 
Kaišiadorių r. Žaslių 
pagrindinė mokykla 

priėmimo Vytauto g. 1,  
Žaslių mstl., LT-56412 
Kaišiadorių r. sav.   
(8 346) 44 328 
 

14 150 80 Asta Malakauskienė, mokyklos 
direktorė, 
zasliu.mokykla@kaisiadorys.lt 

15. Žaslių seniūnijos 
Žaslių kultūros centro 
pastate 

surinkimo Vytauto g. 38, Žaslių mstl., 
Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav., 
LT-56412, tel.:(8 346) 44328, 
 47136, 47117.  
Mob. tel. 8 650 98858 

15 100 - Raselė Ščerbavičienė, kultūros 
centro direktorė, 
E. p. zasliukc@gmail.com 
www.zasliukc.visiems.lt 

16. Žiežmarių seniūnijos 
Kaišiadorių r. Žiežmarių 
gimnazija 

surinkimo ir 
priėmimo 

Žaslių g. 21, Žiežmariai, LT-
56235 Kaišiadorių r.  
(8 346) 20 256; 51 937;  
faks.: 58 358 

16 200 200 Ieva Mažulienė, gimnazijos 
direktorė 
mokykla@ziezmariai.lm.lt, 
ziezmariu.mokykla@kaisiador
ys.lt 

17. Žiežmarių apylinkės 
seniūnijos 
Kaišiadorių r. Mūro 
Strėvininkų pagrindinė 
mokykla 

surinkimo ir 
priėmimo 

Mūro Strėvininkų k., Žiežmarių 
apylinkės sen., LT-56202 
Kaišiadorių r. sav.,  
Tel./fax.: (8 346) 49 541   

17 100 40 Birutė Mučinskienė 
 
pagr@strevininku.kaisiadorys.l
m.lt 
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213 iš 298 
 

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas, 
kuriame įkuriamas punktas 

Punkto paskirtis Adresas, 
telefonas 

Punkto 
Nr.  

Punkto  
Pralaidumas, 
evakuotųjų 
skaičius/val. 

Galimybė 
maitinti 
žmones 

Pastabos 
Atsakingas asmuo 

18. Pravieniškių seniūnijos 
Kaišiadorių r. Pravieniškių 
Stasio Tijūnaičio 
pagrindinė mokykla 

surinkimo ir 
priėmimo 

Pravieniškių I k., Pravieniškių 
sen., LT- 56371  Kaišiadorių r.  
Tel/fax.: 8 346 48415, 
telef.mob.:8 618 30323 
 

18 100 80 Nijolė Butrimavičienė, 
mokyklos direktorė  
el. paštas: 
direktore@tijunaicio.kaisiador
ys.lm.lt  

 

 
 

 
 
 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)    Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 33 

 
KAIŠIADORI Ų RAJONO GYVENTOJŲ EVAKAVIMO MARŠRUT Ų SĄRAŠAS 

 
Eil. 
nr. 

Maršruto 
numeris 

Evakavimo maršrutas 

 

Ignalinos AE (ir jos aikštelėje esančiuose branduolinės energetikos objektuose) galimos branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos atveju: 
 

1. 1 Gegužinės k. –Palomenės tarpinis gyventojų evakavimo punktas Nr. 2 - Žaslių mstl.- Žaslių seniūnijos priėmimo punktas - Žuvų k.- Karsakų 
k.- Žibavičių k.- Dainavos k.- Dainavėlės k.- Kaugonių k.- Našlėnų k.- Paparčių k.- Paparčių seniūnijos priėmimo punktas. 

2. 2 Gegužinės k. –Palomenės tarpinis gyventojų evakavimo punktas Nr. 2 - Kaišiadorių miesto seniūnijos priėmimo punktas Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 
 

3. 3 Gegužinės k. - Kaišiadorių miesto seniūnijos tarpinis gyventojų evakavimo punktas Nr. 2 - Kaišiadorių miesto seniūnijos priėmimo punktas 
Nr. 6, Nr. 7. 

 

Kai gyventojai evakuojami Kaišiadorių rajono  savivaldybės teritorijoje 
 

4. 4 Kaišiadorių miesto seniūnijos surinkimo punktai Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr., 6, Nr. 7 – Antakalnio k. - Rumšiškių seniūnijos priėmimo punktas  
 Nr. 13 – Pravieniškių seniūnijos priėmimo punktas Nr. 18. 

5. 5 Kaišiadorių miesto seniūnijos surinkimo punktai Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr., 6, Nr. 7 – Žiežmarių seniūnijos priėmimo punktas Nr. 16 –Žiežmarių 
apylinkės seniūnijos priėmimo punktas Nr. 17 –Nemaitonių seniūnijos priėmimo punktas Nr. 10. 

6. 6 Žiežmarių seniūnijos surinkimo punktas Nr. 16 - Kaišiadorių miesto seniūnijos priėmimo punktai Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr., 6, Nr. 7 
 

7. 7 Žiežmarių seniūnijos surinkimo punktas Nr. 16 – Kruonio seniūnijos priėmimo punktas Nr. 9 - Rumšiškių seniūnijos priėmimo punktas Nr. 13 
 

8. 8 Kruonio seniūnijos surinkimo punktas Nr. 9 - Žiežmarių seniūnijos surinkimo punktas Nr. 16 - Kaišiadorių miesto seniūnijos priėmimo punktai 
Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr., 6, Nr. 7 

 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai) –                                                              Rimas Kiselys 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (215 iš 298) 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 34 

 
 

KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS VIET Ų, Į KURIAS GALIMA EVAKUOTI GYVENTOJUS,  

SĄRAŠAS 

 

Eil. 
Nr. 

Objekto 
pavadinimas 

Paskirtis Adresas, 
telefonas 

Plotas 
(m2) 

Galimybė 
apgyvendinti 
evakuotųjų 
(skaičius) 

Galimybė 
maitinti 
žmones 

Pastabos 
Atsakingas asmuo 

1. Kaišiadorių r. Algirdo 
Brazausko gimnazija 

Sporto 
salė 

Gedimino g. 65,  
LT-56124 Kaišiadorys    
(8 346) 52 274,  
20 252, faks.: 20 253 

312 104 400 Stanislavas Bernikas 

2. Kaišiadorių Vaclovo 
Giržado pagrindinė 
mokykla 

Sporto 
salė 

Paukštininkų g. 5,  
LT-56166 Kaišiadorių r. 
sav. (8 346) 51 805;  
51 069; 51 544 

448 150 400 Pranas Zaveckas 

3. Kaišiadorių technologijų ir 
verslo mokykla 

Sporto 
salė 

Girelės g. 57, 
Kaišiadorys, 
(8 346)51 899, 51 213 

448 150 360 Teodoras Kazakevičius 

4. Kaišiadorių specialioji 
mokykla 

Sporto 
salė 

Gedimino g. 118, 
LT-56166 Kaišiadorys, 
(8 346) 60 028,  60 029 
 

120 40 120 Reda Pažerienė 

5. Kaišiadorių r. Kruonio 
gimnazija 

Sporto 
salė 

Darsūniškio g. 11, 
Kruonio mstl., LT-56319 
Kaišiadorių r. sav. 
(8 346) 57 326; 20 260 

120 40 150 Rita Mikučauskienė 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (216 iš 298) 
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Eil. 
Nr. 

Objekto 
pavadinimas 

Paskirtis Adresas, 
telefonas 

Plotas 
(m2) 

Galimybė 
apgyvendinti 
evakuotųjų 
(skaičius) 

Galimybė 
maitinti 
žmones 

Pastabos 
Atsakingas asmuo 

6. Kaišiadorių r. Rumšiškių 
Antano Baranausko 
gimnazija 

Sporto 
salė 

Rumšos g. 36, 
Rumšiškės, LT-56336 
Kaišiadorių r. sav.   
(8 346) 47 141; 47 243 

120 40 200 Artūras Čepulis 

7. Kaišiadorių r. Žaslių 
pagrindinė mokykla 

Sporto 
salė 

Vytauto g. 1,  
Žaslių mstl., LT-56412 
Kaišiadorių r. sav.   
(8 346) 44 328 

120 40 80 Asta Malakauskienė 

8. Kaišiadorių r. Žiežmarių 
gimnazija 

Sporto 
salė 

Žaslių g. 21, Žiežmariai, 
LT-56235 Kaišiadorių r.  
(8 346) 20 256; 51 937;  

faks.: 58 358 

120 40 200 Ieva Mažulienė 

9. Kaišiadorių kultūros centras Pagalbinės 
patalpos 

Gedimino g. 40, 
Kaišiadorys, 
8 346 51227 

160 53 50 Arnoldas Škimelis 

10. Žaslių kultūros centras 
 

Žiūrovų salė ir 
pagalbinės  
patalpos 

Vytauto g. 38, LT-56411, 
Žasliai, 
8 650 98 858 

110 36 - Raselė Ščerbavičienė 

11. Kaišiadorių kūno kultūros ir 
sporto centras 

Kaišiadorių miesto 
sveikatingumo 
kompleksas 

V.Kudirkos g. 12, 
Kaišiadorys, 
(8 346) 51 982;  20 291; 
20 290;  52 040 

120 40 - Jonas Žižliauskas 

12. Akcinė bendrovė 
“Kaišiadorių paukštynas” 

Profilaktoriumas Paukštininkų g. 15, 
Kaišiadorys, 
8-346-51034 

196 65 150 Vytautas Ruginis 

13. Rumšiškių kultūros centras Repeticijų salės 
Kitos patalpos 

J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, 
Kaišiadorių r. 
tel. 47164 

360 120 50 Vilma Gedvilienė 
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Eil. 
Nr. 

Objekto 
pavadinimas 

Paskirtis Adresas, 
telefonas 

Plotas 
(m2) 

Galimybė 
apgyvendinti 
evakuotųjų 
(skaičius) 

Galimybė 
maitinti 
žmones 

Pastabos 
Atsakingas asmuo 

14. Kaišiadorių r. Pravieniškių 
Stasio Tijūnaičio 
pagrindinė mokykla 

Sporto salė 
ir kitos patalpos 

Pravieniškių I k., 
Pravieniškių sen., LT-
56371 Kaišiadorių r. sav.  
(8 346) 48 415 

120 40 80 Nijolė Butrimavičienė 

15. Kaišiadorių r. Palomenės 
pagrindinė mokykla 

Sporto salė 
ir kitos patalpos 

Palomenės k., LT-56383 
Kaišiadorių r. sav. 
(8 346) 50 446;    
 20 276; 20 277 

180 60 60 Regina Briginienė 

16. Kaišiadorių r. Mūro 
Strėvininkų pagrindinė 

mokykla 

Sporto salė 
ir kitos patalpos 

Mūro Strėvininkų k., 
Žiežmarių apylinkės sen., 
LT-56202 Kaišiadorių r. 
sav., (8 346) 49 541   

120 40 40 Birutė Mučinskienė 

17. Kaišiadorių lopšelis-
darželis „Spindulys“ 

Vaikų žaidimų 
salės ir kitos 
patalpos 

Maironio g. 45, LT-
56156 Kaišiadorių r. sav.   
(8 346) 20 235;  20 234 

120 40 80 Natalija Raudeliūnienė 

 

 
 

 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)    Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
priedas Nr. 35 

 
(Pirminio pranešimo apie esamą ekstremalią situaciją formos pavyzdys) 

 
             FORMA ES-1 

 
PIRMINIS PRANEŠIMAS  ______________________________________________________  
                                                             (esama  ekstremali situacija) 
1. PRANEŠĖJAS 2. ADRESATAS 
  
DATA                       TEL. NR. TEL. NR.                     
LAIKAS                    FAKSO NR. FAKSO NR. 
EL. PAŠTAS EL. PAŠTAS 
3. EKSTREMALIOS SITUACIJOS 
PAVADINIMAS 

4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALŪS 
DUOMENYS, APIE EKSTREMALIĄ 
SITUACIJĄ) 

                                                     
 LAPŲ SKAIČIUS                                                                   
  
5. Į ĮVYKIO VIETĄ IŠVYKUSIOS (DALYVAVUSIOS) CIVILINĖS SAUGOS IR 
GELBĖJIMO SISTEMOS PAJĖGOS 
  
  
  
  
6. ĮVYKIO APRAŠYMAS  
6.1. KUR ĮVYKO   
  
6.2. KAS ĮVYKO   
  
  
  
  
  
  
  
6.3. KAS PRANEŠĖ   
  
6.4. PRIEŽASTYS  
  
  
6.5. PROGNOZĖ  
  
  
7. SUŽEISTIEJI                                                SKAIČIUS 
8. ŽUVUSIEJI                                                   SKAIČIUS  
9. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO 
              (pareigos, parašas, vardas, pavardė) 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
priedas Nr. 36 

 
(Pranešimo apie atliekamus gelbėjimo darbus, ekstremalią situaciją  formos pavyzdys) 

              
FORMA ES-2 

PRANEŠIMAS  ________________________________________________________________ 
                                   (keitimasis informacija apie gelbėjimo  darbus, esamą  ekstremalią situaciją) 
1. PRANEŠĖJAS 2. ADRESATAS 
  
DATA                       TEL. NR. TEL. NR.                            
LAIKAS                   FAKSO NR. FAKSO NR. 
EL. PAŠTAS EL. PAŠTAS 
  
3. EKSTREMALIOS SITUACIJOS 
PAVADINIMAS 

4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALŪS 
DUOMENYS APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ) 

                                                     
 LAPŲ SKAIČIUS                                           
5.  CIVILINĖS SAUGOS OPERACIJOS 
VADOVAS 

6. GELBĖJIMO DARBŲ VADOVAS 

  
TEL. NR. TEL. NR. 
7. DALYVAUJANČIOS PAJĖGOS 
(ŽMONĖS IR TECHNIKA) 

8. DETALUS EKSTREMALIOS SITUACIJOS 
APIBŪDINIMAS, KEITIMASIS INFORMACIJA 

  
  
   
  
  
  
  
  
  
9. PADARYTA ŽALA 10. SITUACIJOS ĮVERTINIMAS 
  
  
  
  
  
11. GYVENTOJŲ / DARBUOTOJŲ APSAUGOS ORGANIZAVIMAS 
 
 
 
12. POREIKIAI, SIŪLYMAI, PASTABOS 
 
 
 
 
13. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO 
              (pareigos, parašas, vardas, pavardė) 

 



 
 Egz. Nr. 1, lp.sk. (220 iš 298) 

 

220 iš 298 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
priedas Nr. 37 

 
(Pranešimo apie ekstremalios situacijos padarinių likvidavimą formos pavyzdys) 

 
            FORMA ES-3 

 
PRANEŠIMAS _______________________________________________________________  

                   (padėtis likvidavus ekstremalios situacijos padarinius) 
1. PRANEŠĖJAS 2. ADRESATAS 
  
DATA                       TEL. NR. TEL. NR.                        
LAIKAS                   FAKSO NR. FAKSO NR. 
EL. PAŠTAS EL. PAŠTAS 
3. ĮVYKIO PABAIGA (TRUMPAS APRAŠYMAS) 4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALŪS 

DUOMENYS APIE EKSTREMALIĄ 
SITUACIJĄ) 

                                                     
 LAPŲ SKAIČIUS                                                            
5. EKSTREMALIOS SITUACIJOS 
PAVADINIMAS 

 

  
  
 6. ŽUVUSIEJI  
 
 
 
 
7. SUŽEISTIEJI  
 
 
 
 
8. KITA INFORMACIJA (VEIKSMAI, PADARYTA ŽALA, PATIRTI NUOSTOLIAI IR T. T.) 
 
 
 
 
 
 
9. DALYVAVUSIOS PAJĖGOS:                                           ŽMONĖS                                  
TECHNIKA 
9.1.                                                                               ………………………          ……………………….. 
9.2.                                                                               ………………………          .………………………. 
9.3.                                                                               ………………………          ……………………….. 
9.4.                                                                               ………………………          ……………………….. 
9.5.                                                                               ………………………          ……………………….. 
9.6.                                                                               ………………………          ……………………….. 
9.7.                                                                               ………………………          ……………………….. 
10. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO 
              (pareigos, parašas, vardas, pavardė) 



 
Egz. Nr. 1, lp. sk. (221 iš 298) 

221 iš 298 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 38 

 
 

SAVIVALDYB ĖS ĮMONĖS ''KAIŠIADORI Ų PASLAUGOS'' 
TRANSPORTO PRIEMONI Ų SĄRAŠAS 

 
 

Transporto priemonių Savivaldybė Ūkio subjektas, kuriam 
reikalingos transporto 

priemonės 

Adresas 

Skaičius 
viso (vnt.) 

Marke, modelis Kategorija Klasė 

Kėbulo tipo 
kodas 

Kaišiadorių 
rajono 

Kaišiadorių rajono 
savivaldybės 
administracija 

Bažnyčios g. 4 2 vnt. MB Sprinter 311 M2 CA M2  CA 

   2 vnt. Iveco 35-10 M2 CA M2 CA 

   3 vnt. Autosan H9-21 M3 CI M3  CI 

   1 vnt Steyr SL 12HUA M3 CI M3  CI 

   1 vnt. MB -0303 M3 CI M3 CI 

   2 vnt. Man.10.180 M3 CI M3 CI 

   1 vnt. MB-412 M2 CA M2 CA 

   1 vnt. Nissan-Primera M1 AA M 1AA 

   1 vnt. Ford-Mondeo M1 AA M 1 AA 

   1 vnt. Setra S 215 M3 CI M3  CI 

   2 vnt. Volvo E-440 M3 CI M3  CI 

   1 vnt. Hyundai M3 CI M3  CI 



 
 
 

222 iš 298 
 

222 iš 298 

Transporto priemonių Savivaldybė Ūkio subjektas, kuriam 
reikalingos transporto 

priemonės 

Adresas 

Skaičius 
viso (vnt.) 

Marke, modelis Kategorija Klasė 

Kėbulo tipo 
kodas 

   1 vnt. Neoplan 208 M3 CI M3  CI 

Kaišiadorių 
rajono 

  1 vnt. Neoplan N 407 M3 CI M3  CI 

   2 vnt. Ikarus-543 M3 CA M3  CA 

   1 vnt. Volvo-B-10M M3 CI M3  CI 

   1 vnt. MB-208 M2 CA M2 CA 

   1 vnt. MB-208 D M1 CA M1 CA 

   1 vnt. Maz-5549 N3 BAC N3 BAC 

   1 vnt. MB-313 M2 CA M2 CA 

   1 vnt. VW-Man N2 BAC N2 BAC 

   1 vnt. GAZ-3307 N2 BADSN N2 BADSN 

 
 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)    Rimas Kiselys 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

223 iš 298 
 

223 iš 298 

Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 39 
 

KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS 
AUTOMOBILIN ĖS TECHNIKOS SĄRAŠAS  

 
Autobusai Krovininiai 

Sėdimų vietų skaičius (iki) Iš jų: 
Eil. 
Nr. 

Įmonės pavadinimas, 
adresas, telefonas Iš 

viso 11 25 35 45 60 virš 60 
Iš 

viso Furgonai Bortiniai Savivarčiai 

 
Pastabos 

 Kaišiadorių rajone iš viso: 83 41 12 18 8 4 - 120 46 33 41  
1. Sį “Kaišiadorių paslaugos”, 

Gedimino g, 133, Kaišiadorys, 
tel.:60139, 

35 9 - 17 5 4 - 1 - 
 

- 
 

1  

2. UAB “Žiežmarių hidromelioracija”, 
Vytauto g. 53, Žiežmariai, 
tel.:58468. 

3 2 1 - - - - - - - -  

3. AB “Kaišiadorių paukštynas”, 
Paukštininkų g. 15, Kaišiadorys, 
tel.: 51034. 

1 - 1 - - - - 30 28 1 1  

4. UAB “Kaišiadorių agrofirma”, 
Sodų, 13, Kaišiadorys, tel.: 60060, 
fax.: 60063. 

- - - - - - - 7 5 1 1  

5. UAB "Girelės paukštynas",  
Paukštininkų g. 38, Kaišiadorys, 
tel.:51731. 

3 - 2 - 1 - - 11 5 3 3  

6. AB “Kaišiadorių statyba”,  
Girelės g. 45, Kaišiadorys,  
tel. : 60171, 60585.. 

3 - 1 - 2 - - 7 - 1 6  

7. VĮ Kaišiadorių miškų urėdija, 
Miškininkų 1, Kaišiadorys, tel.: 
67631, 67644, 67634. 

3 1 2 - - - - 6 - 3 3  



 
 
 

224 iš 298 
 

224 iš 298 

Autobusai Krovininiai 
Sėdimų vietų skaičius (iki) Iš jų: 

Eil. 
Nr. 

Įmonės pavadinimas, 
adresas, telefonas Iš 

viso 11 25 35 45 60 virš 60 
Iš 

viso Furgonai Bortiniai Savivarčiai 

Pastabos 

8. Kruonio HAE, Kruonio kaimas, 
Kruonio seniūnija, 8-528-30430. 

3 2 1 - - - - - - - -  

9. UAB “Žiebena”, Vytauto Didžiojo, 
44a, Kaišiadorys,  
tel.: 52194. 

- - - - - - - 3 - 1 2  

10. Ūkininkas Vigintas Butrimavičius, 
Gudienos g. 13, Gudienos kaimas, 
Kaišiadorių apylinkės seniūnija,  
telf:. 8-685-02374 

- - - - - - - 3 - - 3  

11. Kaišiadorių vartotojų kooperatyvas, 
Vytauto Didžiojo g. 114, 
Kaišiadorys, 
tel.:52235, 52403. 
 

1 1 - - - - - 10 8 1 1  

12. UAB “Pakerta”, Pakertų kaimas, 
Žiežmarių apylinkės seniūnija,  
tel.: 46173 
 

- - - - - - - 1 - 1 -  

13. UAB “Kaišiadorių šiluma”, 
J.Basanavičiaus g. 42, Kaišiadorys, 
tel.: 51139. 

- - - - - - - 2 - 1 1  

14. SP UAB “Kaišiadorių šiluma”, 
J.Basanavičiaus g. 42, Kaišiadorys, 
tel.: 51139. 
 

- - - - - - - 2 - 1 1  

15. ŽŪB “Žiežmarių sodai”,  
Žiežmarių gyvenvietė,  
tel.: 58155 5858. 
 

1 - - 1 - - - 1 - 1 -  



 
 
 

225 iš 298 
 

225 iš 298 

Autobusai Krovininiai 
Sėdimų vietų skaičius (iki)  

Eil. 
Nr. 

Įmonės pavadinimas, 
adresas, telefonas Iš 

viso 11 25 35 45 60 virš 60 
Iš 

viso Furgonai Bortiniai Savivarčiai 

Pastabos 

16. UAB “Legrona”,  
Trumpoji g. 4, Kaišiadorys, 51494 
 

1 1 - - - - - 1 - 1 -  

17. UAB “Presbetonas”,  
Statybininkų g. 1, Žiežmariai,  
tel.: 58696, 8-286-44833 
 

- - - - - - - 3 - 1 2  

18. Strėvininkų pensionatas, Mūro 
Strėvininkų kaimas, Žiežmarių 
apylinkės seniūnija, tel.: 53538. 

1 1 - - - - - 1 - 1 -  

19. UAB “Presbetonas”,  
Statybininkų g. 1, Žiežmariai,  
tel.: 58696, 8-286-44833. 

- - - - - - - 3 - 1 2  

20. Kaišiadorių technologijų ir verslo 
mokykla, Girelės g. 57, 
Kaišiadorys, (8 346)51 899, 60058 

3 1 2 - - - - 3 - 3 -  

21. Rajono ūkininkai - - - - - - - 28 - 12 16  
22. Ugdymo įstaigų geltoni 

autobusiukai 
25 23 2 - - - - - - - -  

 
 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)    Rimas Kiselys 
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226 iš 298 

Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 40 

 
 

KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS 
GAISRŲ GESINIMUI, GELB ĖJIMO IR ATSTATYMO DARBAMS NAUDOJAMOS 

INŽINERIN ĖS TECHNIKOS SĄRAŠAS 
 

Ekskavatoriai, 
vnt. 

Autokranai, 
vnt. 

Buldozeriai, 
vnt. 

Vilkikai, vnt. 
Eil. 
Nr. 

Įmonės pavadinimas, 
adresas, telefonas 

Iš
 v

is
o 

iki 
0,5 
m3 

iki 
1,0
m3 

per 
1,0m

3 

Iš
 v

is
o 

iki 
10 t 

 

per  
10 t 

 

Iš
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o 
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100 
AJ 
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100 
AJ 
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i, 
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Pastabos 

 Kaišiadorių rajone iš 
viso: 

33 22 10 1 5 3 2 26 17 9 4 18 8 6 6 - 13  

1. 

UAB "Žiežmarių 
hidrostatyba", Žiežmariai, 
Vytauto g. 23, 
58468, 58656 

4 2 2 - 1 - 1 4 3 1 - - 1  1 -   

2. 
AB "Kaišiadorių statyba",  
Girelės g.45, Kaišiadorys, 
60171, 60585 

2 1 1 - 1 - 1 2 1 1 - 2 - 1 1 - 1  

3. 

AB Kaišiadorių 
paukštynas,  
Paukštininkų g.15, 
Kaišiadorys,  
51034, 52014 

1 - 1 - 1 1 - 1 1 - - 1 - - - - -  

4. 
UAB „Komrita“, 
J.Basanavičiaus g. 41, 
Kaišiadorys, 52579 

1 1 - - - - - 1 1 - - 1 - - - - -  
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Ekskavatoriai, 
vnt. 

Autokranai, 
vnt. 

Buldozeriai, 
vnt. 

Vilkikai, vnt. 
Eil. 
Nr. 

Įmonės pavadinimas, 
adresas, telefonas 

Iš
 v

is
o 

iki 
0,5 
m3 

iki 
1,0
m3 

per 
1,0m

3 

Iš
 v

is
o 

iki 
10 t 

 

per  
10 t 

 

Iš
 v
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o 
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AJ 
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Pastabos 

5. 

VĮ "Kauno regiono keliai" 
Kaišiadorių kelių tarnyba,  
Vytauto Didžiojo g.118, 
Kaišiadorys 
52322, 52134, 52312 

4 1 2 1 - - - 5 1 4 - 2 4 1 1 - 1  

6. 

UAB “Kaišiadorių 
šiluma”  
J.Basanavičiaus g. 37, 
Kaišiadorys, 51139 

2 2 - - 1 1 - - - - - 1 - - - - 1  

7. 

VĮ Kaišiadorių miškų 
urėdija, 
Miškininkų g.1, 
Kaišiadorys, 
51931, 52491 

2 1 1 - - - - 1 1 - - 1 1 1 1 -   

8. 

AB „LESTO“ Kaišiadorių 
skyrius, Girelės g. 4, 
Kaišiadorys, 60485, 
601111 
60742 

1 1 - - 1 1 - - - - 3 2 - - - - 3  

9. 
UAB Girelės paukštynas,  
Paukštininkų g.38, 
Kaišiadorys 51731, 51765 

1 1 - - - - - - - - - 1 - 1 1 - -  

10. 
AB "Žiebena", Vytauto 
Didžiojo 44A, 52194, 
60648 

1 1 - - - - - - - - - 1 - - - - 1  



 
 
 

228 iš 298 
 

228 iš 298 

Ekskavatoriai, 
vnt. 

Autokranai, 
vnt. 

Buldozeriai, 
vnt. 

Vilkikai, vnt. 
Eil. 
Nr. 

Įmonės pavadinimas, 
adresas, telefonas 

Iš
 v

is
o 

iki 
0,5 
m3 

iki 
1,0
m3 

per 
1,0m

3 

Iš
 v

is
o 

iki 
10 t 

 

per  
10 t 
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Pastabos 

11. 

Ūkininkas Vigintas 
Butrimavičius,  
Gudienos g. 13, Gudienos 
k., Kaišiadorių apylinkės 
sen.,  
(8 685) 02 374 

1 - 1 - - - - 1 - 1 - - - - - - -  

12. 

Liaudies buities muziejus, 
S.Neries g. 6, Rumšiškių 
mstl., Rumšiškių 
seniūnija, 51589, 47233, 
47474 

1 1 - - - - - - - - - - - - - - -  

13. 

UAB "Kaišiadorių 
vandenys", Gedimino g. 
137, Kaišiadorys, 
52562,52737 

4 3 1 - - - - - - - - 1 - - - - 3  

14. 

Agroserviso ŽŪB 
„Gudienos laukai“, 
Gudienos k., Kaišiadorių 
apylinkės sen., Gudienos 
k., Kaišiadorių apyl., sen.,  
52409 

1 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - -  

15. 

UAB „Žiežmarių 
hidrotechnika“, Kauno g. 
1, Žiežmarių gyv., 
(8 687) 85 728 

2 1 1 - - - - 2 1 1 - - 1 1 1 - -  



 
 
 

229 iš 298 
 

229 iš 298 

Ekskavatoriai, 
vnt. 

Autokranai, 
vnt. 

Buldozeriai, 
vnt. 

Vilkikai, vnt. 
Eil. 
Nr. 

Įmonės pavadinimas, 
adresas, telefonas 

Iš
 v

is
o 
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0,5 
m3 
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1,0
m3 

per 
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10 t 
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Pastabos 

16. 

A. Miknevičiaus PĮ, 
A.Baranausko g. 10, 
Rumšiškės,  
(8 687) 86 347 

2 2 - - - - - 2 1 1 - - 1 - - - -  

17. 
ŽŪB „Žiežmarių sodai“, 
Triliškių k. Žiežmarių 
apyl. sen., 58152 

1 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - -  

18. 

Kaišiadorių technologijų ir 
verslo mokykla,  
Girelės g. 57, 
Kaišiadorys, 
(8 346)51 899, 60058 

1 1 - - - - - 1 1 - - 1 - -   -  

19. 

Kaišiadorių dekoratyvinių 
augalų veislių tyrimo ir 
karantino stotis, Avilių k., 
Žiežmarių apylinkės 
seniūnija, 52494 

1 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - -  

20. 

UAB "Kaišiadorių butų 
ūkis", Birutės g. 6,  
Kaišiadorys 
51148 

       3 3 - 1 2 - - - - 1  
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Ekskavatoriai, 
vnt. 

Autokranai, 
vnt. 

Buldozeriai, 
vnt. 

Vilkikai, vnt. 
Eil. 
Nr. 

Įmonės pavadinimas, 
adresas, telefonas 

Iš
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is
o 

iki 
0,5 
m3 
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Pastabos 

21 

Kaišiadorių rajono 
savivaldybės 
administracija,  
Bažnyčios g. 4, 
Kaišiadorys,  
(8698) 28705, 20486 

- - - - - - - - - - - - - - - - 1  

 
 
 
 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)    Rimas Kiselys 
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231 iš 298 

Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 41 

 
KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PARDUOTUVIŲ IR VALGYKL Ų  

SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. 

Prekybos vietos, valgyklos  
pavadinimas 

Adresas, 
telefonas 

Prekių nomenklatūra  
Gyventojų skaičius 

vienai prekybos vietai 
Pastabos 

1. 
Kaišiadorių restoranas, valgykla, 
restoranas 

Gedimino g. 34, 
Kaišiadorys, 52055 

Maisto,produktais 
 

460 
 

2. 
Alaus baras “Kepsninė” Basanavičiaus g. 29 

Kaišiadorys, 52417   
Maisto produktais 
 

240 
 

3. 
Kaišiadorių vartotojų 
kooperatyvas, bufetas Nr.2 

Bažnyčios g. 4, 
Kaišiadorys, 51684 

Maisto,produktais 
 

120 
 

4. 
VP Marketas, parduotuvė 
„MAXIMA“ 

Kauno g. 24, Žiežmariai, 
58380 

Maisto produktais, apranga, avalynė 600 
 

5. 
Pravieniškių parduotuvė Pravieniškės-1, 

Pravieniškių sen., 56337 
Maisto produktais, apranga, avalynė 70 

 

6. 
Kruonio parduotuvė Kruonio mstl., Kruonio 

sen., 57276 
Maisto produktais, apranga, avalynė 70 

 

7. 
Rumšiškių prekybos centras Nemuno g. 1, Rumšiškių 

mstl., 47790 
Maisto produktais, apranga, avalynė 90 

 

8. 
Parduotuvė “Girelė” Gedimino g. 34, 

Kaišiadorys, 51249 
Maisto produktais 
 

800 
 

9. 
Kaišiadorių vartotojų 
kooperatyvas, gastronomas Nr.2 

Vytauto Didžiojo g. 85/2, 
Kaišiadorys, 52051 

Maisto produktais 
 

160 
 

10. 
A. Radvilos, parduotuvė ir kavinė 
„Pasaga“ 

Gedimino g. 99, 
Kaišiadorys, 54988; 54484 

Maisto produktais 
 

480 
 

11. 
Parduotuvė “Žilvitis” Gedimino g. 71, 

Kaišiadorys, 52896; 52805 
Maisto produktais, apranga, avalynė 

 
240 

 



 
 
 

232 iš 298 
 

232 iš 298 

Eil. 
Nr. 

Prekybos vietos, valgyklos  
pavadinimas 

Adresas, 
telefonas 

Prekių nomenklatūra  
Gyventojų skaičius 

vienai prekybos vietai 
Pastabos 

12. 
Parduotuvė „MAXIMA“ LT, 
UAB 

Gedimino g. 109, 
Kaišiadorys, 8-346-60824 

Maisto produktais 
 

800 
 

13. 
Žaslių geležinkelio stoties 
parduotuvė 

Žaslių geležinkelio stotis, 
Žaslių sen., 48995 

Maisto produktais, apranga, avalynė 200 
 

14. 
Žaslių parduotuvė Vytauto g. 39, Žaslių 

kaimas, 44344 
Maisto produktais 270 

 

15. 
Mikalauciškių parduotuvė Mikalauciškių km, Žaslių 

sen., 48724 
Maisto produktais  240

  
 

16. 
Stabintiškių parduotuvė Stabintiškių km, Žaslių 

sen., 43142 
Maisto produktais 240 

 

17. 
Paparčių parduotuvė Paparčių km, Paparčių 

sen., 42634 
Maisto produktais, apranga, avalynė 240 

 

18. 
Pašulių parduotuvė Pašulių km. Palomenės 

sen., 49319 
Maisto produktais 200 

 

19. 
Neprėkštos parduotuvė Neprėkštos km, Palomenės 

sen., 41650 
Maisto produktais, apranga, avalynė 240 

 

20. 
Morkūnų parduotuvė Morkūnų km, Žiežmarių 

apyl.sen., 47916 
Maisto produktais 120 

 

21. 
Kaišiadorių technologijų ir verslo 
mokykla, valgykla 

Girelės g. 57, Kaišiadorys, 
(8 346)51 899, 51 213 

Maisto produktais Pamaitina 400 žm. per 
pamainą 

 

22. 
J.Špakauskienės įmonė, 
parduotuvę “Jolanda” 

Gedimino g. 62, 
Kaišiadorys, 51865 

Maisto produktais 120 
 

23. 
Parduotuvė UAB “NORFOS 
MAŽMENA” 

Maironio g. 1, Kaišiadorys, 
60676; 60738,8-685-68366  

Maisto produktais 800 
 

24. 
Parduotuvė UAB „RIMI 
LIETUVA“ PC 89 

Gedimino 115A, 
Kaišiadorys, 8-614-87441 

Maisto produktais 800 
 

25. 
Zūbiškių parduotuvė Zūbiškių km, Palomenės 

sen., 42238 
 

Maisto produktais, apranga, avalynė 200 
 



 
 
 

233 iš 298 
 

233 iš 298 

Eil. 
Nr. 

Prekybos vietos, valgyklos  
pavadinimas 

Adresas, 
telefonas 

Prekių nomenklatūra  
Gyventojų skaičius 

vienai prekybos vietai 
Pastabos 

26. 
Prekybos centras  
UAB „PALINK“ IKI-461 
Kaišiadorys su PASAŽU 

Gedimino g. 116, 
Kaišiadorys, 8-640-46643 

Maisto produktais, 
pasažo valgykla 

800 
Pamaitina 400 žm. per 

pamainą 
 

27. 
Mūro Strėvininkų parduotuvė Mūro Strėvininkų km, 

Žiežmarių apyl.sen., 49556 
Maisto produktais 140 

 

28. 
Mičiūnų parduotuvė Mičiūnų km, Kruonio sen., 

45278 
Maisto produktais 60 

 

29. 
Vaitkūnų parduotuvė Vaitkūnų km, Nemaitonių 

sen., 45270 
Maisto produktais 30 

 

30. 
Anglininkų parduotuvė Anglininkų km, Kruonio 

sen., 57127 
Maisto produktais 80 

 

31. 
Mičiūnų parduotuvė Mičiūnų km, Kruonio sen., 

45278 
Maisto produktais 60 

 

32. 
Vaitkūnų parduotuvė Vaitkūnų km, Nemaitonių 

sen., 45270 
Maisto produktais 30 

 

33. 
Anglininkų parduotuvė Anglininkų km, Kruonio 

sen., 57127 
Maisto produktais 80 

 

34. 
Darsūniškio parduotuvė Darsūniškio km, Kruonio 

sen., 46349 
Maisto produktais, apranga, avalynė 120 

 

35. 
Vil ūnų parduotuvė Vilūnų km, Kruonio sen., 

45693 
Maisto produktais, apranga, avalynė 120 

 

36. 
I.Pabrėžienės personalinė įmonė Girelės g. 45, Kaišiadorys, 

60086 
Maisto produktais apranga, avalynė 240 

 

37. 
B.Sadonienės personalinė įmonė, 
kavinė “Drakonas” 

Gedimino g. 32, 
Kaišiadorys, 8-688 79513 

Maisto produktais Pamaitina 200 žm. per 
pamainą 

 

 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)    Rimas Kiselys 



 
 
 

234 iš 298 
 

234 iš 298 

Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 42 

 
KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PREKYBOS ĮMONI Ų IR PREKYVIE ČIŲ  

SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. 

Įmonės pavadinimas, 
registracijos kodas 

Adresas, 
telefonas 

Vadovas (vardas, pavardė, 
mobilusis telefonas) 

Veiklos  
rūšis 

1 UAB „Aradva“, 158973124 Vilniaus g. 3, Žasliai Kaišiadorių raj. 
8 610 19031 

Generalinis direktorius 
Algimantas Radvila  
8 687 50101 

Mažmeninė maisto prekyba 
 

2 UAB „Aradva“, 158973124 Gedimino g. 128A, Kaišiadorys 
8 615 49060; 8 346 52501 

Generalinis direktorius 
Algimantas Radvilą  
8 687 50101 

Mažmeninė maisto prekyba 

3 UAB „Aradva“, 158973124 Vytauto g. 24, Žasliai, Kaišiadorių raj. 
8 620 34516; 8 346 44439 

Generalinis direktorius 
Algimantas Radvila  
8 687 50101 

Mažmeninė maisto prekyba 

4 UAB „Aradva“, 158973124 Sodų g./Rožių g. 17a/1, Žiežmariai, 
Kaišiadorių raj. 
8 610 18943; 8 346 58218 

Generalinis direktorius 
Algimantas Radvila  
8 687 50101 

Mažmeninė maisto prekyba 

5 UAB „Aradva“, 158973124 Ateities g. 2, Stasiūnai, Kaišiadorių raj. 
8 612 40354; 8 346 52080 

Generalinis direktorius 
Algimantas Radvila  
8 687 50101 

Mažmeninė maisto prekyba 

6 UAB „Aradva“, 158973124 Paukštyno g. 2, Antakalnis,  
Kaišiadorių raj. 
8 615 15245; 8 346 41229 

Generalinis direktorius 
Algimantas Radvila  
8 687 50101 

Mažmeninė maisto prekyba 

7 UAB „Aradva“, 158973124 Melioratorių g. 12, Žiežmariai, 
Kaišiadorių raj. 
8 615 15229; 8 346 58005 

Generalinis direktorius 
Algimantas Radvila  
8 687 50101 

Mažmeninė maisto prekyba 



 
 
 

235 iš 298 
 

235 iš 298 

Eil. 
Nr. 

Įmonės pavadinimas, 
registracijos kodas 

Adresas, 
telefonas 

Vadovas (vardas, pavardė, 
mobilusis telefonas) 

Veiklos  
rūšis 

8 UAB „Alivdara“, 158906524 Gedimino g. 14A, Kaišiadorys 
8 346 60207; 8 615 49069 

Komercijos direktorė  
Irena Šimonienė  
8 682 59696 

Mažmeninė maisto prekyba 

9 UAB „Alivdara“, 158906524 Gedimino g. 62, Kaišiadorys 
8 612 08815 

Komercijos direktorė  
Irena Šimonienė  
8 682 59696 

Mažmeninė maisto prekyba 

10 UAB „Alivdara“, 158906524 Žaslių g. 32, Gudiena, Kaišiadorių raj. 
8 614 08405;  8 346 60160 

Komercijos direktorė  
Irena Šimonienė  
8 682 59696 

Mažmeninė maisto prekyba 

11 UAB „Alivdara“, 158906524 Girelės g. 43A, Kaišiadorys 
8 611 31904; 8 346 54374 

Komercijos direktorė  
Irena Šimonienė  
8 682 59696 

Mažmeninė maisto prekyba 

12. UAB „PALINK“ IKI-461, 
110193723 

Gedimino g.116, Kaišiadorys Rasa Suodienė 
8 640 46 643 

Mažmeninė maisto prekyba, 
ūkinės, kanceliarinės prekės 

13. UAB „RIMI LIETUVA“ PC89, 
123715317 

Gedimino g.115A, Kaišiadorys Airina Januškevičienė, 
8 614 87 441 

Mažmeninė maisto prekyba, 
ūkinės, kanceliarinės prekės 

14. MAXIMA LT, UAB, 123033512 Gedimino g.109, Kaišiadorys Jolanta Baronėnienė, 
8 346 60 824 

Mažmeninė maisto prekyba, 
ūkinės, kanceliarinės prekės 

15. UAB „Norfos mažmena“, 
110778328 

Maironio g 1/V. Kudirkos g. 3, 
Kaišiadorys 

Lolita Jančiauskienė, 
8 685 68 366 

Mažmeninė maisto prekyba, 
ūkinės, kanceliarinės prekės 

 
 

 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)    Rimas Kiselys 

 
 
 
 



 
 
 

236 iš 298 
 

236 iš 298 

Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 43 

 
 
 

KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ SAVIVALDYB ĖS IKIMOKYKLINIO VAIK Ų UGDYMO ĮSTAIGŲ,  
VAIK Ų, JAUNIMO IR SUAUGUSI ŲJŲ BENDROJO LAVINIMO ĮSTAIGŲ  

SĄRAŠAS 
 
 

Darbuotojų skaičius 
Eil. 
Nr. 

Įstaigos pavadinimas Adresas, telefonas 
Vadovo vardas, pavardė, 

adresas, telefonas, 
el. pašto adresas 

Galimas priimti 
maksimalus 

vaikų/mokinių 
skaičius 

Mokytojų, 
auklėtojų 

Kiti 
darbuotojai 

Pastabos 

max 1000 1. Kaišiadorių r. Algirdo 
Brazausko gimnazija 

Gedimino g. 65,  
LT-56124 Kaišiadorys    
(8 346) 52 274,  
20 252, faks.: 20 253 

Stanislavas Bernikas, 
Taikos g. 9, Gudzenkos k., 
Kaišiadorių apylinkės sen., 
(8 686)33 780 
direktorius@a.brazausko-
gimnazija.lt; rastine@a.brazausko-
gimnazija.lt 
 

mokosi 653 

65 38  

max 360 Kaišiadorių r. Kruonio 
gimnazija mokosi 297 

max 150 Kalvių pagrindinio 
ugdymo skyrius  mokosi 72 

max 140 Darsūniškio pagrindinio 
ugdymo skyrius 

mokosi 53 

2. 

Vil ūnų skyrius 

Darsūniškio g. 11, 
Kruonio mstl., LT-56319 
Kaišiadorių r. sav. 
(8 346) 57 326; 20 260 

Rita Mikučauskienė, 
Ąžuolų g. 48, Rumšiškių mstl., 
Rumšiškių seniūnija, 
(8 686)18 165 
kruonio.mokykla@kaisiadorys.lt 
 

max 174 

55 54 Vilūnų 
skyriuje 
mokinių 

nėra. 
Į pamokas 
atvežami 
Kruonio 

gimnazijos 
mokiniai 



 
 
 

237 iš 298 
 

237 iš 298 

Eil. 
Nr. 

Įstaigos pavadinimas Adresas, telefonas 
Vadovo vardas, pavardė, 

adresas, telefonas, 
el. pašto adresas 

Galimas priimti 
maksimalus 

vaikų/mokinių 
skaičius 

Darbuotojų skaičius Pastabos 

max  Kaišiadorių r. Žiežmarių 
gimnazijos  mokosi 598 

max  

3. 

Kaišiadorių r. Žiežmarių 
gimnazijos, Pakertų 
pradinio ugdymo skyrius 

Žaslių g. 21, Žiežmariai, 
LT-56235 Kaišiadorių r. 
sav. 
(8 346) 20 256; 51 937;  

faks.: 58 358 

Ieva Mažulienė, 
Gedimino g. 117-11, 
 
Kaišiadorys, (8 610) 14 140 
ziezmariu.mokykla@kaisiadorys.lt 
 mokykla@ziezmariai.lm.lt 
 

mokosi 24 

60 40 Mokykla 
turi dvejas 
patalpas 

max 699 Kaišiadorių r. Rumšiškių 
Antano Baranausko 
gimnazija 

mokosi 419 

max 200 

4. 

Kaišiadorių r. Rumšiškių 
Antano Baranausko 
gimnazijos Dovainonių 
pagrindinio ugdymo 
skyrius 
 

Rumšos g. 36, 
Rumšiškės, LT-56336 
Kaišiadorių r. sav.   
(8 346) 47 141; 47 243 

Artūras Čepulis, 
Sodų g. 15-12, 
Žiežmarių miestelis, 
(8 346) 58 838 
rvabvm@gmail.com 
 

mokosi 60 

58 35 Pamokos 
vyksta 
dvejose 

patalpose 

max 1200 Kaišiadorių Vaclovo 
Giržado progimnazija 

mokosi 1102 

max 264 Kaišiadorių Vaclovo 
Giržado progimnazijos 
(darželio patalpos) B – I 
korpusas 

mokosi 169 

max 270 

5. 

Kaišiadorių Vaclovo 
Giržado progimnazijos 
pradinės mokyklos 
patalpos C-II korpusas 

Paukštininkų g. 5,  
LT-56166 Kaišiadorių r. 
sav. (8 346) 51 805;  
51 069; 51 544 
Girelės g. 41, LT-56166 
 
 
 
Gedimino g. 38, LT-
56166 
 
 

Jolita Morkūnaitė 
Vytauto didžiojo g. 6, 
Kaišiadorys 
(8 346) 51 805 
girzado.rastine@kaisiadorys.lt; 
girzado.buhalterija@gmail.com 
direktorius@v.girzado-
progimnazija.lt 

mokosi 200 

99 42 Pamokos 
vyksta 
trijose 

patalpose 



 
 
 

238 iš 298 
 

238 iš 298 

Darbuotojų skaičius 
Eil. 
Nr. 

Įstaigos pavadinimas Adresas, telefonas 
Vadovo vardas, pavardė, 

adresas, telefonas, 
el. pašto adresas 

Galimas priimti 
maksimalus 

vaikų/mokinių 
skaičius 

Mokytojų, 
auklėtojų 

Kiti 
darbuotojai 

Pastabos 

max 600 Kaišiadorių r. Žaslių 
pagrindinė mokykla 

mokosi 234 

max 120 

6. 

Kaišiadorių r. Žaslių 
pagrindinės mokyklos 
Pajautiškių pradinio 
ugdymo skyrius 
 

Vytauto g. 1,  
Žaslių mstl., LT-56412 
Kaišiadorių r. sav.   
(8 346) 44 328 

Asta Malakauskienė, 
Vilniaus g. 90, 
Žaslių miestelis, 
(8 682) 14 432 
zasliu.mokykla@kaisiadorys.lt; 
vidurine@zasliu.kaisiadorys.lm.lt 

mokosi 24 

34 24 Pamokos 
vyksta 
dvejose 

patalpose 

max 100 7. Kaišiadorių r. Antakalnio 
pagrindinė mokykla 

Antakalnio k., 
Rumšiškių sen., LT-
56436 Kaišiadorių r. sav. 
(8 346) 20 264; 20 265 

Adolfas Bandzevičius, 
Rožių g. 3, 
Antakalnio kaimas, 
Rumšiškių sen., Kaišiadorių, r. 
(8 698) 82 748 
antakalnio.mokykla@kaisiadorys.lt 
 

mokosi 80 

13 12  

max 150 8. Kaišiadorių r. Mūro 
Strėvininkų pagrindinė 
mokykla 

Mūro Strėvininkų k., 
Žiežmarių apylinkės 
sen., LT-56202 
Kaišiadorių r. sav., (8 
346) 49 541   

Birutė Mučinskienė, 
Gedimino g. 88-11, 
Kaišiadorys, 
(8 699) 85 659 
pagr@strevininku.kaisiadorys.lm.lt 

 

mokosi 74 

14 10  

max 250 9. Kaišiadorių r. Palomenės 
pagrindinė mokykla 

Palomenės k., LT-56383 
Kaišiadorių r. sav. 
(8 346) 50 446;    
 20 276; 20 277 

Regina Briginienė, 
Pavasario g. 8, Gudienos k., 
Kaišiadorių apylinkės sen. 
(8 346) 53 113 
palomenes.mokykla@kaisiadorys.lt
pagr@palomenes.kaisiadorys.lm.lt 
 

mokosi 170 

22 16  



 
 
 

239 iš 298 
 

239 iš 298 

Darbuotojų skaičius 
Eil. 
Nr. 

Įstaigos pavadinimas Adresas, telefonas 
Vadovo vardas, pavardė, 

 adresas, telefonas 

Galimas priimti 
maksimalus 

vaikų/mokinių 
skaičius 

Mokytojų, 
auklėtojų 

Kiti 
darbuotojai 

Pastabos 

max 225 10. Kaišiadorių r. 
Pravieniškių Stasio 
Tijūnaičio pagrindinė 
mokykla 

Pravieniškių I k., 
Pravieniškių sen., LT-
56371 Kaišiadorių r. sav.  
(8 346) 48 415 

Nijolė Butrimavičienė, 
Girelės g. 55-416, Kaišiadorys, 
(8 618) 30 323 

direktore@tijunaicio.kaisiadorys.lm.lt 
 

mokosi 102 

20 17  

max 160 11. Kaišiadorių r. Paparčių 
pagrindinė mokykla 

Dominikonų g. 16, 
Paparčių k., Paparčių 
sen., LT-56438 
Kaišiadorių r. sav. 
(8 346) 20 280;  
faks.:, 20 281 

Akvil ė Grigienė, 
Kauno g. 83, Paparčių k., Paparčių 
sen., Kaišiadorių r., 
(8 686) 14 412 
akvile.grigiene28@gmail.com 
paparciu.mokykla@kaisiadorys.lt 

mokosi 104 

23 10  

max 120 

mokosi 61 

12. Kaišiadorių r. Žiežmarių 
mokykla-darželis 

Vytauto g. 44a, 
Žiežmariai, LT-56242  
Kaišiadorių r. sav.  
(8 346) 20 495; 20 494; 
58 010; 58 256;     

Raimunda Šulskienė, 
Melioratorių g. 3-5,  
Žiežmarių mstl.,  
(8 346) 58 260 
ziezmariu.darzelis@kaisiadorys.lt 

darželinukų 39 

13 21  

max 120 

mokosi 67 

13. Kaišiadorių r. mokykla-
darželis „Rugelis“ 

Sodų g.11, Gudiena  
LT-56116 Kaišiadorių r. 
sav.  
(8 346) 20 238; 53 933 
 

Alfreda Mikalauskienė, 
Sodų g. 7-2, Gudienos k., 
Kaišiadorių apylinkės sen., 
Kaišiadorių r. 
(8 610) 39 107 
darzelis.rugelis@kaisiadorys.lt 

darželinukų 43 

9 16  

max 70 

mokosi 42 

14. Kaišiadorių r. Stasiūnų 
mokykla-darželis 
„Nykštukas“ 

Parko g. 12, Stasiūnų k., 
Žiežmarių apylinkės 
sen., LT-56138 
Kaišiadorių r. sav., (8 
346) 43 645;  
20 240; 20 241 

Regina Belekevičienė, 
Ateities g. 2A-11, Stasiūnų k., 
Žiežmarių apylinkės sen., 
Kaišiadorių r. 
(8 346) 43 653 
darzelis.nykstukas@kaisiadorys.lt 

darželinukų 20 

10 12  



 
 
 

240 iš 298 
 

240 iš 298 

Darbuotojų skaičius 
Eil. 
Nr. 

Įstaigos pavadinimas Adresas, telefonas 
Vadovo vardas, pavardė, 

 adresas, telefonas 

Galimas priimti 
maksimalus 

vaikų/mokinių 
skaičius 

Mokytojų, 
auklėtojų 

Kiti 
darbuotojai 

Pastabos 

max 150 15. Kaišiadorių jaunimo ir 
suaugusiųjų mokykla 

Gedimino g. 118,  
LT-56166  Kaišiadorių r. 
sav., (8 346) 60 120;   
20 286 
 

Jurgita Nauckūnienė, 
Melioratorių g. 1-18, 
Žiežmarių mstl., Žiežmarių sen., 
Kaišiadorių r. 
jaunimo.mokykla@kaisiadorys.lt;  

mokosi 129 

29 16  

max 212 

priešmokyklinis 
ugdymas 42 

16. Kaišiadorių lopšelis-
darželis „Spindulys“ 

Maironio g. 45, LT-
56156 Kaišiadorių r. 
sav.   
(8 346) 20 235;  20 234 
 
 

Natalija Raudeliūnienė, 
Tvenkinių g. 6, Gudienos k. 
Kaišiadorių apylinkės sen., 
Kaišiadorių r., (8 346) 53 633 
darzelis.spindulys@kaisiadorys.lt darželinukų 158 

25 28  

max 175 

priešmokyklinis 
ugdymas 34 

17. Kaišiadorių lopšelis-
darželis „Žvaigždutė“ 

Vienybės g. 22/3,  
LT-56121 Kaišiadorių r. 
sav. , (8 346) 53 039;  
52 355; 54 096 

Orinta Cibulskytė, 
Ruokio g. 3-25, Kaišiadorys, 
(8 613) 83 542 
darzelis.zvaigzdute@kaisiadorys.lt 

 
darželinukų 132 

23 25  

max 75 

priešmokyklinis 
ugdymas 6 

18. Kaišiadorių r. 
Pravieniškių lopšelis-
darželis „Ąžuoliukas“ 

Pravieniškių g. 2 A, 
Pravieniškių II k., 
Pravieniškių sen.,  
LT-56369 Kaišiadorių r. 
sav. , (8 346) 67 711;  
20 246; 20 247 

Žaneta Matorkienė, 
J. Basanavičiaus g. 1-6, Kaišiadorys 
(8 625) 96 429 
pravieniskiu.darzelis@kaisiadorys.lt 
 
 

darželinukų 48 

9 14  

max 75 

priešmokyklinis 
ugdymas 21 

19. Kaišiadorių r. Rumšiškių 
lopšelis-darželis 

J. Aisčio g. 4, Rumšiškių 
mstl., LT-56335 
Kaišiadorių r. sav.   
(8 346) 20 245;  
20 244 

Liudmila Radzevičienė, 
Petro Cvirkos g. 16-1, 
Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r. 
(8 686) 32 467 
rumsiskiu.darzelis@kaisiadorys.lt; 
rumsdarz@one.lt 

darželinukų 54 

10 12  



 
 
 

241 iš 298 
 

241 iš 298 

Darbuotojų skaičius 
Eil. 
Nr. 

Įstaigos pavadinimas Adresas, telefonas 
Vadovo vardas, pavardė, 

 adresas, telefonas 

Galimas priimti 
maksimalus 

vaikų/mokinių 
skaičius 

Mokytojų, 
auklėtojų 

Kiti 
darbuotojai 

Pastabos 

max 25 20. Kaišiadorių r. Pakertų 
lopšelis – darželis 

Pakertų k., Žiežmarių 
apylinkės sen., LT-
56262 Kaišiadorių r. 
sav.   
(8 346) 50 195; 20 248 
 

Janina Medzevičienė, 
Tulpių g. 28, Žiežmarių mstl., 
Kaišiadorių r., 
(8 620) 68 457 
pakertu.darzelis@gmail.com, 
pakertu.darzelis@kaisiadorys.lt 
 

darželinukų 21 

2 6  

max 75 21. Kaišiadorių r. Žiežmarių 
lopšelis - darželis 
„Varpelis" 

Narimanto g. 37, 
Žiežmariai, LT-56238 
Kaišiadorių r. sav.   
(8 346) 58 352; 58 216 

Laima Čekaitienė, 
Sodų g. 9-13, Žiežmarių mstl., 
Žiežmarių sen., Kaišiadorių r., 
(8 346) 58 767 
ldvarpelis@gmail.com 
darzelis.varpelis@kaisiadorys.lt 
laiminta@gmail.com 
 

darželinukų 69 

10 17  

max 50 22. Kaišiadorių r. Žaslių 
lopšelis - darželis 
„Žaliasis klevelis“ 

Naujažerio g. 2, Žaslių 
mstl., LT-56413 
Kaišiadorių r. sav.   
(8 346) 44 425  

Erlanda Vitkauskienė, 
Stabintiškių g. 50, Stabintiškių k., 
Žaslių sen., Kaišiadorių r., 
(8 622) 47 412 
zasliu.darzelis@kaisiadorys.lt; 
darzelis@klevelis.kaisiadorys.lm.lt 

darželinukų 40 

5 10  

23. Kaišiadorių kūno 
kultūros ir sporto centras 

Gedimino g. 85, LT-
56155 Kaišiadorių r. sav. 
 (8 346) 51 982;  20 291; 
20 290;  52 040;     

Jonas Žižliauskas, 
Gedimino g. 73-8, Kaišiadorys, 
(8 686) 53 521 
kksc@kaisiadorys.lt;  
jonas.kksc@kaisiadorys.lt; 
Jurgita.kksc@kais 
 

- - 28  
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Darbuotojų skaičius 
Eil. 
Nr. 

Įstaigos pavadinimas Adresas, telefonas 
Vadovo vardas, pavardė, 

 adresas, telefonas 

Galimas priimti 
maksimalus 

vaikų/mokinių 
skaičius 

Mokytojų, 
auklėtojų 

Kiti 
darbuotojai 

Pastabos 

24. Kaišiadorių  meno 
mokykla 

Gedimino g. 85, 
LT-56155 Kaišiadorys, 
(8 346) 52 831;  51 671 

Regina Rikterytė, 
Gedimino g. 90-8, Kaišiadorys, 
( 8 687) 57 784 
kaisiadoriumm@gmail.com 

max 350 per 
dieną 

66 10 Mokinių 
skaičius 
rajone 
650 

max 100 25. Kaišiadorių švietimo ir 
kultūros paslaugų centras 

Vienybės g. 22/3, 
LT-56121 Kaišiadorys, 
.(8 346) 60 923;  60 922, 
60 916,  60 920 

Kristina Rūta Dzeventlauskienė, 
Gedimino g. 127-31, Kaišiadorys, 
(8 687) 94 931 
svietimocentras@kaisiadorys.lt; 
dzeventlauskiene@gmail.com 

mokosi 60 

4 7  

26. Kaišiadorių rajono 
pedagoginė psichologinė 
tarnyba 

Gedimino g. 48, 
LT-56121 Kaišiadorys, 
(8 346) 43 814 

Ramunė Jakštienė, 
Aušros g. 10, Gudienos k., 
Kaišiadorių apylinkės sen., 
Kaišiadorių r., (8 698) 12 022 
ramune.jakstiene@gmail.com 
ppt@ppt.kaisiadorys.lm.lt 

- - 8 ir   
3 

aptarnaujanti
s personalas 

 

max 160 
 

27. Kaišiadorių specialioji 
mokykla 

Gedimino g. 118, 
LT-56166 Kaišiadorys, 
(8 346) 60 028,  60 029 

Reda Pažerienė,  
Gedimino g. 78-40, Kaišiadorys, 
(8 614) 29 449 
KSIMAS@takas.lt 

mokosi 69 

36 26  

max 500 28. Kaišiadorių technologijų ir 
verslo mokykla 

Girelės g. 57, 
Kaišiadorys, 
(8 346)51 899, 51 213 

Teodoras Kazakevičius, 
Gedimino g. 20-21, Kaišiadorys, 
rastine@zum.kaisiadorys.lm.lt 
pavaduotojas@zum.kaisiadorys.lm.

lt 

mokosi 360 

30 43  

PASTABA: Kaišiadorių rajono savivaldybėje nėra valstybinių ikimokyklinio vaikų ugdymo įstaigų, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo įstaigų. 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)    Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 44 
 

 
KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS KELIŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 
Nr. 

Seniūnija Kelio ruožo pavadinimas 
Kelio ruožo ilgis 

(km) 
Kelio numeris 

KRAŠTO KELIAI  
1. Rumšiškių - Kruonio Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė 20,60 129 

2. Žiežmarių apylinkės Kaišiadorys–Žiežmariai 6,78 142 

3. Žaslių Jonava–Žasliai–Kalniniai Mijaugonys 29,96 143 

4. Rumšiškių Rumšiškės–Tadarava 10,47 188 

RAJONINIAI KELIAI  
1. Palomenės Kaišiadorys–Palomenė–Gegužinė 19,51 1801 

2. Kaišiadorių apylinkės - Žaslių Kaišiadorys–Stabintiškės–Čiobiškis 17,48 1802 

3. Kruonio Kruonis–Darsūniškis 11,27 1803 

4. Rumšiškių Rumšiškės–Pravieniškės II 5,98 1804 

5. Žiežmarių apylinkės -  Kruonio Žiežmariai–Kruonis 13,39 1806 

6. Kaišiadorių m. - Rumšiškių Kaišiadorys–Antakalnis 7,92 1807 

7. Žiežmarių apylinkės Kaišiadorys–Stasiūnai–Triliškės 6,22 1808 

8. Kaišiadorių apylinkės - Žaslių Kaišiadorys–Žasliai 7,28 1809 

9. Kruonio Šventininkai–Kalviai–Stakliškės 10,41 1811 

10. Žiežmarių apylinkės - Nemaitonių Žiežmariai–Nemaitonys–Stakliškės 21,05 1812 

11. Rumšiškių Antakalnis–Juodiškės–Užtakai 10,83 1813 



 
 
 

244 iš 298 
 

244 iš 298 

Eil. 
Nr. 

Seniūnija Kelio ruožo pavadinimas 
Kelio ruožo ilgis 

(km) 
Kelio numeris 

12. Palomenės Kaišiadorys–Miežonys–Palomenė 11,38 1814 

13. Kruonio Kruonis–Anglininkai–Apsuona 5,50 1815 

14. Žiežmarių apylinkės - Rumšiškių Žiežmariai – Liutonys – Dovainonys 22,48 1816 

15. Žiežmarių apylinkės - Rumšiškių Mediniai Strėvininkai–Morkūnai–Tadarava 8,20 1817 

16. Palomenės - Pravieniškių Miežonys–Pašuliai–Pravieniškės 16,16 1818 

17.  Pakertai–Žostautai–Kalviai 14,63 1819 

18.  Palomenė–Lomeniai 4,60 1820 

19.  Paukščiai–Krivonys–Neprėkšta 11,10 1821 

20. Rumšiškių Rumšiškės–Liaudies buities muziejus 1,61 1822 

21.  Mūro Strėvininkai–Kietaviškės–Elektrėnai 5,20 1823 

22.  Budriškės–Varkalės 3,43 1824 

23.  Benkūnai–Dainava–Kaugonys 7,70 1826 

24.  Kiemeliai–Gudiena 2,48 1827 

25.  Klampiniai Krušonys–Paromatės Krušonys 1,89 1828 

26. Rumšiškių 
Privažiuojamasis kelias prie Rumšiškių (Marių g.) nuo kelio 

Rumšiškės–Liaudies buities muziejus 
1,32 1829 

27.  Rasava–Buivūnai 1,80 1830 

28  Pakertai–Juknonys 1,00 1831 

29.  Ilgakiemis–Kasčiukiškės 1,68 1832 

30.  Šventininkai–Migonys 1,40 1833 

31. Rumšiškių 
Privažiuojamasis kelias prie Pamierio nuo kelio Antakalnis–

Juodiškės–Užtakai 
1,30 1834 

32.  
Privažiuojamasis kelias prie Liaudies buities muziejaus nuo 

kelio Rumšiškės–Tadarava 
1,63 1835 

33. Kruonio Jakniškės–Užgirėlis–Darsūniškis 5,48 3320 

34.  Dzenkūniškės–Beižionys–Klėriškės 2,46 4716 



 
 
 

245 iš 298 
 

245 iš 298 

 
 
 
 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)    Rimas Kiselys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eil. 
Nr. 

Seniūnija Kelio ruožo pavadinimas 
Kelio ruožo ilgis 

(km) 
Kelio numeris 

35.  Vievis–Kazokiškės–Paparčiai–Žasliai 15,85 4717 

36.  Semeliškės–Jagelonys–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai 10,70 4718 
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246 iš 298 

Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 45 

 
 

TILT Ų IR VIADUK Ų ESANČIŲ KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖJE  
SĄRAŠAS 

 
Eil. 
Nr. 

Kelio 
Nr. 

Kelio pavadinimas 
Tilto 

vieta km 
Kli ūtis 

Tilto ilgis 
(m) 

Tilto plotis 
(m) 

Kelių tarnyba eksploatuojanti tilt

1. 129 Antakalnis–Jieznas–Alytus-Merkinė 2,29 upė Strėva 62,65 12,30 Kaišiadorių 
2. 143 Jonava – Žasliai – Kalniniai Mijaugonys 11,90 upė Lomena 40,40 11,71 Kaišiadorių 
3. 143 Jonava – Žasliai – Kalniniai Mijaugonys 35,98 kanalas 10,00 11,70 Kaišiadorių 
4. 143 Jonava – Žasliai – Kalniniai Mijaugonys 38,29 upė Dumsė 6,30 11,40 Kaišiadorių 
5. 188 Rumšiškės - Tadarava 9,66 upė Strėva 84,47 9,50 Kaišiadorių 
6. 1803 Kruonis - Darsūniškis 1,37 upė Kruona 7,50 8,90 Kaišiadorių 
7. 1806 Žiežmariai - Kruonis 2,19 upė Strėva 34,76 9,00 Kaišiadorių 
8. 1806 Žiežmariai - Kruonis 8,29 mel. kanalas 9,40 9,30 Kaišiadorių 
9. 1811 Šventininkai – Kalviai - Stakliškės 4,33 upė Lapainia 17,00 10,50 Kaišiadorių 
10. 1812 Žiežmariai – Nemaitonys - Stakliškės 1,30 upė Strėva 28,50 11,40 Kaišiadorių 
11. 1814 Kaišiadorys – Miežonys - Palomenė 11,22 upė Lomena 32,97 11,00 Kaišiadorių 
12. 1816 Liutonys – Žiežmariai - Dovainonys 0,20 upė Strėva 40,26 10,60 Kaišiadorių 
13. 1820 Palomenė - Lomeniai 1,36 upė Lomena 34,80 10,45 Kaišiadorių 

14. 1823 
Mūro Strėvininkai – Kietaviškės - 

Elektrėnai 
10,36 upė Strėva 26,20 10,90 Kaišiadorių 

 
 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)    Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 46 

 
KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ VAISTINI Ų  

SĄRAŠAS 
 
 

Telefonas Eil. 

Nr. 

Vaistinės 
pavadinimas 

Adresas, telefonas Vadovas (vardas, 
pavardė, adresas) Namų Mobilusis 

Darbuotojų 
skaičius 

Pastabos 

1. UAB „Tamro 
vaistinė“ 
Šeimos vaistinė 

Gedimino g. 116, Kaišiadorys, 
(8 346) 67 051 

Ona Vaicekauskienė, 
Tryliškių g. 40, Kaišiadorys 

(8 346) 67 051 

- 8-687-15236 3  

2. Gintarinė vaistinė Gedimino g. 60, Kaišiadorys 
(8 346) 54 257 

Jūratė Židonienė, 
(8 346) 54 257 

- 8-620-87203 2  

3. UAB Nemuno 
vaistinė Camelia 

Gedimino g. 107, Kaišiadorys 
(8 346) 52 968 

Artūras Budrikas, 
Tvenkinių g. 11B, 

Gudiena, Kaišiadorių 
apylinkės seniūnija 

(8 346) 52 968 

- 8-610-00812 3  

4. UAB Nemuno 
vaistinė Camelia 

Gedimino g. 32, Kaišiadorys 
(8 346) 60 536 

Artūras Budrikas, 
Tvenkinių g. 11B, 

Gudiena, Kaišiadorių 
apylinkės seniūnija 

 (8 346) 52 968 

- 8-610-00812 3  

5. UAB Ramunėlės 
vaistinė Kaišiadorių 
filialas 

Gedimino g. 51A, Kaišiadorys 
(8 346) 53 745 

Aidas Uždavinys 
(8 346) 53 745 

- 8-611-88061 3  

6. UAB Ramunėlės 
vaistinė Kruonio 
filialas 

Vilniaus g. 13, Kruonio mstl. 
LT-56318 Kaišiadorių rajonas 

Aidas Uždavinys 
(8 346) 53 745 

- 8-611-88061 1  



 
 
 

248 iš 298 
 

248 iš 298 

Telefonas Eil. 

Nr. 

Vaistinės 
pavadinimas 

Adresas, telefonas Vadovas (vardas, 
pavardė, adresas) Namų Mobilusis 

Darbuotojų 
skaičius 

Pastabos 

7. Eurovaistinė 
 

Gedimino g. 30, Kaišiadorys 
(8 346) 53 937 

Sigita Marytė Pečiulienė 
(8 346) 53 937 

- 8-671-35844 4  

8. Eurovaistinė 
 

Beržyno g. 27, Kaišiadorys 
(8 346) 53 852 

Raimonda Ivanavičienė 
(8 346) 53 852 

- 8-615-15226 3  

9. Raimondo Zablockio 
vaistinė „Gyslotis“ 

Vytauto g. 50, Žasliai 
(8 346) 44 332 

Raimondas Zablockis 
Vytauto g. 50, Žasliai 

(8 346) 44 332 

(8 346)  
44 332 

8-6124-9911 1  

 
 
 
 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 47 

 
 

KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PAŠTO SKYRIŲ  
SĄRAŠAS  

 
 
Eil. 
Nr. 

Pašto skyriaus 
pavadinimas  

Aptarnaujama teritorija 
(seniūnija) 

Adresas, telefonas 
Vadovo vardas, pavardė, adresas, 

telefonas 
Darbuotojų 

skaičius 
Pastabos 

1. Kaišiadorių paštas Kaišiadorių rajonas,  
Kaišiadorių miesto 
seniūnija 

Gedimino g. 61, LT-56001 
Kaišiadorys 
(8 346) 50 237, 60 043 

Antanas Paplauskas, Titnago g. 9, 
LT-56001, Kaišiadorys,  
8-699-06206 

16  

2. Palomenės paštas 
 

Palomenės seniūnija Medinų g. 2, Palomenės k., Palomenės 
sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56054 
tel: (8 346) 54305, (8 346) 54305 
 

Aušra Šiušienė, Neprėkštos k. 
Palomenės sen. Kaišiadorių r.sav. 
tel:861672692 

2  

3. Paparčių paštas 
 

Paparčių seniūnija Paparčių g. 21, Paparčių k., Paparčių 
sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56063 
tel: (8 346) 42633, (8 346) 42633 

Kazė Kanapinienė, Paparčių 
kaimas, LT-56063, Kaišiadorių 
rajonas, 8-610-11089 

3  

4. Kalvių paštas 
 

Kruonio seniūnija Kalvių k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. 
sav., LT-56028 
tel: (8 346) 44233, (8 346) 44233 

Nastazija Kochanskienė, 
Vladipolio kaimas,  
LT-56028, Kaišiadorių rajonas, 

3  

5. Žaslių paštas 
 

Žaslių seniūnija Vilniaus g. 3, Žaslių mstl., Žaslių sen., 
Kaišiadorių r. sav., LT-56060 
tel: (8 346) 44333, (8 346) 44333 

Virginija Stampužeckaitė,  
Plento g. 6, Žaslių kaimas,  
LT-56060, Kaišiadorių rajonas,  
8-610-34329, 8-346-44460. 

5  

6. Rumšiškių paštas 
 

Rumšiškių seniūnija J. Aisčio g. 1, Rumšiškių mstl., 
Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., 
LT-56040, tel/faks: (8 346) 47333,  
(8 346) 47333 

Lina Urbonavi čienė, Liepų g. 15, 
Rumšiškių kaimas, LT-56040, 
Kaišiadorių rajonas,  
8-600-77694 

7  
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Eil. 
Nr. 

Pašto skyriaus 
pavadinimas  

Aptarnaujama teritorija 
(seniūnija) 

Adresas, telefonas 
Vadovo vardas, pavardė, adresas, 

telefonas 
Darbuotojų 

skaičius 
Pastabos 

7. Pravieniškių 
paštas 
 

Pravieniškių seniūnija Pravieniškių g. 2, Pravieniškių II k., 
Pravieniškių sen., Kaišiadorių r. sav., 
LT-56048 
tel/faks: (8 346) 56522, (8 346) 56522 

Sonata Senkevičienė, Palomenės 
kaimas, LT-56054, Kaišiadorių 
rajonas, 8-688-32074 

4  

8. Kruonio paštas 
 

Kruonio seniūnija Kalvių g. 2, Kruonio mstl., Kruonio 
sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56037 
tel: (8 346) 57193, (8 346) 57193 

Genovaitė Brizginė,  
Darsūniškio g. 2,. Kruonio mstl., 
LT-56037, Kaišiadorių rajonas,  
8-346-57181 

6  

9. Žiežmarių paštas 
 

Žiežmarių apylinkės 
seniūnija ir Žiežmarių 
seniūnija 

Žaslių g. 5, Žiežmarių m., Žiežmarių 
sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56017 
tel/faks: (8 346) 58233, (8 346) 58233 

Genė Mork ūnienė, Paupio g. 31,  
Žiežmarių gyvenvietė, LT-56017, 
Kaišiadorių rajonas, 8-346-58398 

10  
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 48 
 

 
 

SAVIVALDYB ĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MUZIEJ Ų, TEATRŲ, VIEŠŲJŲ BIBLIOTEK Ų IR KIT Ų KULT ŪROS ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS 
 
 

Telefonas Eil. 
Nr. 

Įstaigos pavadinimas ir adresas, 
jeigu yra el. paštas 

Vadovas 
(vardas, pavardė) 

Darbo Mobilusis 

Darbuotojų 
skaičius 

Pastabos 

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 
Gedimino g. 69, Kaišiadorys, E.p. kaisbibl@takas.lt  

Aldona 
Naudžiūnaitė 

8 346 51284 8 682 59790 21  

2. Žiežmarių biblioteka, Žaslių g. 36, Žiežmariai, Kaišiadorių r. 
E.p. ziezmariub-ka@langasiateiti.lt  

Arina Keturkaitė 
 

8 346 58252 8 682 14410 3  

3. Antakalnio biblioteka,  Antakalnio k., Kaišiadorių r. 
E.p. antakalnis@kaisiadoriuvb.lt  

Virginija 
Unguraitienė 

8 346 41289 8 612 33866 1  

4. Dainavos biblioteka, Didžioji g. 21, Dainavos k., Kaišiadorių r. 
E.p. dainavos.biblioteka@erdves.lt  

Sonata 
Kapačinskienė 

8 346 50155 8 601 28684 2  

5. Darsūniškio biblioteka, Vytauto Didžiojo g. 53,Darsūniškio k., 
Kaišiadorių r., E.p. darsuniskis@kaisiadoriuvb.lt  

Audronė Sirvydienė 8 346 46302 8 683 04978 1  

6. Dovainonių biblioteka, Gedimino g. 2,Dovainonių  k., 
Kaišiadorių r. Dovainoniu.biblioteka@erdves.lt  

Violeta 
Sadauskienė| 

8 346 46630 8 615 62178 1  

7. Gudienos biblioteka, Taikos g. 2, Gudzenkos k., Kaišiadorių r. 
E.p. gudienos.biblioteka@erdves.lt  

Danguolė 
Repčinskienė 

8 346 50071 8 605 14312 1  

8. Kalvi ų biblioteka, Lapainios g. 22, Kalvių k., Kaišiadorių r. 
E.p. kalviai@kaisiadoriuvb.lt  

Irutė Maciulevičienė 8 346 44212 8 656 19543 1  

9. Kasčiukiški ų biblioteka, Mokyklos g. 12, Kasčiukiškių k., 
Kaišiadorių r., E.p. kasciukiskiu.biblioteka@erdves.lt  

Rimutė Sinkevičienė 8 346 69655 8 678 26664 1  

10. Kruonio biblioteka , Vilniaus g. 13,Kruonio k., Kaišiadorių r. 
E.p. kruonis@kaisiadoriuvb.lt  

Aldona Žilinskienė 8 346 57120 8 674 82232 1  
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Telefonas Eil. 
Nr. 

Įstaigos pavadinimas ir adresas, 
jeigu yra el. paštas 

Vadovas 
(vardas, pavardė) 

Darbo Mobilusis 

Darbuotojų 
skaičius 

Pastabos 

11. Mikalau čiškių biblioteka, Neries g. 5, Mikalaučiškių k., 
Kaišiadorių r., E.p. mikalauciskes@kaisiadoriuvb.lt  

Angelė 
Tadarauskienė 

8 346 48714 8 601 35454 1  

12. Neprėkštos biblioteka, Liepų g. 15, Neprėkštos k.,  
Kaišiadorių r., E.p. nepreksta@kaisiadoriuvb.lt  

Banga Grendienė. 8 346 49788 8 611 19854 1  

13. Pakertų biblioteka, Pakertų k., Kaišiadorių r. 
E.p. pakertai@kaisiadoriuvb.lt  

Jūratė 
Malašauskienė 

8 346 46180 8 620 45921 1  

14. Palomenės biblioteka, Medinų g. 6, Palomenės k., Kaišiadorių r. 
E.p. palbiblioteka@erdves.lt  

Filomena Gresienė 
 

8 346 50012 8 618 28622 1  

15. Paparčių biblioteka, Paparčių g. 20, Paparčių k., Kaišiadorių r. 
E.p. ritakav@erdves.lt  

Rita Kavaliauskienė 8 346 20418 8 670 46577 1  

16. Papartėlių biblioteka, Papartėlių g. 7, Papartėlių k.,  
Kaišiadorių r., E.p. paparteliai@kaisiadoriuvb.lt  

Inga Mikalauskienė 8 346 43130 8 623 33309 1  

17. Pravieniškių biblioteka, Pravieniškių II k., Kaišiadorių r. 
E.p. pravieniskes@kaisiadoriuvb.lt  

Marytė Drulienė 8 346 56200 8 652 11640 1  

18. Rumšiškių biblioteka, Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r. 
E.p. rumbiblioteka@erdves.lt  

Gražina 
Raudeliūnienė 

8 346 47624 8 619 72402 1  

19. Stasiūnų biblioteka, Ateities g. 12, Stasiūnų k., Kaišiadorių r. 
E.p. stasiunai@kaisiadoriuvb.lt  

Angelė 
Stanislauskienė 

8 346 43881 8 698 30477 1  

20. Talpūnų biblioteka, Stoties g. 8, Žaslių glž. Stotis,  
Kaišiadorių r., E.p. talpunai@kaisiadoriuvb.lt  

Stasė Ratkevičienė 8 346 48909 8 622 74249 1  

21. Tauckūnų biblioteka, Tauckūnų k., Kaišiadorių r. 
E.p. tauckunaibk@zebra.lt  

Virginija 
Aleksandravičienė 

8 346 44960 8 656 27595 1  

22. Varkali ų biblioteka, Gėlių g. 2, Varkalių k., Kaišiadorių r. 
E.p. varkales@kaisiadoriuvb.lt  

Marijona 
Morkūnienė 

8 346 50150 8 656 54115 1  

23. Vil ūnų biblioteka, Vil ūnų k., Kaišiadorių r. 
E.p. vilunai@kaisiadoriuvb.lt  

Genovaitė 
Slavinskienė 

8 346 50144 8 626 71071 1  

24. Zūbiškių biblioteka, Mokyklos g. 4, Zūbiškių k., Kaišiadorių r. 
E.p. zubiskes@kaisiadoriuvb.lt  
 

Ona Raudeliūnienė 8 346 42117 8 614 25966 1  
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Telefonas Eil. 
Nr. 

Įstaigos pavadinimas ir adresas, 
jeigu yra el. paštas 

Vadovas 
(vardas, pavardė) 

Darbo Mobilusis 

Darbuotojų 
skaičius 

Pastabos 

25. Žaslių biblioteka,  
Vilniaus g. 4, Žaslių k.,Kaišiadorių r. 
E.p. zasliubiblioteka@erdves.lt  

Onutė Karvelienė 8 346 44303 8 621 05815 1  

26. Kaišiadorių kultūros centras, 
Gedimino g. 40, Kaišiadorys 

Arnoldas Škimelis,  
Gedimino g. 99-2, 
Kaišiadorys 

8 346 51227 8 652 12626 40  

 
 
 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai)    Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 49 

 
 

KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS SENIŪNIJŲ TERITORIJOJE ESAMOS PAPRASTOSIOS SLĖPTUVĖS (VISUOMENINI Ų 
IR PRAMONINI Ų PASTATŲ, STATINI Ų BEI GYVENAM ŲJŲ NAMŲ ERDVĖS: LAUKIMO SAL ĖS, POŽEMINĖS AUTOMOBILI Ų 

STOVĖJIMO AIKŠTEL ĖS IR KITOS), KURIOS GALI B ŪTI PRITAIKYTOS PRIREIKUS PANAUDOTI SKUBIAM LAIKINAM  
ŽMONI Ų PASLĖPIMUI, 

SUVESTINĖ  
 
 

Esamų patalpų (erdvių) savininkas, patalpų (erdvių) paskirtis ir vieta Patalpos (erdvės) charakteristikos 
padėtis žemės 
paviršiaus 
atžvilgiu 

patalpinim
as statinio 

sklype 

Eil. 
Nr. 

 
 

Savininkas 
(valstybės ar 
savivaldybės 

institucija, ūkio 
subjektas, kitas 

juridinis ar fizinis 
asmuo) 

Tiesioginė paskirtis 
 
 

Adresas 
 
 

Savininko 
(paskirto atsakingo 

asmens) vardas, 
pavardė, telefono Nr. 
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Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 Iš viso rajone: 

 
 

  
 

         

KAIŠIADORI Ų MIESTO SENIŪNIJOS 
DUOMENŲ NEPATEIK Ė 

KAIŠIADORI Ų APYLINK ĖS SENIŪNIJOS 

1. Daugiabučio 
gyvenamo namo 
rūsys  

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Tvenkinių g, 4, 
Gudienos k. 

    X   X  Privatizuotas 
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255 iš 298 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2. Daugiabučio 

gyvenamo namo 
rūsys  

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Tvenkinių g, 7, 
Gudienos k. 

    X   X  Privatizuotas 

3. Daugiabučio 
gyvenamo namo 
rūsys  

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Tvenkinių g, 9, 
Gudienos k. 

    X   X  Privatizuotas 

4. Daugiabučio 
gyvenamo namo 
rūsys  

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Tvenkinių g, 11, 
Gudienos k. 

    X   X  Privatizuotas 

5. Daugiabučio 
gyvenamo namo 
rūsys  

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Tvenkinių g, 13, 
Gudienos k. 

    X   X  Privatizuotas 

6. Daugiabučio 
gyvenamo namo 
rūsys  

Pusrūsis-
sandeliavimo 
patalpos 

Sodų g, 1, 
Gudienos k. 

    X   X  Privatizuotas 

7. Daugiabučio 
gyvenamo namo 
rūsys  

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Sodų g, 2, 
Gudienos k. 

    X   X  Privatizuotas 

8. Daugiabučio 
gyvenamo namo 
rūsy  

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Sodų g, 3, 
Gudienos k. 

 
 
 

   X   X  Privatizuotas 

9. Daugiabučio 
gyvenamo namo 
rūsys  

Pusrūsis sandelia 
vimo patalpos 

Sodų g, 7, 
Gudienos k. 

    X   X  Privatizuotas 

10. Daugiabučio 
gyvenamo namo 
rūsys  

Pusrūsis 
sandeliavimo 
patalpos 

Sodų g, 9, 
Gudienos k. 

    X   X  Privatizuotas 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
11. Daugiabučio 

gyvenamo namo 
rūsys  

Pusrūsis-
sandeliavimo 
patalpos 

Tvenkinių g, 1, 
Gudienos k. 

    X   X  Privatizuotas 

12. Daugiabučio 
gyvenamo namo 
rūsys  

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Tvenkinių g, 3, 
Gudienos k. 

    X   X  Privatizuotas 

13. Daugiabučio 
gyvenamo namo 
rūsys  

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Tvenkinių g, 4, 
Gudienos k. 

    X   X  Privatizuotas 

14. Buv. Vet. įnstituto 
rūsys 

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Tvenkinių g, 2, 
Gudienos k. 

    X   X  Valstybės 
nuosavybė                           

15. Buv. Vet 
preparatų 
gamybos pastatto 

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Sodų g., 
Gudienos k. 

    X   X  Valstybės 
nuosavybė                           

16. UAB Alivdara 
pastato rūsys 

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Žaslių g. 34, 
Gudienos k. 

    X   X  Privatizuotas 

17. Daugiabučio 
gyvenamo namo 
rūsys  

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Žaslių g. 36, 
Gudienos k. 

    X   X  Privatizuotas 

18. Daugiabučio 
gyvenamo namo 
rūsys  

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Žaslių g. 38, 
Gudienos k. 

    X   X  Privatizuotas 

19. Daugiabučio 
gyvenamo namo 
rūsys  

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Pyplių k.     X   X  Privatizuotas 

20. Daugiabučio 
gyvenamo namo 
rūsys  

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Vilkiški ų k     X   X  Privatizuotas 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
21. Daugiabučio 

gyvenamo namo 
rūsys  

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Kasčiukiškių k.     X   X  Privatizuotas 

22. Daugiabučio 
gyvenamo namo 
rūsys  

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Kasčiukiškių k.     X   X  Privatizuotas 

23. Daugiabučio 
gyvenamo namo 
rūsys 

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Kasčiukiškių k.     X   X  Privatizuotas 

24. Daugiabučio 
gyvenamo namo 
rūsys  

Pusrūsis-sandelia 
vimo patalpos 

Gudzenkos k.     X   X  Privatizuotas 

KRUONIO SENIŪNIJOS 

1. Kruonio PSPC Pusrūsis 
(sandėliavimo 
patalpos) 

Kalvių g. 2, 
Kruonio mstl 
mstl. 

Rasa Rakauskienė, 
57237 

35 120 312  X  X   

2. Kruonio kultūros 
centras 

Pusrūsis 
(sandėliavimo 
patalpos)  

Darsūniškio g. 
Kruonis 

Daiva Mockuvienė 
47177 

57 200 520  X  X   

PALOMEN Ė SENIŪNIJOS 

1. Palomenės 
kultūros centras 

salės Bažnyčios 2, 
Palomenės k. 

Direktorė 
Virginija 
Kudaševičienė 

200 300  X    X  

2. Palomenės 
kultūros 
centro Zūbiškių 
filialas 

salės Mokyklos g. 4 
Zūbiškių k. 

Direktorė 
Virginija 
Kudaševičienė 

400 600  X  X  X  
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3. Palomenės 

kultūros 
centro Zūbiškių 
filialas 

salės Mokyklos g. 4 
Zūbiškių k. 

Direktorė 
Virginija 
Kudaševičienė 

400 600  X  X  X  

PAPARČIŲ SENIŪNIJOS 

1. Paparčių pagrindinė 
mokykla 

Pusrūsis ( sporto 
salė) 

Paparčių k.. Paparčių pagrindinė 
mokykla 

150 200 400   x    

2. Gyv.. namas 
 

Pusrūsis Paparčių k. A.Dainauskas 35 70 140   x    

3. Gyv. namas 
 
 

Pusrūsis Paparčių k. V.Mažeika 35 70 140   X    

4. Gyv. namas 
 

Pusrūsis Paparčių k. D.Sakalinskienė 35 70 140   X    

5. Gyv. namas 
 

Pusrūsis Paparčių k. K.Kanapinienė 35 70 140   X    

6. Gyv. namas Pusrūsis Paparčių k. M.Zujus 35 70 140   X    

7. Gyv. namas Pusrūsis Paparčių k. M.Staniūnienė 35 70 140   X    

8. Gyv. namas Pusrūsis Paparčių k. O.Kavaliauskienė 35 70 140   X    

9. Gyv. namas Pusrūsis Paparčių k. J.Šukšta 35 70 140   X    

10. Gyv. namas Pusrūsis Paparčių k. V.Slotkus 35 70 140   X    
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11. Gyv. namas Pusrūsis Paparčių k. S.Noreika 35 70 140   X    

12. Gyv. namas Pusrūsis Paparčių k. A.Gedminienė 35 70 140   X    

13. Gyv. namas Pusrūsis Paparčių k. A.Jacinavičienė 35 70 140   X    

14. Globos namai Pusrūsis Paparčių k. Vyskupija 35 70 140   X    

PRAVIENIŠKI Ų SENIŪNIJOS 

 Pravieniškių 
geležinkelio stoties 
salė 

laukimo salė Stoties g. 4, 
Pravieniškių I k. 

AB Lietuvos 
geležinkeliai, 

30 80 240 X   X   

 Pravieniškių 
seniūnijos 
administracinis 
pastatas 

sporto salė Pravieniškių g., 
Pravieniškių II 
k. 

Kaišiadorių r. 
savivaldybė 

150 300 900 X   X   

 Pravieniškių St. 
Tijūnaičio pagr. 
mokykla 

pusrūsis Rumšiškių g.12, 
Prvieniškių I k. 

Kaišiadorių r. 
savivaldybė 

100 150 400  X X    

RUMŠIŠKI Ų SENIŪNIJOS 

 Ambulatorija su 
vaistine 

Pusrūsis 
(sandėliavimo 
patalpos) 

S. Nėries g. 13, 
Rumšiškių mstl. 

UAB „Rumšiškių 
vaistinė“, 47332 

35 120 312  X  X  Privatizuota 

 Rumšiškių 
seniūnija 

Pusrūsis J. Aisčio g. 1, 
Rumšiškių sen. 

Kaišiadorių r. sav.  9 30 75  X  X   

 Rumšiškių Antano 
Baranausko 
gimnazija 

Pusrūsis Rumšos g. 36, 
Rumšiškių mstl. 

Kaišiadorių r. sav. 187 636 907  X  X   
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 Rumšiškių 

kultūros namai 
Pusrūsis J. Aisčio g. 2, 

Rumšiškių sen. 
Kaišiadorių r. sav. 45 150 375  X  X   

 Rumšiškių lopšelis 
-darželis 

Pusrūsis   88 300 750  X  X  Privatizuota 

ŽIEŽMARI Ų SENIŪNIJOS 

1. Žiežmarių PSPC 
 

Pusrūsis 
(sandėliavimo 
patalpos) 

Narimanto 35,                 
Žiežmariai 

Arūnas Medzevičius, 
58248 

30 20        

2. Žiežmarių 
gimnazija 

Pusrūsis Žaslių 21, 
Žiežmariai 

Ieva Mažulienė, 58358 500 300        

3. UAB „Betuna“ Salė Sodų 5, 
Žiežmariai 

Rita Lazauskienė, 
58052 

180 120        

4. Žiežmarių 
kultūros centras 

Salė ir rysys Vytauto 13, 
Žiežmariai 

Irena Skurvydienė, 
69947 

300 100        

5. ŽŪB „Žiežmarių 
sodai“ 

Sandėlio patalpos  Žiežmarių k.  Alfredas Budrevičius, 
58155 

300 200        

6. Žiežmarių 
pradžios mokykla 
darželis 

Salė ir rūsys Vytauto 44a, 
Žiežmariai 

Raimunda Šulskienė,  
58256 

250 150        

7. Žiežmarių vaikų 
lopšeklis – 
darželis 
„Varpelis“  

Salė ir rūsys Narimanto 37, 
Žiežmariai 

Laina Čekaitienė,  
58152 

300 120        

 
 

 
 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai) –                                                              Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 50 

 
MATERIALINIAI IR ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI VIEŠAJAI TVA RKAI SAVIVALDYB ĖJE PALAIKYTI 

 
KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ POLICIJOS KOMISARIAT Ų IR NUOVADŲ  

SĄRAŠAS 
 
 
 

Telefonas 
Eil. 
Nr. 

Policijos įstaigos 
(komisariato) 
pavadinimas 

Adresas, telefonas 
Vadovas 
(vardas, 
pavardė) Darbo Namų Mobilusis 

Padalinių 
skaičius 

Darbuotojų 
skaičius 

1. Kauno apskrities 
vyriausiojo 
policijos 
komisariato 
Kaišiadorių rajono 
policijos 
komisariatas 

Bažnyčios g. 3, 
Kaišiadorys, 
Tel. 8 (346) 51 308 

Ramūnas 
Grigonis 

8 (346) 51 265 - 8-618-44-278 5 85 

 
 
 
 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai) –                                                              Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 51 

 
 
 

GYVENTOJŲ, KURIE UŽTIKRINT Ų VIEŠĄJĄ TVARK Ą SAVIVALDYB ĖS TERITORIJOJE 
(POLICIJOS RĖMĖJŲ), SĄRAŠAS 

 

Telefonas Eil. 
Nr. 

Seniūnija 
Priklausomybė 

policijos 
įstaigai 

Vardas, pavardė Adresas 
Darbo Namų Mobilusis 

1 Kaišiadorių miesto 
ir apylinkės sen. 

Policijos rėmėjas Stanislovas Šimkūna Gedimino g. 99-8, Kaišiadorys 
  

868650300 

2. Kaišiadorių miesto  Policijos rėmėjas Rytis Sarapinas 
 

Gedimino g. 121-58, 
Kaišiadorys 

  
861454701 

3. Kaišiadorių miesto  Policijos rėmėjas 
 

Justinas Ožalinskas,  J. Janonio  g. 14, Kaišiadorys 
  

 

4. Kaišiadorių miesto  Policijos rėmėjas Vykintas Stankus Gedimino g. 86-22, Kaišiadorys 
  

864546990 

5. Kaišiadorių miesto  Policijos rėmėjas Vilius Karpavičius 
 

Titnagų g. 6, Kaišiadorys 
  

862026700 

6. Žiežmarių apyl. 
sen 

Policijos rėmėjas Algimantas Radvila Kiemelių k., Žiežmarių apyl. 
sen., Kaišiadorių r. sav. 

  
868750101 

7. 
Kaišiadorių miesto 

Policijos rėmėjas Juozas Lenkauskas Koplytėlės g. 13, Kaišiadorys 
 

  
860313985 

8. Kaišiadorių miesto  Policijos rėmėjas Edvinas Narūnas 
 

Gedimino g. 84-2, Kaišiadorys 
  

868300727 

9. Kaišiadorių miesto  Policijos rėmėjas Julius Mikalauskas Gudienos g. 27, Gudienos k., 
Kaišiadorių r. sav. 

  
864815336 

10. Kaunas Policijos rėmėjas Ignas Urniežas 
 

Pramonės pr. 91-45, Kaunas 
  

860412333 
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Telefonas Eil. 
Nr. 

Seniūnija 
Priklausomybė 

policijos 
įstaigai 

Vardas, pavardė Adresas 
Darbo Namų Mobilusis 

11. Kaunas Policijos rėmėjas Gintautas Pavilionis 
 

Kapsų g. 89, Kaunas 
  

861252788 

12. Kaišiadorių miesto Policijos rėmėjas Skirmantas Agurkis 
 

Parko g. 23-20, Kaišiadorys   
 

13. Žiežmarių sen. Policijos rėmėjas Mindaugas 
Lagunavičius 

Rožių g. 1-13, Žiežmariai   
868691175 

14. Žiežmarių sen. Policijos rėmėjas Teofijus Ragavičius Melioratorių g. 1-1, Žiežmariai 
 

  
861282802 

15. Žiežmarių sen. Policijos rėmėjas Edvardas Čekaitis Sodų g. 9-13, Žiežmariai 
 

  
869907532 

16. Žiežmarių sen. Policijos rėmėjas Raimondas Kalaušis Vladikiškių k., Žiežmarių sen., 
Kaišiadorių r. sav 

  
867578151 

17. Žiežmarių sen. Policijos rėmėjas Raimondas Cesiūnas Melioratorių g. 11-12, 
Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav. 
 

  
861017119 

18. Žiežmarių sen. Policijos rėmėjas Deividas Vimantas Strėvos g. 20, Liutonių k., 
Žiežmarių apyl. sen., 
Kaišiadorių r. sav. 

  
865995055 

19. Žaslių sen. Policijos rėmėjas Mantas Beliavičius Papartėlių k., Žaslių sen., 
Kaišiadorių r. sav. 

  
864768971 

20. Žaslių sen. Policijos rėmėjas Antanas Lazaravičius 
 

Vilniaus g. 10, Žasliai, 
Kaišiadorių r. sav. 

  
861464876 

21. Rumšiškių sen. Policijos rėmėjas Remigijus 
Rudžianskas 

Miško g. 14, Karčiupio k., 
Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. 

  
869834184 

22. Rumšiškių Policijos rėmėjas Vitalijus Zelionka 
 

Aisčio 7-4, Rumšiškės, 
Kaišiadorių r. sav. 

  
 

23. Rumšiškių Policijos rėmėjas Evaldas Juknevičius 
 

Pušyno g. 3, Karčiupio k., 
Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. 
sav 

  
869955760 
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264 iš 298 

Telefonas Eil. 
Nr. 

Seniūnija 
Priklausomybė 

policijos 
įstaigai 

Vardas, pavardė Adresas 
Darbo Namų Mobilusis 

24. Palomenės sen. Policijos rėmėjas Vaidas Mitkus Zūbiškių k, Palomenės en., 
Kaišiadorių r. sav 

  864023968 

25. Pravieniškių sen. Policijos rėmėjas Galina Jangalyčeva 
 

Pravieniškių g. 23-10, 
Pravieniškių 2-jų k., Kaišiadorių 
r. sav. 

  861263648 

26. Kaunas Policijos rėmėjas Arvydas Apulskis 
 

K. Griniaus g. 1-60, Kaunas   865232270 

27. Kaunas Policijos rėmėjas Eugenijus Kulvietis 
 

Geležinio vilko g. 3-30, Kaunas 
  

868660809 

28.  Policijos rėmėjas Robertas 
Kmeliauskas 

Kauno g. 55, Žiežmariai, 
Kaišiadorių r. sav. 

  
862045933 

29.  Policijos rėmėjas Stasys Cvilikas 
 

Tryliškių g. 34, Kaišiadorys 
  

865616705 

30. Kaunas Policijos rėmėjas Gintaras Adomaitis 
 

Lukšio g. 41-46, Kaunas 
  

860106100 

31.  Policijos rėmėjas Darius Anulis 
 

Ateities g. 2a-2, Stasiūnų k, 
Žiežmarių apyl. sen., 
Kaišiadorių r. sav. 

  
860068910 

32.  Policijos rėmėjas Vygintas Jurevičius 
 

Smilgių k. Palomenės sen., 
Kaišiadorių r. sav. 
 

  
861620621 

33.  Policijos rėmėjas Raimondas 
Šarakauskas 
 

Žalvarnių k., Turlaviškių g. 2, 
Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. 
sav. 

  
860058538 

34.  Policijos rėmėjas Marijus Bartuška 
 

Kauno g. 19-7, Lazdijai 
  

867624464 

35.  Policijos rėmėjas Rolandas Ožoginas 
 
 

Gedimino g. 99-9, Kaišiadorys 
  

867531595 



 
 
 

265 iš 298 
 

265 iš 298 

Telefonas Eil. 
Nr. 

Seniūnija 
Priklausomybė 

policijos 
įstaigai 

Vardas, pavardė Adresas 
Darbo Namų Mobilusis 

36.  Policijos rėmėjas 
Alvydas Černiauskas 
 

Pravieniškių g. 5a-35, 
Pravieniškių 2-jų k., Kaišiadorių 
r. sav. 

  
868378300 

37.  Policijos rėmėjas Artūras Janavičius 
 

Kudonių k., Kaišiadorių r. sav. 
  

861122793 

38.  Policijos rėmėjas Algirdas Staržinskas 
 

Basanavičiaus g. 106-21, 
Kėdainiai 

  
868721491 

39.  Policijos rėmėjas Valentinas Ryliškis 
 

Ąžuolų g. 30, Rumšiškės, 
Kaišiadorių r. sav. 

  
865616607 

40.  Policijos rėmėjas 
Vidmantas Morkūna 

Gedimino g. 121-33, 
Kaišiadorys 

  
860614830 

41.  Policijos rėmėjas Ruslanas Kulijevas 
 

Kaštonų g. 6, Garliava, Kauno r. 
  

868786309 

42.  Policijos rėmėjas Viktoras Paškevičius 
 

Tvenkinių g. 3-1, Gudienos k., 
Kaišiadorių r. sav. 

  
864757700 

43. Kaunas Policijos rėmėjas Martynas 
Laurinavičius 
 

Landsbergio-Žemkalnio g. 5-47, 
Kaunas   

865617742 

44. Kaunas Policijos rėmėjas Donatas Radavičius 
 
 

Raudondvario pl. 200-72, 
Kaunas   

860418225 

45. Kaunas Policijos rėmėjas 
Artūras Tolpežnika 

Karaliaus Mindaugo g. 33-35, 
Kaunas 

  
867792886 

46. Kaunas Policijos rėmėjas Normantas 
Kachnevičius 
 

S. Žukausko g. 37-39, Kaunas 
  

868605508 

47.  Policijos rėmėjas Andrejus 
Christoliubovas 
 

Pravieniškių g. 5-10, 
Pravieniškių 2-jų k., Kaišiadorių 
r. sav. 

  
8 (346) 56261 
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Telefonas Eil. 
Nr. 

Seniūnija 
Priklausomybė 

policijos 
įstaigai 

Vardas, pavardė Adresas 
Darbo Namų Mobilusis 

48. Kaunas Policijos rėmėjas Egidijus Kavoliūnas 
 

Jotvingių g. 11-23, Kaunas 
  

865588241 

49.  Policijos rėmėjas Rolandas Jackevičiu Gedimino g. 93-29, Kaišiadorys 
 

  
8 (346) 60015 

50.  Policijos rėmėjas Kęstutis Almonaiti Nemuno g. 20, Rumšiškės, 
Kaišiadorių r. sav. 

  
8 (346) 47224 

51. Kaunas Policijos rėmėjas Ernestas Orlovas 
 

Taikos pr. 95-72, Kaunas 
  

865616620 

52.  Policijos rėmėjas Gintautas Binkulis 
 

Parko g. 23-12, Kaišiadorys 
  

865616002 

53.  Policijos rėmėjas Tomas Bartninkas 
 

Žiedo g. 6, Kaišiadorys 
  

865616004 

54.  Policijos rėmėjas Gintautas Cibulskas 
 

Gedimino g. 121-28 
  

865616100 

55.  Policijos rėmėjas Romas Mieldažys Parko g. 23-17, Kaišiadorys   865616500 

56.  Policijos rėmėjas Juozas Povilaitis Melioratorių g. 8-32, 
Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav. 

  860111420 

57.  Policijos rėmėjas Vytautas 
Aleknavičius 

Vytrauto g. 27, Dovainonių k., 
Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. 

  
865616300 

58.  Policijos rėmėjas Egidijus Kunigauskas Girelės g. 35-21, Kaišiadorys    

59.  Policijos rėmėjas Ignas Raudeliūnas Tvenkinių g. 6, Kaišiadorys    867019119 

60.  Policijos rėmėjas Gediminas Meldažis Kosmonautų g. 20-23, Jonava    860886220 

61.  Policijos rėmėjas Laura Mieldažytė Parko g. 23-17, Kaišiadorys   865616502 

62.  
Policijos rėmėjas 

Valdas Katalynas 
Pažarsčio k., Šilavotos sen., 
Prienų r 

  
869839365 

63.  
Policijos rėmėjas 

Grigorij Ugolnikov 
Kreivoji g. 5, Kaunas 
 

  
 867842621 
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Telefonas Eil. 
Nr. 

Seniūnija 
Priklausomybė 

policijos 
įstaigai 

Vardas, pavardė Adresas 
Darbo Namų Mobilusis 

64. 
Kaunas Policijos rėmėjas 

Saulius Šalaševičius 
V. Krėvės pr. 87-34, Kaunas 
 

  
 868396444 

65.  
Policijos rėmėjas Mindaugas Juozas 

Advilonis 
Biržiškų g. 5-47, Kaunas 

  
 861257264 

66.  
Policijos rėmėjas Tomas Barysas Gedimino g. 3-4, Dovainonių k., 

Rumšiškių sen., Kaišiadorių r.  
  

 869987327 

67.  
Policijos rėmėjas Marius Rauluševičius Saulės g. 5, Stabintiškių k., 

Kaišiadorių r. sav. 
  

 861627460 

68.  
Policijos rėmėjas Aidas Mieldažys Pravieniškių g. 10a-10, 

Pravieniškės 2, Pravieniškių 
sen., Kaišiadorių r. sav. 

  
 

69.  
Policijos rėmėjas Robertas 

Maciulevičius 
Tujų g. 15, s/b „ Renetas“, 
Garliava, Kauno r. 

  
 868648714 

70. 
Kaunas 

Policijos rėmėjas 
Kornelija Kokankaitė 
 

Jonavos g. 160-17, Kaunas 
  

860147540 

71. 
Kaunas Policijos rėmėjas Ramūnas Kalendra 

 
Kęstučio g. 86-9d, Kaunas 

  
868530000 

72. 
Kaunas Policijos rėmėjas Rolandas Bieliūnas 

 
Pramonės pr. 43-33, Kaunas 

  
865619542 

73.  
Policijos rėmėjas 

Virginijus Lukavičius 
Liepų g. 36, Kalnėnų k., 
Užusalių sen., Jonavos r. 

  
865619533 

 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai) –                                                              Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 52 

 
 

KAIŠIADORI Ų RAJONO 
SAVIVALDYB ĖJE ESANČIŲ KOMUNALINI Ų, ENERGETINI Ų, AVARINI Ų IR KIT Ų TARNYBŲ KONTAKTAI 

 
Telefonai Eil. 

Nr. 
Tarnybos pavadinimas Adresas Vadovo vardas, 

pavardė Darbo Mobilus 

Pastabos 

1. UAB “Kaišiadorių šiluma” J. Basanavičiaus g. 42, 
Kaišiadorys 

Gintautas 
Paulauskas 

51139 
Dispečiaris 52130 

8-698-33584  

2. UAB “Kaišiadorių vandenys”, 
 

Gedimino g. 137 
Kaišiadorys, 

Gintaras Petrušis 52562 
Dispečiaris 52737 

8-682-60363  

3. UAB “Kaišiadorių vandenys”, 
Kaišiadorių m. nuotekų valykla 

Vytauto Didžiojo g  
Kaišiadorys 

Antanas Šriupša 51148 
Dispečiaris 53481 

8-655-70758 
8-612-47633 

 

4. LIETUVOS DUJOS, AB Kauno 
filialo Eksploatacinės tarnybos 
Kaišiadorių padalinys, avarinė 
tarnyba 

Gedimino g. 114 
Kaišiadorys 

Edvardas Čekaitis 69388 
52641 

Avarinė tarnyba 
04, 52680 

8-687-15236 
 

 

5. AB LESTO Kaišiadorių tinklo 
eksplotacijos grupė 

Girelėsg. 4, 
Kaišiadorys 

Gintautas 
Vaičekauskas 

Dispečerinė 
60485, 1802 

8-687-15236 
 

 

6. Viešoji įstaiga Kaišiadorių 
greitosios medicinos pagalbos 
stotis 

Beržyno g. 27, 
LT-56172 Kaišiadorys 

Juozas Matulevičius (8 346)  52 178 
Dispečiaris 60095, 

03, 112 

8-699-04977  

7. Kauno APGV Kaišiadorių 
priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 

Gedimino g. 64, 
Kaišiadorys 

Gintaras Kuktelionis 8-346-67512 
Pamainos vyresnysis 

60322 

8-687-44513  

8. Kaišiadorių valstybinė maisto ir 
veterinarinė tarnyba 

Kiemelių k., Žiežmarių 
apylinkės seniūnija 

Marijonas 
Kriaučiūnas 

51274 8-687-185631 
 

 

9. Kaišiadorių miškų urėdijos urėdas Miškininkų, 1, 
Kaišiadorys 

Stasys Truskauskas 67631, 67634 
8-346-51931 

8-699-53224 
8-698-38352 
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Telefonai Eil. 
Nr. 

Tarnybos pavadinimas Adresas Vadovo vardas, 
pavardė Darbo Mobilus 

Pastabos 

10. Kaišiadorių priešgaisrinė tarnyba Gedimino g. 64, 
Kaišiadorys 

Pranas Adomas 
Paškevičius 

8-346-60438 8-698-15645  

11. Kauno apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Kaišiadorių 
rajono policijos komisariatas 

Bažnyčios g. 3, 
Kaišiadorys 

Viešosios policijos 
skyriaus viršininkas 
Augustas Pilvelis 

8-346-51308 
63648 

 

8-618-44730  

12. Kauno RAAD Kaišiadorių rajono 
agentūros viršininkas 

J. Basanavičiaus g.  Eugenijus 
Šulskis 

60020 
60686, 

8-612-91676  

13. VĮ Kauno regiono keliai 
Kaišiadorių kelių tarnyba 

Vytauto Didžiojo g 118, 
Kaišiadorys 

Robertas Trinkūnas 60134 
60312 

8-686-05608  

14. Kaišiadorių pirminės sveikatos 
priežiūros centro vyr.gydytojas 

Beržyno g. 27, 
Kaišiadorys 

Borisas Geicenas 60081 
Registratūra 60087 

8-687-18263 
 

 

15. UAB Kaišiadorių butų ūkis Birutės g. 6, 
Kaišiadorys 

Juozas Sidaras 51148 
Dispečiaris 53481 

8-698-70758  

16. Kaišiadorių rajono savivaldybės 
įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ 
direktorius 

Gedimino g. 133, 
Kaišiadorių m 

Algirdas Algimantas 
Persenevičius 

60139 
60146 

8-614-21985  

 
 
 
 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai) –                                                              Rimas Kiselys 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

270 iš 298 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 53 

 
KAIŠIADORI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖJE ESANČIŲ SANITARINIO ŠVARINIMO PUNKT Ų SĄRAŠAS 

 
Telefonai Eil. 

Nr. 
Punkto įrengimo 

vieta 
Punkto adresas Vadovo vardas, pavardė 

Darbo Mobilus 

Pastabos 

1. Kaišiadorių rajono 
savivaldybės įmonės 
„Kaišiadorių 
paslaugos“ direktorius 

Gedimino g. 133, 
Kaišiadorių m 

Algirdas Algimantas 
Persenevičius 

60139 
60146 

8-614-21985  

2. UAB “Kaišiadorių 
vandenys”, 

Gedimino g. 137 
Kaišiadorys, 

Gintaras Petrušis 52562 
Dispečiaris 52737 

8-682-60363  

3. UAB “Kaišiadorių 
šiluma” 

J. Basanavičiaus g. 42, 
Kaišiadorys 

Gintautas Paulauskas 51139 
Dispečiaris 52130 

8-698-33584  

4. Kaišiadorių jaunimo ir 
suaugusiųjų mokykla 

Gedimino g. 118,  
LT-56166  
Kaišiadorių 

Jurgita Nauckūnienė 8 346) 60 120; 
20 286 

 jaunimo.mokykla@kais
iadorys.lt; 

5. Kaišiadorių kūno 
kultūros ir sporto 
centras 

V. Kudirkos g. 
Kaišiadorys 

Jonas Žižliauskas, 
 

(8 346) 51 982;  
20 291; 20 290;  

52 040; 

(8 686) 53 521 
 

kksc@kaisiadorys.lt;  
jonas.kksc@kaisiadory
s.lt; Jurgita.kksc@kais 

 UAB „Bačkonys“ 
Konferencijų centras 

Bačkonių k., 
Žiežmarių apyl. 
seniūnija 

Romutis Paškauskas +37034641435 
+37034641435 
8 346 67007 

8 (687) 47561 
(687) 47561 

 

 Kaišiadorių socialinių 
paslaugų centras 
 

Vytauto Didžiojo g. 
44B , LT-56119 
Kaišiadorys, 

Laimutė Steponavičienė,  
 

tel.: 8-346-60013 
8-346-60256 

8-612-30639 
 

El.p. 
ksdsoccentras@takas.lt 

 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai) –                                                              Rimas Kiselys 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės  
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
priedas Nr. 54 

 
NEKILNOJAM ŲJŲ KULT ŪROS VERTYBIŲ, ESANČIŲ KAIŠIADORI Ų RAJONE, SĄRAŠAS 

 
Eil. 
Nr. 

Adresas / Vieta Oficialus 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Seni 
kodai 

Statusas / 
Reikšmingu
mo lygmuo 

Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

1. Kaišiadorių 
apylinkės seniūnija, 
Ilgakiemio kaimas  

Kaniutiškių 
akmuo su ženklais 

2059 AR274 Registrinis / 
Regioninis 

Valstybinis Istorinė / 2,9x1,8x1,1 m dydžio 
akmuo su ženklais (kryželiu su 
kryžmomis, skaičiais „27“ ir 
raidėmis „MIPD“) 

– 

2. Kaišiadorių 
apylinkės seniūnija, 
Kurniškių kaimas 

Kurniškių buv. 
dvaro sodybos 
fragmentai 

154 IP277, 
LA413/10

39 

Registrinis Privatus Architektūrinė, istorinė /  medinis 
dvaro rūmų pastatas, kumetynas, 
tvartas, parko fragmentai 

XX a. pradžia 

3. Kaišiadorių 
apylinkės seniūnija, 
Paltininkų kaimas  

Paltininkų 
senkapis 

5935 AV210 Registrinis Valstybinis Archeologinė / senkapis su 
griautiniais kapais 

XVIII–XIX a. 

4. Kaišiadorių 
apylinkės seniūnija, 
Stasiūnų kaimas 

Stasiūnų buv. 
dvaro sodybos 
fragmentai 

159 IP282, 
LA413/10

35 

Registrinis Privatus Architektūrinė, istorinė / mediniai 
vieno aukšto dvaro rūmai su 
mūriniu prieangiu, mūriniu 
frontonu ir dviejų aukštu mūriniu 
fligeliu, akmenų ir plytų mūro 
vežiminė, daržinė, arklidės, 
medinis malūnas, parko 
fragmentai, du tvenkiniai  

XIX a. pabaiga 
– XX a. pradžia 

5. Kaišiadorių miesto 
seniūnija, 
Kaišiadorys  

Paminklas 
žuvusiems 
kariams 

20182 DV3666 Registrinis Valstybinis Memorialinė / 7,3 m aukščio 
paminklas (iš granito ir marmuro) 
žuvusiems sovietiniams kariams 
(autoriai Antanas Žukauskas, 
Vytautas Stanelis) 

1973 m. 
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Eil. 
Nr. 

Adresas / Vieta Oficialus 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Seni 
kodai 

Statusas / 
Reikšmingu
mo lygmuo 

Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

6. Kaišiadorių miesto 
seniūnija, 
Kaišiadorys 

Kapinės 
(sovietinių karių) 

10883 IV285 Registrinis Valstybinis Istorinė / 367 sovietinių karių ir 
18 sovietinių aktyvistų, žuvusių 
1941 m., kapinės. Anksčiau 
kapinės buvo prie geležinkelio 
stoties. 1968–1972 m.  kapai 
perkelti į šią vietą. Atgimimo 
laikotarpiu čia perkelti palaikai iš 
Rumšiškių ir Pravieniškių 
sovietinių karių kapinių, o 2006 
m. – ir keli Stabintiškių kaime 
rasti sovietinių karių palaikai. 

1941 m. (1972 
m.) 

7. Kaišiadorių miesto 
seniūnija, 
Kaišiadorys 

Kaišiadorių dvaro 
sodybos 
fragmentai 

152 IP275, 
LA413/10

28 

Registrinis Privatus Architektūrinė, istorinė / mūriniai 
dveijų aukštų dvaro rūmai (plytų 
mūras, tinkas), mūrinis ūkinis 
pastatas  (plytų mūras, tinkas), 
parko fragmentai, tvenkinys 

1936 m. (dvaro 
rūmai), apie 
1941–1945 m. 
(ūkinis pastatas) 

8. Kaišiadorių miesto 
seniūnija, 
Kaišiadorys 
(geležinkelio 
Vilnius–Kaunas 
kelyje Gudiena–
Kiemeliai) 

Geležinkelio 
viadukas 

2823 S19, IP71, 
LA413/10

27 

Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Inžinerinė / 12,7 m ilgio, 4,35 m 
pločio viadukas,  plytų mūro anga, 
plieniniais 1 m aukščio turėklais 

1860 m. 

9. Kaišiadorių miesto 
seniūnija, 
Kaišiadorys 
(katedros šventorius) 

T. Brazio ir S. 
Kiškio kapai 

10884 L1625, 
IV286 

Valstybės 
saugomas 

Bažnytinis Istorinė, memorialinė / kun. prof. 
Teodoro Brazio (1870–1930) ir 
kun. Stanislovo Kiškio (1900–
1995) kapai 

1930, 1995 m. 

10. Kruonio ir 
Rumšiškių seniūnijų  

Tadaravos tiltas 24813 S554 Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Inžinerinė / Gerberio sistemos 
gelžbetoninis 70 m ilgio tiltas;  

1926 m. 
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Eil. 
Nr. 

Adresas / Vieta Oficialus 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Seni 
kodai 

Statusas / 
Reikšmingu
mo lygmuo 

Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

 riba, Tadaravos 
kaimas  (Rumšiškių–
Kruonio kelyje per 
Strėvos upę) 

     angos 7, 18, 20, 18, 7 m.  

11. Kruonio seniūnija, 
Basonių II kaimas 

Basonių senovės 
gyvenvietė 

22106 A59 Valstybės 
saugomas 

Privatus, 
Valstybinis 

Archeologinė / 33–60 cm storio 
kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais 

Vėlyvasis 
paleolitas (IX 
tūkst. pr. Kr.) ir 
mezolito I pusė 
(VIII–VII t ūkst. 
pr. Kr.). 

12. Kruonio seniūnija, 
Basonių II kaimas 

Basonių 
pilkapynas 

31239 – Registrinis / 
Regioninis 

Privatus Archeologinė / 3 pilkapiai I tūkst. II pusė – 
II tūkst. pradžia 

13. Kruonio seniūnija, 
Basonių kaimas 

Basonių 
piliakalnis 

2060 A298P, 
AR275 

Paminklas / Valstybinis Archeologinė / piliakalnis 18 m 
aukščio šlaitais,  43x20 m dydžio 
aikštele, įtvirtinimais (pylimu); 
papėdės gyvenvietė; kultūrinis 
sluoksnis su archeologiniais 
radiniais  

I tūkst. 

14. Kruonio seniūnija, 
Būtkiemio kaimas 

Būtkiemio 
piliakalnis 

2965 A299P, 
AR276 

Paminklas Valstybinis Archeologinė / piliakalnis 1,5–8 m 
aukščio šlaitais, 18x16 m dydžio 
aikštele, įtvirtinimais (pylimu); 
kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais 

I tūkst. – II 
tūkst. pradžia 

15. Kruonio seniūnija, 
Dabintos kaimas 

Dabintos senovės 
gyvenvietė 

33275 – Registrinis / 
Regioninis 

Privatus Archeologinė / 20–30 cm storio 
kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais 

Vėlyvasis 
paleolitas (IX 
tūkst. pr. Kr.) – 
mezolitas (VIII 
tūkst. pr. Kr. – 
VI tūkst. pr. I  
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Eil. 
Nr. 

Adresas / Vieta Oficialus 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Seni 
kodai 

Statusas / 
Reikšmingu
mo lygmuo 

Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

16. Kruonio seniūnija, 
Darsūniškio kaimas 

Astragų senovės 
gyvenvietė 

33640 – Registrinis / 
Regioninis 

Privatus Archeologinė / 10–15 cm storio 
kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais 

Mezolitas (VIII 
tūkst. pr. Kr.) – 
neolitas (III 
tūkst. pr. Kr. 
pabaiga / II 
tūkst. pr. Kr. 
pradžia) 

17. Kruonio seniūnija, 
Darsūniškio kaimas 

Darsūniškio, 
Atmainų senovės 
gyvenvietė 

33205 – Registrinis / 
Regioninis 

Privatus Archeologinė / 10–20 cm storio 
kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais 

Vėlyvasis 
paleolitas (IX 
tūkst. pr. Kr.) – 
mezolitas (VIII 
tūkst. pr. Kr. – 
VI tūkst. pr. Kr. 
I pusė) ir XVI–
XIX a. 

18. Kruonio seniūnija, 
Darsūniškio kaimas 

Darsūniškio 
dvarvietė 

33339 – Registrinis / 
Regioninis 

Privatus Archeologinė / kultūrinis 
skuoksnis su archeologiniais 
radiniais, pastatų liekanomis 

XVII a. – XVIII 
a. pradžia 

19. Kruonio seniūnija, 
Darsūniškio kaimas 
(kapinės) 

Lietuvos karių 
kapai  

33343 – Registrinis / 
Nacionalinis 

Valstybinis Istorinė, memorialinė / VI pėst. 
Pilėnų kunigaikščio Margio pulko 
Marijampolės bataliono eilinių: 
Adomo Ančiūno ir Stasio 
Kušinsko (Kružinsko) kapai 

1922 m. 

20. Kruonio seniūnija, 
Darsūniškio kaimas 
(kapinės) 

Lietuvos kario 
Edmundo Tirvos 
kapas 

33344 – Registrinis / 
Nacionalinis 

Valstybinis Istorinė, memorialinė / V pėst. 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Kęstučio pulko jaunojo kareivio 
Edmundo Tirvos kapas 

1934 m. 

21. Kruonio seniūnija, Koplytėlė prie 9103 DV1105 Registrinis – Dailės, sakralinė / medinė 1910 m. 
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Eil. 
Nr. 

Adresas / Vieta Oficialus 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Seni 
kodai 

Statusas / 
Reikšmingu
mo lygmuo 

Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

Domeikiemio 
kaimas1 

medžio su 
Nukryžiuotojo 
skulptūrine grupe 

koplytėlė su Nukryžiuotojo ir 
gedinčių (ar liūdinčių) moterų 
skulptūrine grupe 

22. Kruonio seniūnija, 
Domeikiemio 
kaimas 

Domeikiemio 
koplytėlė su 
ornamentuotu 
kryželiu, Kristaus, 
nešančio kryžių, ir 
Jono Nepomuko 
skulptūromis 

9102 DV1104 
 

Registrinis Valstybinis Dailės, sakralinė /  mūrinė 3,6x2,2 
m dydžio koplytėlė trišlaičiu 
stogeleliu; su medinėmis  
Kristaus, nešančio kryžių, ir Šv. 
Nepomuko skulptūromis bei 
vidaus sienose ištapyta Jeruzalės 
miesto panorama 
 

1911 m. 

23. Kruonio seniūnija, 
Kalvių kaimas 

Šv. Antano 
Paduviečio 
bažnyčia ir 
varpinė 

969 AtR107 Registrinis Bažnytinis Archeitektūrinė, sakralinė / 
klasicistinė, rotondinė bažnyčia su 
kupolu ir žibintu bei cilindriniu 
žiedu; atvira varpinė su stulpais 
paremtu keturšlaičiu stogeliu 

1800–1806 m. 
(bažnyčia); 
1936 m. 
(varpinė) 

24. Kruonio seniūnija, 
Kruonio girininkijos 
Gojaus miškas (44 
kv.) 
 

Partizanų kapas 26379 L1210 Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Istorinė, memorialinė / apie 30 
partizanų palaidojimo vieta 

1945–1953 m. 

25. Kruonio seniūnija, 
Kruonio girininkijos 
Kalvių miškas (83 
kv.) 
 

Kalvių pilkapis 25170 A1553 Valstybės 
saugomas / 
Regioninis 

Valstybinis Archeologinė / 1 pilkapis I tūkst. II pusė – 
II tūkst. pradžia 

                                                 
1 Koplytėlės prie medžio senokai nebėra. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos archyve saugomoje TSRS istorijos ir kultūros paminklo pase nurodyta, kad koplytėlė „paimta į 
muziejų“. Koks tai muziejus neaišku.  
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Eil. 
Nr. 

Adresas / Vieta Oficialus 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Seni 
kodai 

Statusas / 
Reikšmingu
mo lygmuo 

Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

26. Kruonio seniūnija, 
Kruonio girininkijos 
Kalvių miškas (83 
kv.) 

Kalvių pilkapynas 2966 A290P, 
AR277 

Paminklas / 
Nacionalinis 

Valstybinis Archeologinė / 19 pilkapių I tūkst. II pusė – 
II tūkst. pradžia 

27. Kruonio seniūnija, 
Kruonio girininkijos 
Kalvių miškas (84 
kv.) 

Kalvių pilkapynas 
II 

2967 A291P, 
AR278 

Paminklas / 
Nacionalinis 

Valstybinis Archeologinė / 10 pilkapių I tūkst. II pusė – 
II tūkst. pradžia 

28. Kruonio seniūnija, 
Kruonio girininkijos 
Kalvių miškas (83 
kv.) 

Kalvių pilkapynas 
III 

32711 – Registrinis / 
Regioninis 

Valstybinis Archeologinė / 3 pilkapiai I tūkst. II pusė – 
II tūkst. pradžia 

29. Kruonio seniūnija, 
Kruonio girininkijos 
Naginukų miškas 
(abipus kvartalinės 
proskynos, 
skiriančios 1 ir 2 
kv.) 

Atmainų, 
Darsūniškio 
pilkapynas 

5019 A305P, 
AR301 

Paminklas Valstybinis Archeologinė / 170 pilkapių I tūkst. II pusė – 
II tūkst. pradžia 

30. Kruonio seniūnija, 
Kruonio girininkijos 
Užgirėlio miškas (68 
kv.)  

Astragų 
pilkapynas, vad. 
Kapčiais 

5017 A303P, 
AR299 

Paminklas Valstybinis Archeologinė / 25 pilkapiai  I tūkst. II pusė – 
II tūkst. pradžia 

31. Kruonio seniūnija, 
Kruonio girininkijos 
Užgirėlio miškas (74 
kv.) 

Astragų 
pilkapynas II 

5018 A304P, 
AR300 

Paminklas Valstybinis Archeologinė / 10 pilkapių  I tūkst. II pusė – 
II tūkst. pradžia 

32. Kruonio seniūnija, 
Kruonio girininkijos  

Varkališkių I 
piliakalnis 

5025 AR307, 
A1300K1 

Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Archeologinė / piliakalnis 40 m 
aukščio šlaitais, 22x18 m dydžio  

I tūkst. – II 
tūkst. pradžia 
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Eil. 
Nr. 

Adresas / Vieta Oficialus 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Seni 
kodai 
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Reikšmingu
mo lygmuo 

Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

33. Kruonio seniūnija, 
Kruonio girininkijos 
Varkališkių miškas 
(27 kv.) 

Varkališkių I 
piliakalnio 
priešpilis 

24500 A1300K2 Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Archeologinė / kultūrinis 
sluoksnis su archeologiniais 
radiniais 

I tūkst. – II 
tūkst. pradžia 

34. Kruonio seniūnija, 
Kruonio girininkijos 
Varkališkių miškas 
(27 kv.) 

Varkališkių I 
piliakalnio 
papėdės 
gyvenvietė 

24501 A1300K3 Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Archeologinė / kultūrinis 
sluoksnis su archeologiniais 
radiniais 

I tūkst. – II 
tūkst. pradžia 

35. Kruonio seniūnija, 
Kruonio girininkijos 
Varkališkių miškas 
(27 kv.) 

Varkališkių 
piliakalnis II 

25171 A1554 Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Archeologinė / piliakalnis 40 m 
aukščio šlaitais, 43x25 m dydžio 
aikštele, įtvirtinimais (4 pylimais, 
3 grioviais); kultūrinis sluoksnis 
su archeologiniais radiniais 

I tūkst. 

36. Kruonio seniūnija, 
Kruonio miestelis 

Kruonio miestelio 
istorinis centras 

17092 U20, 
UV23 

Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Urbanistinė / radialinio plano 
miestelis su aikšte centre, gatvių 
tinklas ir tūrinė erdvinė 
kompozicija 

Nuo XV a. 
vidurio  

37. Kruonio seniūnija, 
Kruonio miestelis 

Kruonio piliavietė, 
vad. Pilies 
griuvėsiais 

5002 A1308, 
AR283 

Valstybės 
saugomas 

Privatus, 
Valstybinis 

Archeologinė / kultūrinis 
sluoksnis su archeologiniais 
radiniais; mūro liekanos 

XVI a. pabaiga / 
XVII a. pradžia 

38. Kruonio seniūnija, 
Kruonio miestelis 

Švč. Mergelės 
Marijos, Angelų 
Karalienės 
bažnyčia 

1362 AtV362 Registrinis Bažnytinis Architektūrinė / renesanso 
stiliaus, vienanavė, lotyniškojo 
kryžiaus plano bažnyčia su 
penkiasienė apside ir dviem 
bokštais. 

1610 m. / XVIII 
a. 

40. Kruonio seniūnija, 
Kruonio miestelis 
(bažnyčia) 

Samuelio 
Oginskio 
antkapinis 
paminklas 

7805 P250, 
DR555 

Registrinis Bažnytinis Dailės / manieristinis, turintis 
baroko elementų 1,3x2,2 m 
dydžio antkapinis paminklas, ne 
visai išbaigtas 

XVII a. vidurys 
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mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

41. Kruonio seniūnija, 
Kruonio miestelis 
(kapinės) 

V. ir B. Didžiokų 
kapas 

10501 L1626, 
IR170 

Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Istorinė, memorialinė / Vlado ir 
Barboros Didžiokų kapas 

1942, 1976 m. 

42. Kruonio seniūnija, 
Lapainios kaimas 

Lapainios senovės 
gyvenvietė 

5021 AR303 Registrinis / 
Regioninis 

Privatus Archeologinė / 10–50 cm storio 
kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais 

Vėlyvasis 
paleolitas (IX 
tūkst. pr. Kr.), 
ankstyvasis ir 
vidurinis 
bronzos amžius 
(II tūkst. pr. Kr.) 

43. Kruonio seniūnija, 
Lapainios kaimas 

Lapainios senovės 
gyvenvietė II 

33280 – Registrinis / 
Regioninis 

Privatus Archeologinė / iki 30 cm 
kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais 

Vėlyvasis 
paleolitas (IX 
tūkst. pr. Kr.) – 
mezolitas (VIII 
tūkst. pr. Kr. – 
VI tūkst. pr. I 
pusė) 

44. Kruonio seniūnija, 
Lapainios kaimas 

Lapainios senovės 
gyvenvietė III 

33279 – Registrinis / 
Regioninis 

Privatus Archeologinė / 12–20 cm 
kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais 

Mezolitas (VIII 
tūkst. pr. Kr.) – 
neolitas (III 
tūkst. pr. Kr.  
pabaiga / II 
tūkst. pr. Kr. 
pradžia) 

45. Kruonio seniūnija, 
Lapainios kaimas 

Lapainios senovės 
gyvenvietė IV 

33278 – Registrinis / 
Regioninis 

Valstybinis Archeologinė / iki 30 cm 
kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais 

Mezolitas (VIII 
tūkst. pr. Kr.), 
neolitas (VIII 
tūkst. pr. Kr. – 
VI tūkst. pr. I 
pusė) ir geležies 
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Nr. 
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mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

amžius (I tūkst. 
pr. Kr. II pusė – 
II tūkst. pradžia) 

46. Kruonio seniūnija, 
Maisiejūnų kaimas 

Maisiejūnų 
piliakalnis  

5003 A1298K1, 
AR285 

 

Paminklas Valstybinis Archeologinė / piliakalnis 6–14 m 
aukščio šlaitais, 33x13 m dydžio 
aikštele, įtvirtinimais (pylimu, 
grioviu); kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais   

I tūkst. – II 
tūkst. pradžia 

47. Kruonio seniūnija, 
Maisiejūnų kaimas 

Maisiejūnų 
piliakalnio 
papėdės 
gyvenvietė 

24498 A1298K2 Paminklas Valstybinis Archeologinė / kultūrinis 
sluoksnis su archeologiniais 
radiniais   

I tūkst. – II 
tūkst. pradžia 

48. Kruonio seniūnija, 
Maisiejūnų kaimas 

Maisiejūnų, 
Surgantiškių 
pilkapynas 

5004 A317P, 
AR286 

Paminklas Valstybinis Archeologinė / 43 pilkapiai  V–VI ir XI–XII 
a. 

49. Kruonio seniūnija, 
Migonių kaimas 

Migonių 
piliakalnis 

5022 A1302K1, 
AR304 

Paminklas Valstybinis Archeologinė / piliakalnis 11–16 
m aukščio šlaitais, 16x9,5 m 
dydžio aikštele, įtvirtinimais 
(pylimu, grioviu); kultūrinis sluo- 
ksnis su archeologiniais radiniais  

I tūkst. I pusė – 
II tūkst. pradžia 

50. Kruonio seniūnija, 
Migonių kaimas 

Migonių 
piliakalnio 
papėdės 
gyvenvietė 

24503 A1302K2 Paminklas Valstybinis Archeologinė / kultūrinis 
sluoksnis su archeologiniais 
radiniais 

I tūkst. I pusė – 
II tūkst. pradžia 

51. Kruonio seniūnija, 
Migonių kaimas 

Migonių, 
Kleboniškio 
pilkapynas, vad. 
Milžinkapiais 

5023 AR305, 
A316P 

Paminklas Valstybinis Archeologinė / 45 pilkapiai IV–V a. 

52. Kruonio seniūnija, Rokiškių 2968 A300K1P, Paminklas Valstybinis Archeologinė / piliakalnis 7–8 m I tūkst. – II 
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Rokiškių kaimas piliakalnis  AR279, aukščio šlaitais, 1,5x3 m dydžio 
aikštele, įtvirtinimais (pylimu); 
kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais 

tūkst. pradžia 

53. Kruonio seniūnija, 
Rokiškių kaimas 

Rokiškių 
piliakalnio 
papėdės 
gyvenvietė 

23714 A300K2P Paminklas Valstybinis Archeologinė / kultūrinis 
sluoksnis su archeologiniais 
radiniais 

I tūkst. – II 
tūkst. pradžia 

54. Kruonio seniūnija, 
Vil ūnų kaimas 

Palapainio, Vilūnų  
piliakalnis  

5024 A308K1P, 
AR306 

Paminklas Valstybinis Archeologinė / piliakalnis 15 m 
šlaitais, įtvirtinimais (pylimu, 
grioviu); kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais 

I tūkst. – II 
tūkst. pradžia 

55. Kruonio seniūnija, 
Vil ūnų kaimas 

Palapainio, Vilūnų 
piliakalnio 
papėdės 
gyvenvietė 

23720 A308K2P Paminklas Valstybinis Archeologinė / kultūrinis 
sluoksnis su archeologiniais 
radiniais 

I tūkst. – II 
tūkst. pradžia 

56. Kruonio seniūnija, 
Vil ūnų kaimas 

Vil ūnų senovės 
gyvenvietė 

22107 A60 Valstybės 
saugomas 

Privatus Archeologinė / 25–30 cm 
kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais 

Vidurinysis – 
vėlyvasis 
neolitas (III 
tūkst. pr. Kr. –  
II tūkst. pr. Kr. 
pradžia) 

57. Kruonio seniūnija, 
Visginų kaimas 

Visginų piliakalnis 5005 AR287, 
A307P 

Paminklas Valstybinis Archeologinė / piliakalnis iki 35–
40 m aukščio šlaitais, 27x15 m 
dydžio aikštele, įtvirtinimais 
(pylimu, grioviu)  

I tūkst. 

58. Kruonio seniūnija, 
Žiežmarių 
girininkijos Slimino 

Ginteikiškių 
pilkapynas 

5001 A297P, 
AR283 

Paminklas Valstybinis Archeologinė / 1 pilkapis (gali 
būti ir daugiau pilkapių liekanų) 

I tūkst. – II 
tūkst. pradžia 



 
 
 

281 iš 298 
 

281 iš 298 

Eil. 
Nr. 

Adresas / Vieta Oficialus 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Seni 
kodai 

Statusas / 
Reikšmingu
mo lygmuo 

Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

miškas (14 kv) 
59. Nemaitonių 

seniūnija, Klėriškių 
kaime 

Klėtis 2168 IP1116, 
LA413/10

44 

Registrinis Privatus Architektūrinė, etnokultūrinė / 
medinė, dvišlaičiu stogu, 6x6 m 
dydžio klėtis su atviro tipo 
prieklėtimi, vieno aukšto (su 
naudojama pastoge), rūsiu (rūsio 
sienos ir pamatai iš lauko akmenų) 

1800 m. 

60. Nemaitonių 
seniūnija, Klėriškių 
kaimas 

Koplytėlė 2169 IP1117, 
LA413/10

44 

Registrinis Valstybinis Dailės / 2,5x2 m dydžio, medinė 
koplytėlė, su stiklinėmis durelėmis 
priekyje, dviem gipsinėmis 
skulptūrėlėmis viduje ir  kryžiumi 
ant stogo (dengto skarda) 

XX a. pradžia 

61. Nemaitonių 
seniūnija, Klėriškių 
kaimas 

Klėriškių kalnas, 
vad. Koplyčia 

20697 M63, 
LA327/3 

Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Mitologinė / ovalo formos kalnas 
su aiškiau išsiskiriančia puslankio 
pavidalo kalva, už kurios yra 
vadinamoji Velnio duobė 

- 

62. Nemaitonių 
seniūnija, 
Nemaitonių kaimas 
 

Nemaitonių, 
Žydiškių pilkapis 

33066 – Registrinis / 
Regioninis 

Privatus Archeologinė / 1 pilkapis V–VIII/IX a. 

63. Nemaitonių 
seniūnija, 
Nemaitonių kaimas 

Nemaitonių 
alkakalnis, vad. 
Rūrakalniu 

20699 LA327/5 Registrinis Privatus Mitologinė / maždaug 130 m 
ilgio, 55 m pločio ir 2–5 m 
aukščio pakiluma 

- 

64. Nemaitonių 
seniūnija, 
Nemaitonių kaimas 

Nemaitonių 
akmuo su dubeniu 

20700 M275, 
LA327/6 

Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Mitologinė / 1,25 m aukščio, 
0,65–1,85 m pločio akmuo su 
55x70 cm dydžio ir iki 12 cm 
gylio ovalo formos įduba 
viršutinėje dalyje 

- 

65. Nemaitonių Nemaitonių 22108 A61 Valstybės Privatus Archeologinė / 5–10 cm kultūrinis Vėlyvasis 



 
 
 

282 iš 298 
 

282 iš 298 

Eil. 
Nr. 

Adresas / Vieta Oficialus 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Seni 
kodai 

Statusas / 
Reikšmingu
mo lygmuo 

Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

seniūnija, 
Nemaitonių kaimas 

senovės 
gyvenvietė 

saugomas sluoksnis su archeologiniais 
radiniais 

neolitas (III 
tūkst. pr. Kr. 
pabaiga – II 
tūkst. pr. Kr. 
pradžia) 

66. Nemaitonių 
seniūnija, Ringailių 
kaimas 

Ringailių akmuo 
su "Marijos pėda", 
kitaip "Čigonės 
pėda" 

17225 M62, 
AR1960 

Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Mitologinė / 1,9 m ilgio, 1,8 m 
pločio ir iki 55 cm aukščio 
plokščias akmuo su dviem 
(9,5x4x1,5 ir 14x7x4 cm dydžio) 
įdubimais – „pėdomis“ 

– 

67. Nemaitonių 
seniūnija, Ringailių 
kaimas 

Ringailių kalnas, 
vad. Kupolio 
kalnu 

20703 M276, 
LA327/9 

Valstybės 
saugomas 

Privatus Mitologinė / dvi kalvos; 
viršutinėje didesniosios kalvos 
dalyje yra užpelkėjusi vieta, 
vadinama Velnio duobe 

– 

68. Nemaitonių 
seniūnija, Žiežmarių 
girininkijos Varkalių 
miškas (168 kv) 

Varkalių 
pilkapynas 

32840 – Registrinis / 
Regioninis 

Valstybinis Archeologinė / 6 pilkapiai V–VIII a. 

69. Nemaitonių 
seniūnija, Žiežmarių  
girininkijos 
Kaukinės miškas 

Vindžiuliškių 
akmuo su dubeniu 

20695 M273, 
LA327/1 

Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Mitologinė / 1,4 m ilgio, 1,15 m 
pločio ir iki 40 cm aukščio akmuo  
su 27x30 cm dydžio ir iki 9 cm 
gylio apskritu dubeniu 

– 

70. Nemaitonių 
seniūnija, Žiežmarių 
girininkijos 
Kaukinės miškas (66 
kv) 

Vindžiuliškių 
dauba, vad. Velnio 
duobe 

20696 M274, 
LA327/2 

Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Mitologinė / 80x30 m dydžio 
dauba, 3-4 m aukščio šlaitais ir 
užpelkėjusiu dugnu 

– 

71. Nemaitonių 
seniūnija, Žiežmarių 

Klėriškių 
pilkapynas 

32841 – Registrinis / 
Regioninis 

Valstybinis Archeologinė / 5 pilkapiai I tūkst. vidurys 



 
 
 

283 iš 298 
 

283 iš 298 

Eil. 
Nr. 

Adresas / Vieta Oficialus 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Seni 
kodai 

Statusas / 
Reikšmingu
mo lygmuo 

Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

girininkijos 
Kaukinės miškas (43 
kv) 

72. Nemaitonių 
seniūnija, Žiežmarių 
girininkijos 
Kaukinės miškas (66 
kv) 

Vindziuliškių, 
Klėriškių 
pilkapynas 

24217 A1310 Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Archeologinė / 12 pilkapių V–VIII a. 

73. Nemaitonių 
seniūnija, Žydiškių 
kaimas 

Žydiškių alko 
akivarai, vad. 
Nuotakėle 

20707 LA327/13 Valstybės 
saugomas 

Privatus Mitologinė / pelkė su keliais 3-6 
m skersmens neužšąlančiais 
akivarais 

– 

74. Nemaitonių 
seniūnija, Žydiškių 
kaimas 

Žydiškių senovės 
gyvenvietė 

22109 A62 Valstybės 
saugomas / 
Regioninis 

Privatus Archeologinė / kultūrinis 
sluoksnis su archeologiniais 
radiniais ir ūkinių objektų 
liekanomis 

Vidurinysis ir 
vėlyvasis 
neolitas (IV–II 
tūkst. pr. Kr. 
pradžia) ir V–
VIII a.  

75. Palomenės seniūnija, 
Būdos girininkijos 
Beištrakių miškas  
(abipus kvartalinės 
proskynos, 
skiriančios 254 ir 
255 kv) 

Beištrakių, 
Šukiškių 
pilkapynas 

5006 A312P, 
AR288 

Paminklas Valstybinis Archeologinė / 41 pilkapis, 
apjuostas grioviais ir duobėmis  

I tūkst. II pusė – 
II tūkst. pradžia 

76. Palomenės 
seniūnijoje, 
Krivonių kaimas 

Krivonių senovės 
gyvenvietė 

27739 A1810 Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Archeologinė / iki 5-10 cm storio 
kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais 

II tūkst. pr. Kr. 
pabaiga – II 
tūkst. pr. Kr. 
pradžia ir I–II 
tūkst. 



 
 
 

284 iš 298 
 

284 iš 298 

Eil. 
Nr. 

Adresas / Vieta Oficialus 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Seni 
kodai 

Statusas / 
Reikšmingu
mo lygmuo 

Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

77. Palomenės seniūnija, 
Gaižiūnų 
girininkijos, 
Gegužinės miškas (2 
kv) 

Šilonių, Jačiūnų 
pilkapynas, vad. 
Prancūzkapiais 

5026 A1301P, 
AR308 

Paminklas Valstybinis Archeologinė / 31 pilkapis (dalis 
su akmenų vainikais, dalies 
sampilai apjuosti grioviais 

I tūkst. II pusė – 
II tūkst. pradžia 

78. Palomenės seniūnija, 
Gegužinės kaimas 

Viešpaties 
Apsireiškimo Švč. 
Mergelėi Marijai 
bažnyčia ir 
klebonija 

2167 IP1115/L
A413/104

6 

Registrinis Bažnytinis Architektūrinė / istorizmo 
laikotarpio, lotyniško kryžiaus 
plano, 3 navų bažnyčia su 2 
bokštais ir trisiene abside; medinė 
klebonija 

1909–1932 m. 

79. Palomenės seniūnija, 
Livintų girininkijos 
(222 ir 223 kv) ir 
Būdos girininkijos 
(264 ir 265 kv) 
sandūra 

Šilonių (Jučionių) 
alkos pieva 

20706 LA327/12 Registrinis Valstybinis Mitologinė / 110 m ilgio ir 70 m 
pločio alkos pieva 

– 

80. Palomenės seniūnija, 
Livintų girininkijos 
(222 ir 223 kv) ir 
Būdos girininkijos 
(264 ir 265 kv) 
sandūra 

Guronių, 
Pravieniškių 
pilkapynas 

5016 A309P, 
AR298 

Paminklas Valstybinis Archeologinė / apie 100 pilkapių, 
apjuostų grioviais ir duobėmis 

I tūkst. II puse – 
II tūkst. pradžia 

81. Palomenės seniūnija, 
Palomenės 
girininkijos 
Gegužinės miškas (8 
kv) 

Šilonių, Jačiūnų 
brasta, vad. Velnio 
tiltu 

20705 M271, 
LA327/11 

Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Mitologinė / kelias (brasta) per 
Laukystos upę 

– 

82. Palomenės seniūnija, 
Palomenės kaimas 

Šv. Arkangelo 
Mykolo bažnyčia 

949 IP983, 
LA13/104

Registrinis Bažnytinis Architektūrinė / medinė, 
klasicistinio stiliaus, stačiakampio 

1840 m. 
(pastatyta 



 
 
 

285 iš 298 
 

285 iš 298 

Eil. 
Nr. 

Adresas / Vieta Oficialus 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Seni 
kodai 

Statusas / 
Reikšmingu
mo lygmuo 

Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

ir varpinė 9 plano, bebokštė bažnyčia su 
keturių apskritų kolonų portiku ir 
trikampiu frontonu; medinė 
varpinė 

koplyčia, 1915 
m. rekonstruta į 
bažnyčią) 

83. Palomenės seniūnija, 
Pašulių kaimas 

Pašulių kapinynas 5940 A1309, 
AV216 

Valstybės 
saugomas  

Valstybinis Archeologinė / senkapis su kapais 
(pagal radinius tikėtina čia buvus 
pilkapyną  
 

I tūkst. pabaiga 
– II tūkst. 
pradžia 

84. Palomenės seniūnija, 
Pašulių kaimas 
(kapinės) 

Lietuvos partizanų 
kapas 

22693 L422 Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Istorinė, memorialinė / 12-os 
„Morkos“ būrio partizanų, 
žuvusių 1945-04-12 mūšyje su 
NKVD kariuomene Guronių 
kaime, palaidojimo vieta 

1945 m. 

85. Palomenės seniūnija, 
Rusių kaimas  

Rusių senovės 
gyvenvietė 

2560 IP1512, 
LA413/10
50 

Registrinis Privatus Archeologinė / iki 54 cm storio 
kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais 

I tūkst. vidurys 
– XV a. 

86. Palomenės seniūnija, 
Tartoko kaimas 

Tartoko senovės 
gyvenvietė 

27736 A1807 Valstybės 
saugomas  

Valstybinis Archeologinė / kultūrinis 
sluoksnis su archeologiniais 
radiniais 

II tūkst. pr. Kr. 
pabaiga – II 
tūkst. pr. Kr. 
pradžia 

87. Palomenės seniūnija, 
Tauckūnų kaimas 

Tauckūnų buv. 
dvaro sodybos 
fragmentai 

161 IP284, 
LA413/10
51 

Registrinis Privatus Architektūrinė, istorinė / dvaro 
rūmai (vieno auksšto gyvenamasis  
medinis namas su mansarda), 
tvartas (mūrinis, raudonų plytų), 
parko likučiai, tvenkinys 

XIX a. pabaiga 
– XX a. pradžia  

88. Palomenės seniūnija, 
Zūbiškių kaimas 

Zūbiškių senkapis, 
vad. Švedkapiais 

5964 AV240 Registrinis Privatus, 
Valstybinis 

Archeologinė / senkapis 
(teritorijoje gali būti pilkapių ir 
senovės gyvenvietės liekanų su 
išlikusiu kultūriniu sluoksniu) 

XII–XIV a. 



 
 
 

286 iš 298 
 

286 iš 298 

Eil. 
Nr. 

Adresas / Vieta Oficialus 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Seni 
kodai 

Statusas / 
Reikšmingu
mo lygmuo 

Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

89. Paparčių seniūnija,  
Kmitų kaimas 

Kmitų senovės 
gyvenvietė 

27737 A1808 Valstybės 
saugomas  

Valstybinis Archeologinė / apie 10 cm storio 
kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais 

VIII t ūkst. pr. 
Kr. – VI tūkst. 
pr. Kr. I pusė 

90. Paparčių seniūnija,  
Našlėnų girininkijos 
Našlėnų miškas (11 
kv) 

Našlėnų, Kmitų 
pilkapynas 

5007 A292P, 
AR289 

Paminklas  Valstybinis Archeologinė / 24 pilkapiai, 
apjuosti grioviais ir duobėmis 

I tūkst. pabaiga 
– II tūkst. 
pradžia 

91. Paparčių seniūnija, 
Našlėnų girininkijos 
Našlėnų miškas 
(abipus kvartalinės 
proskynos, 
skiriančios 7 ir 10 
kv)  

Našlėnų, Kmitų 
pilkapynas II 

23712 A293P Paminklas Valstybinis Archeologinė / 2 pilkapiai I tūkst. pabaiga 
– II tūkst. 
pradžia (?) 

92. Paparčių seniūnija, 
Krasnasiolkos 
kaimas 

Krasnasiolkos 
senkapis 

5943 AV219 Registrinis Valstybinis Archeologinė / senkapis su 
griautiniais kapais (?) 

? 

93. Paparčių seniūnija, 
Lalėnų kaimas  

Lalėnų senkapis, 
vad. 
Prancūzkapiais 

5944 AV220 Registrinis Valstybinis Archeologinė / senkapis su 
griautiniais kapais 

II tūkst. II pusė 

94. Paparčių seniūnija, 
Mičiūnų kaimas 

Mičiūnų 
alkakalnis, vad. 
Kaukalniu 

20698 M272, 
LA327/4 

Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Mitologinė / 200 m ilgio, 25–40 m 
pločio ir 12–15 m aukščio šlaitais 
kalvos dalis 

– 

95. Paparčių seniūnija, 
Pakalniškių kaimas  

Pakalniškių 
pilkapynas 

5008 A294P, 
AR290 

Paminklas  Valstybinis Archeologinė / 10 pilkapių: dalis 
su akmenų vainikais, dalis – 
apjuosti grioviais ir duobėmis 

I tūkst. vidurys 
– II pusė 

96. Paparčių seniūnija, 
Pakalniškių kaimas  

Pakalniškių 
pilkapynas II, vad. 
Prancūzkapiais 

5947 A1943, 
AV223 

Valstybės 
saugomas  

Privatus Archeologinė / 3 suplokštėję 
pilkapiai, apjuosti grioviais 

I tūkst II pusė – 
II tūkst. pradžia 



 
 
 

287 iš 298 
 

287 iš 298 

Eil. 
Nr. 

Adresas / Vieta Oficialus 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Seni 
kodai 

Statusas / 
Reikšmingu
mo lygmuo 

Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

97. Paparčių seniūnija, 
Panerių kaimas 

Panerių akmuo su 
„Dievo pėdomis“ 

20701 M134K1, 
LA327/7 

Valstybės 
saugomas 

Privatus Mitologinė / kūgio formos 1,3 m 
ilgio, 1,1 m pločio ir 0,9 m 
aukščio akmuo su dviem 
įdubimais (17x9x2,2 ir 22x6–9x1 
cm dydžio) – „pėdomis“ – 
viršutinėje dalyje 

– 

98. Paparčių seniūnija, 
Panerių kaimas 

Panerių šaltinis 20702 M134K2, 
LA327/8 

Valstybės 
saugomas 

Privatus Mitologinė / šaltinis, ištekantis iš 
kairiojo bevardžio upelio 
(tekančio į Nerį) šlaito ir tekantis i 
rytus, į minėtą bevardį upelį 

– 

99. Paparčių seniūnija, 
Paparčių kaimas 

Paparčių 
piliakalnis, vad. 
Pilies kalnu 

5011 AR293 Registrinis Privatus, 
Valstybinis 

Archeologinė / piliakalnis 27–28 
m aukščio šlaitais 

II tūkst. pradžia 
– XIV a. (?) 

100. Paparčių seniūnija, 
Paparčių kaimas 

Paparčių 
piliakalnis, vad. 
Žydkapiu 

5010 A1307, 
AR292 

Valstybės 
saugomas 

Privatus Archeologinė / piliakalnis 16–18 
m aukščio šlaitais, 25x3–7 m 
dydžio aikštele, su įtvirtinimais 
(pylimu ir grioviu); papėdės 
gyvenvietė; kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais 

I tūkst. – II 
tūkst. pradžia 

101. Paparčių seniūnija, 
Paparčių kaimas 

Paparčių senovės 
gyvenvietė 

27738 A1809 Valstybės 
saugomas 

Privatus Archeologinė / apie 10 cm storio 
kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais 
 

VIII t ūkst. pr. 
Kr. – II tūkst. 
pr. Kr. pradžia 

102. Paparčių seniūnija, 
Paparčių kaimas 

Buv. bažnyčios ir 
buv. vienuolyno 
pastatų ansamblis 

1364 AtV364 Registrinis Privatus, 
Valstybinis 

Architektūrinė, istorinė, 
archeologinė / baroko stiliaus 
vartai ir kapinių koplyčia su 
sienine tapyba, parko fragmentai, 
vandentiekio su trijų tvenkinių 
sistema liekanos; kultūrinis 

XVII a. vidurys 
– II pusė 



 
 
 

288 iš 298 
 

288 iš 298 

Eil. 
Nr. 

Adresas / Vieta Oficialus 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Seni 
kodai 

Statusas / 
Reikšmingu
mo lygmuo 

Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

sluoksnis su archeologiniais 
radiniais 

103. Paparčių seniūnija, 
Paparčių kaimas 

Šv. vyskupo 
Stanislovo ir Šv. 
Pranciškaus 
Asyžiečio 
bažnyčia 

21183 – Registrinis / 
Regioninis 

Bažnytinis Architektūrinė, sakralinė / 
moderno stiliaus, stačiakampio 
plano, 3 navų, medinė bažnyčia su 
bokštu ir bokšteliu (projekto 
autorius – architektas Antonijus 
Filipovičius-Dubovikas) 

1916 m. 

104. Paparčių seniūnija, 
Paparčių kaimas 
(kapinės) 
 

Kryžius su 
koplytėle 

9093 DV1095 Registrinis – Dailės / 6 m aukščio, medinis 
kryžius su koplytėle 

XX a. pradžia 

105. Paparčių seniūnija, 
Paparčių kaimas 
(kapinės) 

Paparčių kaimo 
kapinių 
kolumbariumas 

31005 – Registrinis / 
Regioninis 

Valstybinis Istorinė / 3 aukštų, 24 
skliautuotomis laidojimo nišomis, 
su 9-iais piliastrais (pietrytinėje 
sienoje), raudonų plytų mūro, 
tinkuotas, 10 m ilgio ir 2,8 cm 
pločio statinys dvišlaičiu stogu 

XIX a. pradžia 

106. Paparčių seniūnija, 
Paparčių kaimas 
(kapinės) 

Lietuvos kario 
Prano Čiulodo 
kapas 
 

33351 – Registrinis / 
Nacionalinis 

Valstybinis Istorinė, memorialinė / I pėst. 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino pulko eilinio Prano 
Čiulodo kapas 

1922 m. 

107. Pravieniškių 
seniūnija, 
Pravieniškių 
geležinkelio stoties 
gyvenvietė  

Geležinkelio 
pralaida 

26976 S738 Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Inžinerinė / 22 m ilgio, 4,25 m 
pločio 3,5 m aukščio pralaida 
plytų mūro apskritiminės arkos 
skliautu, su tašyto akmens 
apvadais galuose 

1862 m. 

108. Rumšiškių seniūnija, 
Pentiškių kaimas 

Pentiškių senkapis 5015 AR297 Registrinis Valstybinis Archeologinė / senkapis su 
griautiniai kapais 

XVI–XVII a. 



 
 
 

289 iš 298 
 

289 iš 298 

Eil. 
Nr. 

Adresas / Vieta Oficialus 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Seni 
kodai 

Statusas / 
Reikšmingu
mo lygmuo 

Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

109. Rumšiškių seniūnija, 
Bijautonių kaimas 

Bijautonių 
piliakalnis 

5012 A289, 
AR294 

Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Archeologinė / piliakalnis iki 17 
m aukščio šlaitais, 8x4 m dydžio 
aikštele, su įtvirtinimais (2 
pylimais, grioviu), 9x8 m dydžio 
priešpiliu; kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais   

I tūkst. – II 
tūkst. pradžia 

110. Rumšiškių 
seniūnijoje, 
Dovainonių kaime 

Dovainonių, 
Kapitoniškių 
pilkapynas 

5013 A1305P, 
AR295 

Paminklas / 
Nacionalinis 

Valstybinis Archeologinė / 6 pilkapiai I tūkst. pabaiga 
– II tūkst. 
pradžia 

111. Rumšiškių seniūnija, 
Dovainonių kaimas 

Dovainonių, 
Kapitoniškių 
pilkapynas II 

24193 A1306P Paminklas / 
Nacionalinis 

Valstybinis Asrcheologinė / 11 pilkapių I tūkst. pabaiga 
– II tūkst. 
pradžia 

112. Rumšiškių seniūnija, 
Dovainonių kaimas 

Dovainonių, 
Kapitoniškių 
pilkapynas III 

25172 A1555 Valstybės 
saugomas / 
Nacionalinis 

Valstybinis Archeologinė / 8 pilkapiai I tūkst. pabaiga 
– II tūkst. 
pradžia 

113. Rumšiškių seniūnija, 
Dovainonių kaimas 

Dovainonių, 
Kapitoniškių 
pilkapynas IV 

25173 A1556 Valstybės 
saugomas / 
Nacionalinis 

Valtybinis Archeologinė / 13 pilkapių I tūkst. pabaiga 
– II tūkst. 
pradžia 

114. Rumšiškių seniūnija, 
Pravieniškių 
girininkijos 
Rumšiškių miškas 
(373 kv) 

Dovainonių, 
Kapitoniškių 
piliakalnis 

16198 A1304, 
AV2029 

Valstybės 
saugomas  

Valstybinis Archeologinė / piliakalnis 8-18 m 
aukščio šlaitais, aikštelės 
fragmentais, įtvirtinimais (pylimu, 
grioviu), papiliu; kultūrinis 
sluoksnis su archeologiniais 
radiniais  

I tūkst. – II 
tūkst. pradžia 

115. Rumšiškių seniūnija, 
Dovainonių kaimas 

Senojo kelio 
atkarpa 

16980 S439, 
IV1224 

Valstybės 
saugomas   

Valstybinis Istorinė, inžinerinė / 1,15 km ilgio 
ir 3 m pločio kelio atkarpa, kurio 
grindinys išgrįstas lauko 
akmenimis 

XIX a. II pusė 

116. Rumšiškių seniūnija, Namas (V. 10887 IV289 Registrinis  Istorinė, memorialinė / namas, XX a. pradžia 



 
 
 

290 iš 298 
 

290 iš 298 

Eil. 
Nr. 

Adresas / Vieta Oficialus 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Seni 
kodai 

Statusas / 
Reikšmingu
mo lygmuo 

Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

Dovainonių kaimas Didžioko) kuriame 1936–1942 m. gyveno 
dailininkas Vladas Diždiokas 

117. Rumšiškių seniūnija, 
Kapitoniškių kaimas 

Kapitoniškių 
pilkapių vieta 

25174 A1557 Valstybės 
saugomas   

Privatus, 
Valstybinis 

Archeologinė / pilkapyno vieta  IX –XII (XIII?) 
a. 

118. Rumšiškių seniūnija, 
Karčiupio kaimas 
(UAB „Bajorkiemis“ 
teritorija) 

Kalvė 2286 S62, 
IP1244, 
LA413/20
27 

Valstybės 
saugomas / 
Valstybinis 

Privatus Architektūrinė / liaudies 
architektūros pavyzdys. Pastatas 
perkeltas iš Raseinių r., Ilių k. 

1904 m. 

119. Rumšiškių seniūnija, 
Lašinių kaimas  

Lašinių 
piliakalnis, vad. 
Napaleono kalnu 

5014 A306K1P, 
AR296 

Paminklas   Valstybinis Archeologinė / piliakalnis 20–30 
m aukščio šlaitais, 34x18 m 
dydžio aikštele, su įtvirtinimais 
(pylimu, grioviu) 

II tūkst. pradžia 
– XIV a. 

120. Rumšiškių seniūnija, 
Lašinių kaimas 

Lašinių piliakalnio 
papėdės 
gyvenvietė 

23718 A306K2P Paminklas  Privatus, 
Valstybinis 

Archeologinė / kultūrinis 
sluoksnis su archeologiniais 
radiniais 

II tūkst. pradžia 
– XIV a. 

121. Rumšiškių seniūnija, 
Rumšiškių miestelis 

Šv. Arkangelo 
Mykolo bažnyčia 
ir varpinė 

970 AtR108 Registrinis Bažnytinis Architektūrinė, sakralinė / liaudies 
architektūros formų, medinė, 
stačiakampio plano bažnyčia su 
šoninėmis zakristijomis, apside ir 
bokšteliu; triaukštė, medinė 
varpinė 

XVIII a. 
(pastatyta 
dabartinė  
bažnyčia ir 
varpinė), 1959 
m.  (perkeltos į 
dabartinę vietą) 

121. Rumšiškių seniūnija, 
Rumšiškių miestelis 

Šv. Arkangelo 
Mykolo bažnyčia 
ir varpinė 

970 AtR108 Registrinis Bažnytinis Architektūrinė, sakralinė / liaudies 
architektūros formų, medinė, 
stačiakampio plano bažnyčia su 
šoninėmis zakristijomis, apside ir 
bokšteliu; triaukštė, medinė 
varpinė 

XVIII a. 
(pastatyta 
dabartinė 
bažnyčia ir 
varpinė), 1959 
m.  (perkeltos į 
dabartinę vietą)  



 
 
 

291 iš 298 
 

291 iš 298 

Eil. 
Nr. 

Adresas / Vieta Oficialus 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Seni 
kodai 

Statusas / 
Reikšmingu
mo lygmuo 

Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

122. Rumšiškių seniūnija, 
Rumšiškių miestelis 

Antano 
Baranausko 
paminklas 

10886 IV288, 
DV1096 

Registrinis Valstybinis Memorialinė / Poeto Antano 
Baranausko, 1851–1853 m 
gyvenusio Rumšiškėse, atminimui 
pastatytas paminklas (autorius – 
skulptorius Vladas Žuklys 

1967 m. 

123. Rumšiškių seniūnija, 
Rumšiškių miestelis 
(bažnyčia) 

Vargonai 16831 IV1074 Registrinis Bažnytinis Dailės, inžinerinė / romantinio 
laikotarpio vargonai mediniu 
prospektu 

XIX a. pabaiga 

124. Rumšiškių seniūnija, 
Rumšiškių miestelis 
(kapinės) 

Lietuvos karių 
kapai 

33352 – Registrinis / 
Nacionalinis 

Valstybinis Istorinė, memorialinė / I pėst. 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino pulko eilinio Jono 
Apanavičiaus, VII pėst. Žemaičių 
kunigaikščio Butegeidžio pulko 
leitenanto Petro Kaulavičiaus, V 
pėst. Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Kęstučio pulko 
eilinio Felikso Stankaus ir 
Lietuvos vietinės rinktinės kario 
Vlado Adomavičiaus kapai, 
perkelti iš senojo Rumšiškių 
miestelio kapinių 

1919, 1922, 
1944 m. (1959 
m.) 

125. Rumšiškių seniūnija, 
Rumšiškių miestelis 
(kapinės) 

Šv. Onos koplyčia 2165 IP1113, 
LA413/10
55 

Registrinis Valstybinis Architektūrinė, sakralinė / 
stačiakampio plano, su bokšteliu. 
1959 m.perkelta iš senųjų 
Rumšiškių kapinių į dabartinių 
kapinių pakraštį, 2001 m. perkelta 
į dabartinę vietą – centrinę kapinių 
dalį) 

1840 m. 

126. Rumšiškių seniūnija, 
Rumšiškių miestelis 

Pradžios mokykla 1584 AtV591 Registrinis Valstybinis Architektūrinė, istorinė / pradžios 
mokykla, statyta pagal tipinį 

1879 m. 
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292 iš 298 

Eil. 
Nr. 

Adresas / Vieta Oficialus 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Seni 
kodai 

Statusas / 
Reikšmingu
mo lygmuo 

Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

(Lietuvos liaudies 
buities muziejus) 

Rusijos imperijos mokyklų 
projektą – viename gale įrengta 
klasė, kitame – mokytojo butas ir 
kambarys – raštinė.  Į LLBM 
perkelta iš Plokščių k. (Šakių r.) 

127. Rumšiškių seniūnija, 
Tadaravos kaimas 

Malūnas-lentpjūvė 
ir malūnininko 
namas 

13 IP69, 
LA413/10
42 

Registrinis Privatus Architektūrinė, istorinė / malūno-
lentpjūvės liekanos; kanalas šalia 
malūno; dviejų galų, rąstinis 
malūnininko namas. 

XX a. 2-as 
dešimtmetis 

128. Žaslių seniūnija, 
Budelių kaimas 

Budelių 
piliakalnis, vad. 
Skarbu, Skarbo 
kalnu 

5028 A302K1P, 
AR310  
 

Paminklas / 
Nacionalinis 

Valstybinis Archeologinė, mitologinė, 
kraštovaizdžio /  piliakalnis su iki 
26–28 m aukščio šlaitais, 24x13 
m dydžio aikštele, įtvirtinimais 
(pietvakariniame aikštelės gale 1 
pylimas ir 1 griovys, šiaurės 
rytinėje dalyje – 3 pylimai ir 2 
grioviai) 

I tūkst. – II 
tūkst. pradžia 

129. Žaslių seniūnija, 
Budelių kaimas 

Budelių 
piliakalnio 
papėdės 
gyvenvietė 

23716 A302K2P Paminklas / 
Nacionalinis 

Valstybinis Archeologinė / kultūrinis 
sluoksnis su archeologiniais 
radiniais 

I tūkst. – II 
tūkst. pradžia 

130. Žaslių seniūnija, 
Cineikių kaimas 

Lietuvos kario 
Stasio Kmelnicko 
kapas 

33342 – Registrinis / 
Nacionalinis 

Valstybinis Istorinė, memorialinė / Lietuvos 
kario Stasio Kmelnicko kapas  

1920 m. 

131. Žaslių seniūnija, 
buv. Gansonių 
kaimas  

Gansonių, 
Miškiniškių 
kapinynas, vad. 
Pinčiukų kalnu 

5956 A1942, 
AR232 

Valstybės 
saugomas / 
Regioninis 

Valstybinis Archeologinė / Kapinynas su 
griautiniais kapais; pavieniai 
archeologiniai radiniai ar jų 
sankaupos 

XVI a. II pusė – 
XVII a. I pusė 

132. Žaslių seniūnija, Guronių 5030 M61, Valstybės Bažnytinis Mitologinė / apskrita, 28 m - 
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Eil. 
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mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

Guronių kaimas alkakalnis, vad. 
Kiškio bažnyčia, 
kitaip Pajautos 
kapu 

AR312 saugomas skersmens, 3–3,5 m aukščio kalva 
kiek įdubusiu viršumi 

133. Žaslių seniūnija, 
Guronių kaimas 

Guronių 
alkakalnis, vad. 
Zvaninyčia 

16493 AR1837 Registrinis Bažnytinis Mitologinė / pailga, 35 m ilgio, 25 
m pločio, 3–4 m aukščio kalva 

- 

134. Žaslių seniūnija, 
Guronių kaimas 

Guronių 
kapinynas 

33630 – Registrinis / 
Regioninis 

Valstybinis Archeologinė, kraštovaizdžio / 
kapinynas su griautiniai kapais; 
pavieniai archeologiniai radiniai 
ar jų sankaupos 

XV–XVII a. 

135. Žaslių seniūnija, 
Laukagalio kaimas 

Laukagalio 
kapinynas, vad. 
Piliakalniu 

5032 A1685, 
AR314 

Valstybės 
saugomas / 
Nacionalinis 

Valstybinis Archeologinė / kapinynas su 
degintiniais kapais; pavieniai 
archeologiniai radiniai ar jų 
sankaupos 

XIII–XIV a. 

 Žaslių seniūnija, 
Laukagalio kaimas 

Laukagalio akmuo 
su dubenėliais 

5033 A1303P, 
M28, 
AR315 

Paminklas / 
Nacionalinis 

Valstybinis Archeologinė, Mitologinė / 
netaisyklingos formos, 5,15 m  
ilgio, 4,1 m pločio ir 2,3 m 
aukščio akmuo su 7 duobutėmis, 
primenančiomis Didžiuosius 
Grįžulo ratus, aukščiausioje 
akmens dalyje ir trimis iškaltais, 
80 cm ilgio, 10–12 cm pločio ir 
8–10 gylio grioveliais (latakais) 
pietinėje dalyje 

 

137. Žaslių seniūnija, 
Laukagalio kaimas  

Laukagalio akmuo 
su Žmogaus pėda 

5034 M178, 
AR316 

Valstybės 
saugomas / 
Regioninis 

Privatus Mitologinė / pailgas, trikampio 
formos , 2,2 m ilgio, iki 1 m 
pločio ir 0,5 m aukščio akmuo su 
22x8x2 cm dydžio įdubimu – 

- 
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kodai 

Statusas / 
Reikšmingu
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Priklauso-
mumas 

Kult ūrin ė vertė / Apibūdinimas Chronologija 

„pėda“ – viršutinėje dalyje  
138. Žaslių seniūnija, 

Mančiūnų kaimas 
Mančiūnų 
piliakalnis 

5035 A311P, 
AR317 

Paminklas  Valstybinis Archeologinė / piliakalnis su 4-13 
m aukščio šlaitais, 67x50 m 
dydžio aikštele, įtvirtinimais 
(pylimu, grioviu) 

I tūkst. – II 
tūkst. pradžia 

139. Žaslių seniūnija, 
Naujažerio kaimas 

Žaslių miestelio 
senosios žydų 
kapinės 

22058 L179 Valstybės 
saugomas  

Valstybinis Istorinė, memorialinė / Žaslių 
miestelyje gyvenusių žydų kapai 

XIX a. – XX a. 
4 dešimtmetis 

140. Žaslių seniūnija, 
Padalių kaimas  

Padalių senovės 
gyvenvietė 

27740 A1811 Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Archeologinė / iki 55 cm storio 
kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais 

VIII t ūkst. pr. 
Kr. – VI tūkst. 
pr. I pusė, III 
tūkst. pr. Kr. 
pabaiga – II 
tūkst. pr. Kr. 
pradžia, II tūkst 
po Kr. pradžia – 
III ketvirtis 

141. Žaslių seniūnija, 
Žaslių geležinkelio 
stoties gyvenvietė 

Geležinkelio 
pralaida 

26977 S739 Valstybės 
saugomas   

Valstybinis Inžinerinė / 17,22 m ilgio, 4,25 m 
pločio 3,3 m aukščio pralaida 
plytų mūro apskritiminės arkos 
skliautu, su tašyto akmens 
apvadais galuose 

1862 m. 

142. Žaslių seniūnija, 
Žaslių geležinkelio 
stoties gyvenvietė 

Geležinkelio 
pralaida 

26978 S740 Valstybės 
saugomas   

Valstybinis Inžinėrinė / 16 m ilgio, 4,25 m 
pločio, 4 m aukščio pralaida plytų 
mūro apskritiminės arkos skliautu, 
su tašyto akmens apvadais 
galuose 

1862 m. 

143. Žaslių seniūnija, 
Žaslių miestelis 

Žaslių senovės 
gyvenvietė 

22110 A63 Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Archeologinė / iki 50 cm storio 
kultūrinis sluoksnis su 

I tūkst. – II 
tūkst. pradžia 
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archeologiniais radiniais 
144. Žaslių seniūnija, 

Žaslių miestelis 
Kapinės 
(sovietinių karių) 

10889 IV291 Registrinis Valstybinis Istorinė / 392 sovietinių karių, 
žuvusių 1941–1945 m., kapinės. 
1949 m. jose pastatytas sovietinio 
kario paminklas (autorius  - 
skulptorius Antanas Nesavas). 

1941–1945 m. 

145. Žaslių seniūnija, 
Žaslių miestelis 

Naujažerio akmuo 
su ženklais 

5036 M270, 
AR318 

Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Mitologinė / pailgas, 1,5 m ilgio, 
iki 0,6 m pločio, 0,25 m aukščio 
akmuo su iškaltu germaniškuoju 
kryžiumi ir virš apskritimo iškaltu 
keturkampiu viršutinėje 
plokštumoje 

- 

146. Žaslių seniūnija, 
Žaslių miestelis 

Žaslių dvarvietė 31839 – Registrinis / 
Regioninis 

Privatus Archeologinė / kultūrinis 
sluoksnis su archeologiniais 
radiniais ir pastatų liekanomis 

XVI–XVIII a. 

147. Žaslių seniūnija, 
Žaslių miestelis 
(bažnyčios 
šventorius) 
 

Kapas (kun. J. 
Stakausko) 

16981 IV1225 Registrinis Valstybinis Istorinė, memorialinė / kunigo, 
istoriko Juozo Stakausko (1900- 
1972) kapas 

1972 m. 

148. Žaslių seniūnija, 
Žaslių miestelis 
(kapinės) 

Lietuvos karių 
kapai 

33353 – Registrinis / 
Nacionalinis 

Valstybinis Istorinė, memorialinė / II pėst. 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Algirdo pulko jaunesniojo 
puskarininkio, savanorio Simo 
Miškinio ir pulko eilinio Felikso 
Simanausko, IX pėst. Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Vytenio 
pulko mokomosios kuopos eilinio, 
savanorio Juozo Simonavičiaus 

1919, 1920, 
1922 m. 
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(Simanavičiaus) ir VII pėst. 
Žemaičių kunigaikščio 
Butegeidžio pulko eilinio 
Telesforo Šnaro kapai. Yra 
duomenų, jog šiose kapinėse taip 
pat palaidotas (antkapio rasti 
nepavyko) IX pėst. Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Vytenio 
pulko eilinio Martyno 
Tarasevičiaus kapas 

149. Žaslių seniūnija, 
Žaslių miestelis, 
Vytauto g. 30 

Gyvenamasis 
namas 

2166 IP1114, 
LA413/10
32 

Registrinis Valstybinis Architektūrinė, istorinė / „plytų 
stiliaus“ pastatas, gausiai 
dekoruotu fasadu (dantytu 
karnizu, trijų dalių piliastrais, 
langų apvadais per vidurį 
užsibaigiančiais sandrikais). 
Pastate iki II pasulinio karo veikė 
avalynės parduotuvė 

XX a. pradžia 

150. Žiežmarių apylinkės 
seniūnija, Bačkonių 
kaimas 

Bačkonių buv. 
palivarko sodybos 
fragmentai 

150 IP273, 
LA413/10
33 

Registrinis Privatus Istorinė / gyvenamojo pastato 
liekanos (ant pamatų pastatyta 
kavinė), parkas, tvenkinys 

XIX a. pabaiga 
– XX a. pradžia 

151. Žiežmarių apylinkės 
seniūnija, 
Balceriškių kaimas  

Balceriškių 
piliakalnis 

5037 A310, 
AR319 

Valstybės 
saugomas   

Valstybinis Archeologinė / piliakalnis su 4,5–
8 m aukščio šlaitais, 20x18 m 
dydžio aikštele, įtvirtinimų 
(pylimo) liekanomis 

I tūkst. 

152. Žiežmarių apylinkės 
seniūnija, 
Buivydonių kaimas  

Buivydonių 
piliakalnis 

5038 A301P, 
AR320 

Paminklas Valstybinis Archeologinė / piliakalnis su 5–9 
m aukščio šlaitais, 8x5 m dydžio 
aikštele, įtvirtinimais (pylimu, 
grioviu) 

I tūkst. – II 
tūkst. pradžia 
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153. Žiežmarių apylinkės 
seniūnija, Dainių 
kaimas 

Dainių kalnas, 
vad. Ragankalniu 

5039 M146, 
AR321 

Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Mitologinė / 10x10 m dydžio 
kalva, 3–4 m aukščio šlaitais, su 
50 m ilgio atragiu 

- 

154. Žiežmarių apylinkės 
seniūnija, Girelės 
kaimas  

Girelės senovės 
gyvenvietė 

22104 A57 Valstybės 
saugomas / 
Regioninis 

Privatus Archeologinė / 35–40 cm storio 
kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais 

VIII–V t ūkst. 
pr. Kr 

155. Žiežmarių apylinkės 
seniūnija, 
Kaišiadorėlių kaimas 

Kaišiadorėlių k. 
senosios žydų 
kapinės 

22056 L177 Valstybės 
saugomas 

Valstybinis Istorinė /  Kaišiadorių mieste 
gyvenusių žydų kapai 

XIX a. – XX a. 
4 dešimtmetis 

156. Žiežmarių apylinkės 
seniūnija, Kiemelių 
kaimas 

Lietuvos karių 
kapai 

33345 – Registrinis / 
Nacionalinis 

Valstybinis Istorinė, memorialinė / IV pėst. 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
pulko eilinio Stasio Antanaičio, 
VIII p ėst. Kauno kunigaikščio 
Vaidoto pulko 1–os kuopos eilinio 
Juozo Makarevičiaus ir IV pėst. 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
pulko 2–os kuopos eilinio, 
savanorio Edvardo (Eduardo)  

1920 m. 

       Pivoro kapai  
157. Žiežmarių apylinkės 

seniūnija, Kiemelių 
kaimas 

Lietuvos kario 
Vinco Paužos 
kapas 

33346 – Registrinis / 
Nacionalinis 

Valstybinis Istorinė, memorialinė / I pėst. 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino pulko eilinio Vinco 
Paužos kapas 

1919 m. 

158. Žiežmarių apylinkės 
seniūnija, Kiemelių 
kaimas 

Lietuvos kario 
Antano Vėliaus 
kapas 

33347 – Registrinis / 
Nacionalinis 

Valstybinis Istorinė, memorialinė / Lietuvos 
kariuomenės nežinomos dalies 
kareivio Antano Vėliaus kapas 

1919–1922 m. ? 
(žuvimo data ir 
aplinkybės 
neaiškios) 

159. Žiežmarių apylinkės 
seniūnija, Kiemelių 

Lietuvos 
karininko, 

33348 – Registrinis / 
Nacionalinis 

Valstybinis Istorinė, memorialinė / 
Nepriklausomybės kovų dalyvio, 

1920 m. 
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kaimas svanorio Jono 
Samasenkos kapas 

savanorio, II pėst. Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Algirdo 
pulko kapitono Jono Samasenkos 
(Samosionkos, Samasionkos) 
kapas 

160. Žiežmarių apylinkės 
seniūnija, Kiemelių 
kaimas 

Lietuvos kario 
Broniaus 
Slivinsko kapas 

33349 – Registrinis / 
Nacionalinis 

Valstybinis Istorinė, memorialinė / IV 
artilerijos pulko eilinio Broniaus 
Slivinsko (Slivinskio) kapas 

1921 m. 

161. Žiežmarių apylinkės 
seniūnija, Liutonių 
kaimas 

Lietuvos kario 
Antano 
Malašausko kapas 

33350 – Registrinis / 
Nacionalinis 

Valstybinis Istorinė, memorialinė / III 
artilerijos pulko eilinio Antano 
Malašausko kapas 

1927 m. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  
vyriausiasis specialistas (civilinei saugai) –                                                              Rimas Kiselys 

 
 


