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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2020 METŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO
ATASKAITA

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo /
įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

Vertinimo kriterijai
(vertinimo rodiklis)

Informacija apie priemonės
įgyvendinimą

2020 m.
Gaisrų pastatuose ir atvirose teritorijose padarinius mažinančios priemonės.
Organizuoti pasirengimo
Kovas–
Vyr. specialistas
Organizuota
Priemonė įvykdyta. Klausimas
gaisrams atvirose teritorijose
balandis
(atsakingas už civilinę savivaldybės ESK
buvo svarstytas ESK posėdžio,
klausimo svarstymą
saugą)
posėdžių
vykusio 2020-04-27, metu.
savivaldybės ESK posėdyje
(1)
Esant padidintam ar
Miško
Administracijos
Organizuota
Nebuvo pasiektas padidinto miškų
dideliam miško gaisrų
valdytojų
direktorius,
apribojimų pagal
gaisringumo pavojus.
pavojui apriboti arba
teikimu
vyr. specialistas
teikimus 100 proc.
uždrausti miškų lankymą ir
(atsakingas už civilinę
miško išteklių naudojimą
saugą)
Teikti informaciją
gyventojams apie gaisrų
pavojų, jų padarinius bei
prevencijos priemones

Priemonė įvykdyta. Metų pradžioje
surengta akcija „Gyvenkime
saugiai“, parengta ir pradėta platinti
2000 lankstinukų „Saugokis gaisro“,
per seniūnijas platinti plakatai
„Nedeginkite sausos žolės“ „Kuo
būtina pasirūpinti, kad nedegtų
kombainai“ ir kt.
Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamosios ligos protrūkio ar epidemijos padarinių mažinimas
Informuoti gyventojus, kaip Gresiant ar Savivaldybės
Paskelbta epidemija
Priemonė įvykdyta. Paskelbus
elgtis pavojingos ar ypač
nustačius
gydytojas, vyr.
pagal pasiektus
valstybės lygio ekstremaliąją
pavojingos užkrečiamosios
pavojingą ar specialistas
kriterijus 100 proc.
situaciją dėl COVID-19 ligos
ligos (epidemijos ar
ypač
(koronaviruso infekcijos) plitimo,
I ir IV
ketvirtis

Vyr. specialistas
(atsakingas už civilinę
saugą)

Organizuota
priemonių
(2)
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo /
įvykdymo
terminas

2020 m.
pandemijos) atveju (pagal
pavojingą
SAM rekomendacijas)
ligą
Laiku organizuoti
Pasiekus
pavojingos ligos (epidemijos
kriterijų
ar pandemijos) paskelbimą
ir jos atšaukimą
savivaldybėje

Atsakingi vykdytojai

(atsakingas už civilinę
saugą)
Savivaldybės
gydytojas

Vertinimo kriterijai
(vertinimo rodiklis)

Informacija apie priemonės
įgyvendinimą

visa reikiama informacija
gyventojams teikiama nuolat.
Paskelbta epidemija Priemonė įvykdyta. Lazdijų rajono
pagal
pasiektus savivaldybės administracijos
kriterijus 100 proc.
direktoriaus 2020 m. kovo 5 d.
įsakymu Nr. 10V-154 „Dėl gripo
5.
epidemijos paskelbimo“
savivaldybėje buvo paskelbta gripo
epidemija. Atšaukta 2020 m. birželio
19 d. įsakymu Nr. 10V-479
Stichinių, katastrofinių meteorologinių (speigo, maksimalaus vėjo, uragano, labai smarkaus lietaus, smarkaus speigo, kaitros,
krušos) reiškinių padarinių mažinimas
Organizuoti gyventojų ir
Gavus
Vyr. specialistas
Organizuota
Informacijos nebuvo gauta.
ūkio subjektų perspėjimą
informaciją (atsakingas už civilinę perspėjimų pagal
apie galimą stichinį ar
saugą)
gautą pranešimą 100
katastrofinį meteorologinį
proc.
reiškinį ir teikti gyventojams
6.
informaciją ir
rekomendacijas apie
veiksmus kilus stichiniam ar
katastrofiniam,
meteorologiniam reiškiniui
Organizuoti ESK posėdžius
Vyr. specialistas
Organizuota
Priemonė įvykdyta. Organizuota 19
(pasirengimo reaguoti į
(atsakingas už civilinę savivaldybės ESK
savivaldybės ESK posėdžių
ekstremaliuosius įvykius,
I ir IV
saugą)
posėdžių skaičius.
(pasirengimo reaguoti į
7.
ekstremaliąsias situacijas,
ketvirtis
Nutarimų
ekstremaliuosius įvykius,
civilinės saugos būklės
įgyvendinimas.
ekstremaliąsias situacijas ir jų
aptarimo ir kitų klausimų
(2/100)
šalinimą.
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo /
įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

Vertinimo kriterijai
(vertinimo rodiklis)

Informacija apie priemonės
įgyvendinimą

2020 m.
svarstymą) ir įgyvendinti
priimtus nutarimus
Rinkti ir teikti informaciją
PAGD prie VRM apie
užterštas likusiais nuo karo
sprogmenimis teritorijas
Lazdijų rajono savivaldybėje
8.

9.

10.

Pavojingų radinių (sprogmenų) keliamų pavojų mažinimas
Vyr. specialistas
Surinkta ir pateikta
(atsakingas už civilinę PAGD prie VRM
saugą)
informacija
(1)

Nuolat

Informuoti gyventojus apie
likusių nuo karo sprogmenų
keliamą pavojų ir elgesį
aptikus tokius sprogmenis

Vyr. specialistas
(atsakingas už civilinę
saugą)

Organizuota
informacijos teikimų
pagal gautą
informaciją 100 proc.

Gavus
informaciją

Organizuoti gyventojų ir
ūkio subjektų perspėjimą
apie galimą gyvūnų ligų
plitimą ir teikti gyventojams

Gyvūnų ligų padarinių mažinimas
Vyr. specialistas
Organizuota
Gresiant ar
(atsakingas už civilinę perspėjimų pagal
nustačius
saugą), Kaimo ir
gautą pranešimą 100
gyvūnų ligą
žemės ūkio plėtros
proc.

Priemonė įvykdyta. Informacija
PAGD prie VRM apie rastus
sprogmenis savivaldybės teritorijoje
buvo teikiama nuolat. Dėl likusiais
nuo karo sprogmenimis užterštų
teritorijų valymo prioritetų
nustatymo 2021 metams, informacija
pateikta Savivaldybės
administracijos direktoriaus 202012-01 raštu Nr. 1-3691 „Dėl likusiais
nuo karo sprogmenimis užterštų
teritorijų valymo prioritetų
nustatymo 2021 metams“
Priemonė įvykdyta. Informacija
„Kaip elgtis radus sprogmenį ar į
sprogmenį panašų daiktą“ paskelbta
Savivaldybės interneto tinklapyje
„Civilinė sauga“
Priemonė įvykdyta. Galimos
paukščių gripo ir afrikinio kiaukių
maro plitimo atvejus mažinančios
priemonės buvo apsvarstytos
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo /
įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

Vertinimo kriterijai
(vertinimo rodiklis)

Informacija apie priemonės
įgyvendinimą

2020 m.
informaciją ir specialistų
rekomendacijas, kaip elgtis
plintant ligoms

skyrius, Lazdijų
valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba

savivaldybės ESK posėdžio, vykusio
2020-03-02 metu. Aktuali
informacija buvo pateikiama
savivaldybės interneto svetainėje ir
socialinio tinklo ,,Facebook”
paskyroje. Ligos protrūkių nebuvo.

Elektros energijos tiekimo sutrikimų, ir (ar) gedimų, šilumos energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų, vandens tiekimo ir
nuotekų šalinimo sistemos avarijų keliamų pavojų mažinimas, transporto avarijų mažinimas
Organizuoti pasirengimo
Vyr. specialistas
Organizuota
Priemonė įvykdyta. Savivaldybės
žiemos sezonui, šilumos ir
(atsakingas už civilinę savivaldybės ESK
teritorijoje esančių įmonių ir įstaigų
elektros energijos, vandens
saugą)
posėdžių
pasirengimas šaltajam metų periodui
tiekimo sutrikimų, kelių
(1)
bei COVID-19 ligos (koronaviruso
priežiūros klausimo
infekcijos) plitimo metu buvo
11.
IV ketvirtis
apsvarstymą savivaldybės
aptartas Savivaldybės ESK posėdžio,
Ekstremaliųjų situacijų
vykusio 2021 01-13 metu ( gavus
komisijos posėdyje
sinoptikų informaciją apie artėjantį
staigų atšalimą ir smarkų snygį.

12.

13.

Organizuoti
informacijos
teikimą gyventojams apie
galimą situaciją ir būtinas
vykdyti priemones

Vyr. specialistas
(atsakingas už civilinę
saugą), seniūnijų
seniūnai

Organizuota
informacijos teikimų
nuo gautos
informacijos 100 proc.

Gavus
informaciją

Organizuoti gyventojų,
valstybės institucijų, ūkio

Oro, vandens, maisto taršos padarinių mažinimas
Gavus
Vyr. specialistas
Organizuota
informaciją (atsakingas už civilinę informacijos teikimų

Priemonė įvykdyta. Visa gaunama
informacija gyventojams buvo
teikiama savivaldybės interneto
svetainėje ir socialinio tinklo
,,Facebook” paskyroje
Priemonė įvykdyta. Buvo stebima ir
atliekami tyrimai geriamo vandens
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo /
įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

Vertinimo kriterijai
(vertinimo rodiklis)

Informacija apie priemonės
įgyvendinimą

2020 m.
subjektų ir kitų įstaigų
perspėjimą apie taršą ir teikti
informaciją apie būtinas
vykdyti priemones

14.

15.

saugą), savivaldybės
gydytojas

nuo gautos
(ypač po praėjusios liūties) ir
informacijos 100 proc. vandens kokybė maudyklose.
Informacija apie gautus tyrimų
rezultatus ir kita aktuali informacija
buvo pateikiama savivaldybės
interneto svetainėje ir socialinio
tinklo ,,Facebook” paskyroje.

Priemonės, susijusios su darbuotojų ir gyventojų civilinės saugos mokymu
Organizuoti ir pravesti 2 val.
Vyr. specialistas
Apmokyta proc.
Priemonė įvykdyta. Nuotoliniu
trukmės civilinės saugos
(atsakingas už civilinę
≥ 80
būdu darbo vietoje buvo pravesti
mokymus darbo vietoje
saugą)
mokymai 121 savivaldybės
IV ketvirtis
savivaldybės administracijos
administracijos darbuotojui. Tai
darbuotojams
sudaro ≥ 80 % visų dirbančiųjų.
Organizuoti savivaldybės ir
jos įstaigų, ūkio subjektų ir
kitų įstaigų darbuotojų,
ESOC narių dalyvavimą
Vilniaus PGV CS skyriaus
organizuojamuose
CS
mokymo kursuose

Pagal
patvirtintą
kursų
grafiką

16.
Organizuoti ir pravesti
savivaldybės lygio civilinės
16.3
saugos kompleksines
pratybas

III–IV
ketvirtis

Vyr. specialistas
(atsakingas už civilinę
saugą

Organizuotų kursų
pagal grafiką 100
proc.

Civilinės saugos pratybos
Vyr. specialistas
Organizuotos 1
(atsakingas už civilinę pratybos
saugą)

Priemonė įvykdyta. Per 2020 metus
Vilniaus PGV CS skyriaus
organizuojamuose CS mokymo
kursuose CS mokymo kursą išklausė
13 ESOC narių. Viso CS mokymų
kursą Vilniaus PGV organizuotuose
mokymuose išklausė 33 klausytojai
Priemonė neįvykdyta. Dėl visoje
šalyje paskelbtos pandemijos ir
trečio (visiškos parengties) civilinės
saugos sistemos parengties lygio,
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo /
įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

Vertinimo kriterijai
(vertinimo rodiklis)

Informacija apie priemonės
įgyvendinimą

2020 m.
nebuvo surengtos savivaldybės lygio
kompleksinės civilinės saugos
pratybos.
Dalyvauti ministerijų, kitų
valstybės institucijų ir
įstaigų, savivaldybių ir jos
įstaigų, ūkio subjektų, kitų
įstaigų organizuojamose
tarptautinio, valstybinio,
16.4
institucinio, savivaldybės,
ūkio subjektų ar kitų įstaigų
darbuotojų lygmens civilinės
saugos stalo, funkcinėse,
kompleksinėse pratybose

17.

Vyr. specialistas
(atsakingas už civilinę
saugą)

Gauta pakvietimų
(skaičius)
Dalyvauta (100 proc.)

Pakvietimų dalyvauti pratybose
nebuvo gauta.

Gavus
pakvietimą

Pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms gerinimo, gyventojų informavimo ir švietimo priemonės
Vyr. specialistas
Atnaujintų dokumentų Priemonė įvykdyta. 2020 m. buvo
(atsakingas už civilinę skaičius
peržiūrėta ekstremaliųjų situacijų
Peržiūrėti ir prireikus
saugą)
(1)
rizikos analizė, įvertinti savivaldybės
atnaujinti savivaldybės
teritorijoje galimi pavojai, įvertintas
galimų pavojų ir
ekstremaliųjų situacijų rizikos lygis.
I ketvirtis
ekstremaliųjų situacijų
Galimi pavojai „Masinis užsieniečių
rizikos analizę
antplūdis“ ir „Radiologinė ar
branduolinė avarija“ buvo įvertinti
kaip didelės rizikos pavojai.
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo /
įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

Vertinimo kriterijai
(vertinimo rodiklis)

Vyr. specialistas
(atsakingas už civilinę
saugą)

Atnaujintų dokumentų
skaičius
(1)

Priemonė įvykdyta. Savivaldybės
2018-2020 metų ekstremaliųjų
situacijų prevencijos priemonių
planas buvo peržiūrėtas. Korekcijų
daryta nebuvo. Atnaujinimai atlikti
naujai patvirtintame 2021-2023 metų
savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių plane.

Vyr. specialistas
(atsakingas už civilinę
saugą)

Atnaujintų dokumentų
skaičius
(1)

Priemonė įvykdyta. Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų valdymo
planas patikslintas. Patikslinta 24
pozicijos.

Vyr. specialistas
(atsakingas už civilinę
saugą)

Patikrinimų skaičius
(pagal patikrinimų
planą)

Informacija apie priemonės
įgyvendinimą

2020 m.

18.

19.

Parengti, prireikus atnaujinti
savivaldybės 2018-2020
metų ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių planą

Peržiūrėti savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų
valdymo planą, jei reikia –
patikslinti arba atnaujinti

I ketvirtis

III ketvirtis

Organizuoti ir vykdyti
savivaldybės II ir III grupių
ūkio subjektų bei kitų įstaigų
CS būklės kompleksinius
(planinius) patikrinimus
20.

Pagal
patvirtintą
patikrinimų
grafiką

Priemonė įvykdyta. Per 2020 metus
buvo numatyta atlikti 3 civilinės
saugos būklės kompleksinius
(planinius) patikrinimus. Buvo
tikrinta UAB „Lazdijų vanduo“ ir
UAB „Lazdijų šiluma“. Įvertinta
patenkinamai.
Lazdijų rajono Kučiūnų mokykla
nebuvo tikrinta, kadangi ji po
švietimo įstaigų reorganizacijos tapo
Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijos Kučiūnų pagrindinio
ugdymo skyriumi.
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo /
įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

Vertinimo kriterijai
(vertinimo rodiklis)

Informacija apie priemonės
įgyvendinimą

2020 m.
Organizuoti tinkamą
perspėjimo sistemos
priežiūrą, kontroliuoti
perspėjimo sistemos
aptarnavimo darbaus
21.

22.

Viešinti dokumentus ir kitą
informaciją apie civilinės
saugos sistemos veiklą,
pasirengimą ekstremalioms
situacijoms, gresiant ar
susidarius ekstremaliai
situacijai.

Vyr. specialistas
(atsakingas už civilinę
saugą

Organizuota 14 kartų

Priemonė įvykdyta. Savivaldybės
gyventojų perspėjimo sistemos
periodinės techninės priežiūros
darbai atlikti kiekvieną mėnesį.
Informacija apie patikras pateikta
Vilniaus priešgaisrinei gelbėjimo
valdybai. Dėl paskelbtos valstybės
lygio ekstremalios situacijos
perspėjimo sistemos patikra,
įjungiant sirenas, nebuvo vykdoma.
Taip pat buvo jungtasi ir atlikti GPIS
veikimo tikrinimo veiksmai.

Vyr. specialistas
(atsakingas už civilinę
saugą,

Dokumentų skaičius.
Informacija
savivaldybės interneto
svetainėje, vietinėje
spaudoje skaičius
(4/12)

Priemonė įvykdyta. Savivaldybės
interneto svetainėje paviešinta visa
teisės aktuose numatyta reikiama
informacija. Informacija nuolat
atnaujinama.

Pagal
PAGD prie
VRM
patvirtintą
patikrinimų
grafiką

Nuolat

Plane vartojami sutrumpinimai:
PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas;
VRM - Vidaus reikalų ministerija;
APGV – apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
CS – civilinė sauga;
ES – ekstremali situacija;
ESK – ekstremaliųjų situacijų komisija;
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ESOC – ekstremaliųjų situacijų operacijų centras;
GPIS – gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema.
Parengė: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas Vitas Merkininkas

