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PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. vasario 2 d.
įsakymu Nr. 10V-141
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2021–2023 METŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Vertinimo
Vertinimo
kriterijai
kriterijų
Priemonės pavadinimas
(vertinimo
reikšmė
2021 m.
2022 m.
2023 m.
rodiklis)
I. SPECIALIOSIOS PRIEMONĖS, SKIRTOS GRESIANČIOMS EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS SUMAŽINTI
1.1. Gaisrų pastatuose ir atvirose teritorijose padarinius mažinančios priemonės.
Organizuoti pasirengimo
Vyr. specialistas Sumažės gaisrų
Organizuota
gaisrams atvirose
(atsakingas už
skaičius atvirose savivaldybės
Kovo–
Kovo–
Kovo–
teritorijose klausimo
civilinę saugą)
teritorijose
ESK
1.1.1.
balandžio
balandžio
balandžio
1
apsvarstymą savivaldybės
posėdžių
mėn.
mėn.
mėn.
ESK posėdyje
Vykdymo/įvykdymo terminas

Eil.
Nr.

1.1.2.

1.1.3.

Esant padidintam ar
dideliam miško gaisrų
pavojui, apriboti arba
uždrausti miškų lankymą ir
miško išteklių naudojimą
Teikti informaciją
gyventojams apie gaisrų
pavojų, jų padarinius bei
prevencijos priemones

Miško
valdytojų
teikimu

I ir IV
ketvirtis

Miško
valdytojų
teikimu

I ir IV
ketvirtis

Miško
valdytojų
teikimu

I ir IV
ketvirtis

Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas
rezultatas
(tikslas)

Administracijos
direktorius,
vyr. specialistas
(atsakingas už
civilinę saugą)

Sumažės gaisrų
skaičius atvirose
teritorijose

Organizuota
apribojimų
pagal
teikimus
(proc.)

Vyr. specialistas
(atsakingas už
civilinę saugą),
Komunikacijos
ir dokumentų
skyrius

Gyventojai bus
supažindinti su
saugaus elgesio
taisyklėmis
namuose,
gamtoje,
suteiktos žinios,

Organizuota
priemonių
(skaičius)

100

2

2

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo/įvykdymo terminas
2021 m.

2022 m.

2023 m.

Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas
rezultatas
(tikslas)

kaip išvengti
gaisro ir kaip
elgtis jam kilus
1.2. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamosios ligos protrūkio ar epidemijos padarinių mažinimas
Parengti (atnaujinti)
Bus numatyti
savivaldybės pasirengimo
savivaldybės
gripo epidemijai ir
subjektų
pandemijai planus
veiksmai pagal
gripo
pandemijos
Savivaldybės
1.2.1
IV ketvirtis
IV ketvirtis
IV ketvirtis
etapus, subjektų
gydytojas
veiklos
tęstinumo
užtikrinimas,
funkcijos
rengiantis gripo
pandemijai
Informuoti gyventojus,
Komunikacijos Sumažės
Gresiant ar
kaip elgtis pavojingos ar
Gresiant ar
Gresiant ar
ir dokumentų
galimybė
nustačius
ypač pavojingos
nustačius
nustačius
sk.,
gyventojams
pavojingą ar
užkrečiamosios ligos
pavojingą ar
pavojingą ar
Savivaldybės
susirgti
1.2.2
ypač
(epidemijos ar pandemijos) ypač
ypač
gydytoja, vyr.
užkrečiamąja
pavojingą
atveju (pagal SAM ir
pavojingą
pavojingą
specialistas
liga
ligą
NVSC parengtas
ligą
ligą
(atsakingas už
rekomendacijas)
civilinę saugą),
Laiku organizuoti
Savivaldybės
Sumažės
pavojingos ligos
gydytoja
galimybė
Pasiekus
Pasiekus
Pasiekus
1.2.3. (epidemijos ar pandemijos)
susirgti
kriterijų
kriterijų
kriterijų
paskelbimą ir jos
pavojinga
atšaukimą savivaldybėje

Vertinimo
kriterijai
(vertinimo
rodiklis)

Vertinimo
kriterijų
reikšmė

Parengta
(atnaujinta)
planų per
einamuosius
metus
(skaičius)
2

Paskelbta
epidemija ar
pandemija
pagal
pasiektus
kriterijus
(proc.)
Paskelbta
epidemija
pagal
pasiektus

100

100

3

Vertinimo
Vertinimo
kriterijai
kriterijų
Priemonės pavadinimas
(vertinimo
reikšmė
2021 m.
2022 m.
2023 m.
rodiklis)
užkrečiamąja
kriterijus
liga.
(proc.)
1.3. Stichinių, katastrofinių meteorologinių (speigo, maksimalaus vėjo, uragano, labai smarkaus lietaus, smarkaus speigo, kaitros, krušos)
reiškinių padarinių mažinimas
Organizuoti gyventojų ir
Komunikacijos Skatinti
Organizuota
ūkio subjektų perspėjimą
ir dokumentų
gyventojus
perspėjimų
apie galimą stichinį ar
sk., vyr.
rūpintis savo
pagal gautą
katastrofinį meteorologinį
specialistas
saugumu ir
pranešimą
reiškinį ir teikti
Gavus
Gavus
Gavus
(atsakingas už
sveikata, siekti
(proc.)
1.3.1.
100
gyventojams informaciją ir
informaciją
informaciją
informaciją civilinę saugą)
užtikrinti
rekomendacijas apie
gyventojų,
veiksmus kilus stichiniam
aplinkos ir turto
ar katastrofiniam,
saugumą.
meteorologiniam reiškiniui
Organizuoti ESK
Vyr. specialistas Bus siekiama
Organizuota
posėdžius (pasirengimo
(atsakingas už
užtikrinti
savivaldybės
reaguoti į ekstremaliuosius
civilinę saugą)
tinkamą
ESK
įvykius, ekstremaliąsias
pasirengimą
posėdžių
1
I ir IV
I ir IV
I ir IV
1.3.2. situacijas, civilinės saugos
ekstremaliosiom (skaičius)
ketvirtis
ketvirtis
ketvirtis
būklės aptarimo ir kitų
s situacijoms
Nutarimų
100
klausimų svarstymą) ir
įgyvendinima
įgyvendinti priimtus
s
nutarimus
1.4. Pavojingų radinių (sprogmenų) keliamų pavojų mažinimas
Rinkti ir teikti informaciją
Vyr. specialistas Bus išaiškintos
Surinkta ir
PAGD prie VRM apie
(atsakingas už
teritorijos,
pateikta
užterštas likusiais nuo karo
civilinę saugą)
kuriose yra
PAGD prie
1.4.1
Nuolat
Nuolat
Nuolat
1
sprogmenimis teritorijas
likusių nuo karo VRM
Lazdijų rajono
sprogmenų
informacija
savivaldybėje
(skaičius)
Eil.
Nr.

Vykdymo/įvykdymo terminas

Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas
rezultatas
(tikslas)

4

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo/įvykdymo terminas
2021 m.

1.4.2

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

Gavus
informaciją

1.5. Gyvūnų ir augalų ligų padarinių mažinimas
Organizuoti gyventojų ir
ūkio subjektų perspėjimą
apie galimą gyvūnų ligų
plitimą ir teikti
gyventojams informaciją ir
specialistų rekomendacijas,
Gresiant ar
1.5.1 kaip elgtis plintant ligoms
nustačius
gyvūnų ligą

1.6. Masinis užsieniečių antplūdis
Organizuoti informacijos
teikimą gyventojams apie
susidariusią situaciją ir
1.6.1
būtinas vykdyti priemones

1.7.

Gavus
informaciją

Radiologinė ar branduolinė avarija

2022 m.

Gavus
informaciją

Gresiant ar
nustačius
gyvūnų ligą

Gavus
informaciją

Atsakingi
vykdytojai

2023 m.

Laukiamas
rezultatas
(tikslas)

Gavus
informaciją

Vyr. specialistas Sumažės
(atsakingas už
pavojus
civilinę saugą)
gyventojams dėl
surastų
pavojingų
radinių
(sprogmenų)

Gresiant ar
nustačius
gyvūnų ligą

Vyr. specialistas
(atsakingas už
civilinę saugą),
Kaimo ir žemės
ūkio plėtros
skyrius,
Valstybinės
maisto ir
veterinarijos
tarnybos
Alytaus
departamento
Lazdijų skyrius

Sumažės
pavojingos ligos
plitimas ir
gyventojų
patiriami
nuostoliai

Gavus
informaciją

Komunikacijos
ir dokumentų
sk., vyr.
specialistas
(atsakingas už
civilinę saugą)

Gyventojai bus
informuoti apie
pavojų, padidės
gyventojų
saugumas

Vertinimo
kriterijai
(vertinimo
rodiklis)
Organizuota
informacijos
teikimų pagal
gautą
informaciją
(proc.)

Vertinimo
kriterijų
reikšmė

100

Organizuota
perspėjimų
pagal gautą
pranešimą
(proc.)
100

Organizuota
perspėjimų
nuo gautos
informacijos
(proc.)

100
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo/įvykdymo terminas

Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas
rezultatas
(tikslas)

Vertinimo
kriterijai
(vertinimo
rodiklis)
Organizuota
perspėjimų
nuo gautos
informacijos
(proc.)

Vertinimo
kriterijų
reikšmė

2021 m.
2022 m.
2023 m.
Organizuoti informacijos
Vyr. specialistas Gyventojai bus
100
teikimą gyventojams apie
(atsakingas už
informuoti apie
susidariusią situaciją,
Gavus
Gavus
Gavus
civilinę saugą), pavojų, padidės
1.7.1
galimus padarinius ir
informaciją
informaciją
informaciją Komunikacijos gyventojų
priemones jiems pašalinti
ir dokumentų
saugumas
ir apsisaugojimo būdus
sk.
1.8. Elektros energijos tiekimo sutrikimų, ir (ar) gedimų, šilumos energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų, vandens tiekimo ir nuotekų
šalinimo sistemos avarijų keliamų pavojų mažinimas
Organizuoti pasirengimo
Vyr. specialistas Bus įvertintas
Organizuota
žiemos sezonui, šilumos ir
(atsakingas už
civilinės saugos savivaldybės
elektros energijos, vandens
civilinę saugą)
sistemos
ESK
tiekimo sutrikimų, kelių
subjektų
posėdžių
priežiūros klausimo
pasirengimas
1.8.1 apsvarstymą savivaldybės
IV ketvirtis
IV ketvirtis
IV ketvirtis
šaltajam
1
Ekstremaliųjų situacijų
periodui ir
komisijos posėdyje
numatytos
priemonės
pasirengimui
gerinti
Organizuoti informacijos
Komunikacijos Padidės
Organizuota
teikimą gyventojams apie
ir dokumentų
gyventojų
informacijos
galimą situaciją ir būtinas
sk., vyr.
saugumas
teikimų nuo
vykdyti priemones
Gavus
Gavus
Gavus
specialistas
gautos
1.8.2
100
informaciją
informaciją
informaciją (atsakingas už
informacijos
civilinę saugą),
(proc.)
seniūnijų
seniūnai
1.9. Transporto avarijų mažinimas
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo/įvykdymo terminas
2021 m.

2022 m.

2023 m.

Organizuoti savivaldybės
saugaus eismo komisijos
posėdžius
1.9.1

Saugaus eismo
komisija
Kas ketvirtį

Kas ketvirtį

1.10. Oro, vandens, maisto taršos padarinių mažinimas
Organizuoti gyventojų,
valstybės institucijų, ūkio
subjektų ir kitų įstaigų
Gavus
Gavus
1.10.1
perspėjimą apie taršą ir
informaciją
informaciją
teikti informaciją apie
būtinas vykdyti priemones
Stebėti maudymosi vietų
vandens kokybę,
informuoti visuomenę apie
vandens kokybę ir pateikti
rekomendacijas esant
vandens taršai
1.10.2

Atsakingi
vykdytojai

Maudymosi
sezono metu

Maudymosi
sezono metu

Kas ketvirtį

Gavus
informaciją

Padidės
gyventojų
saugumas,
pagerės
visuomenės
savisaugos
kultūros lygis

Vyr. specialistas Padidės
(atsakingas už
gyventojų
civilinę saugą), saugumas
savivaldybės
gydytojas
Savivaldybės
gydytojas

Maudymosi
sezono metu

Laukiamas
rezultatas
(tikslas)

Bus nustatyta
pagrindinių
savivaldybės
maudymosi
vietų vandens
kokybė.
Gyventojai bus
informuoti apie
maudymosi
vietų vandens
kokybę,
supažindinti,
kaip saugiai
elgtis prie
vandens telkinių,
pagerės

Vertinimo
kriterijai
(vertinimo
rodiklis)
Organizuota
saugaus
eismo
komisijos
posėdžių

Organizuota
informacijos
teikimų nuo
gautos
informacijos
(proc.)
Atlikta
maudymosi
vietų vandens
kokybės
stebėjimų ir
gyventojų
informavimų
per
einamuosius
metus (proc.)

Vertinimo
kriterijų
reikšmė

4

100

100
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo/įvykdymo terminas
2021 m.

2022 m.

Atsakingi
vykdytojai

2023 m.

Laukiamas
rezultatas
(tikslas)

Vertinimo
kriterijai
(vertinimo
rodiklis)

Vertinimo
kriterijų
reikšmė

visuomenės
savisaugos
kultūros lygis
1.11. Pastatų griuvimas
Daugiabučių gyvenamųjų
namų ir ypatingųjų statinių
naudojimo priežiūros
organizavimas ir atlikimas

1.11.1

Vietinio ūkio
skyriaus vyr.
specialistas

Nuolatos

Nuolatos

Nuolatos

1.12. Hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai
Vykdyti hidrotechnikos
statinių kasmetines
apžiūras pavasarį (ištirpus
sniegui)
1.12.1

Iki potvynio
pradžios

Iki potvynio
pradžios

Kaimo ir žemės
ūkio plėtros
skyrius

Iki potvynio
pradžios

Bus laiku
pastebėti,
teisingai įvertinti
ir likviduoti
atsiradusių
statybinių
konstrukcijų
defektai,
sumažės grėsmė
įvykti pastatų
griūtims, padidės
gyventojų
saugumas

Atlikta
patikrinimų
per
einamuosius
metus
(skaičius)

Bus nustatyta
kaip pakito
hidrotechnikos
statinio techninė
būklė žiemospavasario
laikotarpiu, esant
reikalui
numatytos
remonto ir
rekonstravimo
darbų apimtys,

Organizuota
patikrinimų
per
einamuosius
metus (proc.)

25

100
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo/įvykdymo terminas
2021 m.

2022 m.

2023 m.

Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas
rezultatas
(tikslas)

Vertinimo
kriterijai
(vertinimo
rodiklis)

Vertinimo
kriterijų
reikšmė

dėl tos
priežasties
padidės
hidrotechnikos
statinių
saugumas,
sumažės
potvynių rizika
ir jų daroma žala
Vykdyti hidrotechnikos
Komisija,
Bus apžiūrėtas
Atlikta
statinių neeilines apžiūras
dalyvaujant
visas
apžiūrų per
po stichinių nelaimių,
Kaimo ir žemės hidrotechnikos
einamuosius
galinčių sukelti
ūkio plėtros
statinys arba
metus
nuo
hidrotechnikos statinio
skyriui
pagrindiniai ar
poreikio
pavojingas deformacijas
pažeisti jo
(proc.)
1.12.2
Esant reikalui Esant reikalui Esant reikalui
elementai;
100
sumažės avarijų
tikimybė,
grėsmė žmonių
sveikatai,
gyvybei ir
aplinkai
II. BENDROSIOS PRIEMONĖS, SKIRTOS GRESIANČIOMS EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS SUMAŽINTI
2.1. Priemonės, susijusios su darbuotojų ir gyventojų civilinės saugos mokymu
Organizuoti ir pravesti 2
Vyr. specialistas Bus apmokyti
val. trukmės civilinės
(atsakingas už
savivaldybės
saugos mokymus darbo
civilinę saugą)
administracijos
Apmokyta
2.1.1
IV ketvirtis
IV ketvirtis
IV ketvirtis
≥ 80
vietoje
savivaldybės
valstybės
(proc.)
administracijos
tarnautojai ir
darbuotojams
darbuotojai
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo/įvykdymo terminas
2021 m.

2.1.2

Organizuoti savivaldybės ir
jos įstaigų, ūkio subjektų ir
kitų įstaigų darbuotojų,
ESOC narių dalyvavimą
Vilniaus PGV CS skyriaus
organizuojamuose
CS
mokymo kursuose

2.2. Civilinės saugos pratybos
Organizuoti ir pravesti
savivaldybės lygio
2.2.1 civilinės saugos stalo
pratybas

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Pagal
patvirtintą
kursų grafiką

2022 m.

Pagal
patvirtintą
kursų grafiką

Pagal
patvirtintą
kursų grafiką

IV ketvirtis

Organizuoti ir pravesti
savivaldybės lygio
civilinės saugos funkcines
pratybas

III–IV
ketvirtis

Organizuoti ir pravesti
savivaldybės lygio
civilinės saugos
kompleksines pratybas
Dalyvauti ministerijų, kitų
valstybės institucijų ir
įstaigų, savivaldybių ir jos
įstaigų, ūkio subjektų, kitų
įstaigų organizuojamose
tarptautinio, valstybinio,

2023 m.

III–IV
ketvirtis

Gavus
pakvietimą

Gavus
pakvietimą

Gavus
pakvietimą

Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas
rezultatas
(tikslas)

Vyr. specialistas Pagėrės civilinės
(atsakingas už
saugos sistemos
civilinę saugą
subjektų
pasirengimas
reaguoti ir
likviduoti
ekstremaliąsias
situacijas
Vyr. specialistas Bus įvertintas
(atsakingas už
ekstremaliųjų
civilinę saugą)
situacijų
valdymo plano
veiksmingumas,
Vyr. specialistas pagerintas
pratybose
(atsakingas už
dalyvaujančiųjų
civilinę saugą)
pasirengimas
reaguoti ir veikti
Vyr. specialistas ekstremaliųjų
situacijų atvejais
(atsakingas už
civilinę saugą)
Vyr. specialistas Pagėrės civilinės
(atsakingas už
saugos sistemos
civilinę saugą)
subjektų
pasirengimas
reaguoti ir
likviduoti

Vertinimo
kriterijai
(vertinimo
rodiklis)
Organizuotų
kursų pagal
grafiką
(proc.)

Organizuota
pratybų
(skaičius)

Gauta
pakvietimų
(skaičius)

Vertinimo
kriterijų
reikšmė

100

1

Dalyvauta
(100 proc.)
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo/įvykdymo terminas
2021 m.

2022 m.

2023 m.

institucinio, savivaldybės,
ūkio subjektų ar kitų
įstaigų darbuotojų lygmens
civilinės saugos stalo,
funkcinėse, kompleksinėse
pratybose

Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas
rezultatas
(tikslas)

2.3.2

2.3.3

Paskelbti savivaldybės
interneto svetainėje
Lazdijų rajono
savivaldybės 2021–2023
m. ekstremaliųjų situacijų

Vertinimo
kriterijų
reikšmė

ekstremaliąsias
situacijas

2.3. Pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms gerinimo, gyventojų informavimo ir švietimo priemonės
Peržiūrėti ir prireikus
Vyr. specialistas Ekstremalių
atnaujinti savivaldybės
(atsakingas už
situacijų (įvykių)
galimų pavojų ir
Iki sausio 30
civilinę saugą)
tikimybės ir (ar)
2.3.1
IV ketvirtis
IV ketvirtis
ekstremaliųjų situacijų
d.
galimų padarinių
rizikos analizę
mažinimas
Parengti, prireikus
atnaujinti savivaldybės
2021–2023 metų
ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių
planą

Vertinimo
kriterijai
(vertinimo
rodiklis)

Iki vasario 5
d.

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

Vyr. specialistas Bus įvertintas
(atsakingas už
įvykdytų
civilinę saugą)
priemonių
veiksmingumas
ir užtikrinta
prevencijos
priemonių
atitiktis
esamoms
grėsmėms ir
rizikoms
Informacinių
Informuoti
technologijų
gyventojai apie
skyriaus vyr.
ekstremaliųjų
specialistas
situacijų
prevencijos

Atnaujintų
dokumentų
skaičius
(kiekybinis)

1

Atnaujintų
dokumentų
skaičius
(kiekybinis)
1

Paskelbtas
Savivaldybės
ekstremaliųjų
situacijų
prevencijos

1
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo/įvykdymo terminas
2021 m.

2022 m.

2023 m.

prevencijos priemonių
planą, jo pakeitimus ir
informaciją apie
ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių
įgyvendinimą

2.3.4

2.3.5

2.3.6

Peržiūrėti savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų
valdymo planą, jei reikia –
patikslinti arba atnaujinti
Parengti Savivaldybės
gyventojų civilinės saugos
švietimo renginių metinį
grafiką

Atnaujinti visų
savivaldybės teritorijoje
privalomų tikrinti ūkio
subjektų ir kitų įstaigų
sąrašus ir pateikti Vilniaus
priešgaisrinei gelbėjimo
valdybai

Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas
rezultatas
(tikslas)
priemones ir jų
įgyvendinimą

II ketvirtis

Sausio mėn.

Iki sausio 20
d.

III ketvirtis

Sausio mėn.

Iki sausio 20
d.

III ketvirtis

Sausio mėn.

Iki sausio 20
d.

Vyr. specialistas Bus stiprinama
(atsakingas už
civilinės saugos
civilinę saugą)
parengtis
savivaldybėje
Vyr. specialistas Bus numatytas
(atsakingas už
savivaldybės
civilinę saugą)
gyventojų
civilinės saugos
švietimo
organizavimas,
taikant įvairias
švietimo formas
Vyr. specialistas Bus sudarytas /
(atsakingas už
atnaujintas visų
civilinę saugą)
savivaldybės
teritorijoje
privalomų
tikrinti ūkio
subjektų ir kitų
įstaigų sąrašas

Vertinimo
Vertinimo
kriterijai
kriterijų
(vertinimo
reikšmė
rodiklis)
priemonių
planas, jo
pakeitimai ir
informacija
apie
priemonių
įgyvendinimą
(skaičius)
Atnaujintų
dokumentų
skaičius
1
(kiekybinis)
Parengta
švietimo
grafikų per
einamuosius
metus
(skaičius)

Atnaujinta
sąrašų per
einamuosius
metus
(skaičius)

1

1
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo/įvykdymo terminas
2021 m.

2.3.7

2.3.9

Parengti Savivaldybės
civilinės saugos būklės
kompleksinių (planinių)
patikrinimų planą

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

Kaupti ir teikti duomenis ir
informaciją, reikalingą
civilinės saugos
uždaviniams vykdyti
Savivaldybės
2.3.10 administracijoje
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų
ministerijos Vilniaus

Iki sausio 31
d.

Pagal
patvirtintą
patikrinimų
grafiką

Iki sausio
5 d.

2022 m.

Iki sausio 31
d.

Pagal
patvirtintą
patikrinimų
grafiką

Iki sausio
5 d.

2023 m.

Iki sausio 31
d.

Pagal
patvirtintą
patikrinimų
grafiką

Iki sausio
5 d.

Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas
rezultatas
(tikslas)

Vyr. specialistas Bus numatyti
(atsakingas už
tikrinami ūkio
civilinę saugą)
subjektai ir kitos
įstaigos
atsižvelgiant į
periodiškumą
bei kitus
kriterijus
Vyr. specialistas Bus įvertintas
(atsakingas už
ūkio subjektų ir
civilinę saugą)
kitų įstaigų
pasirengimas
reaguoti ir
likviduoti
ekstremalias
situacijas.
Suteikta
metodinė
pagalba
Vyr. specialistas Bus parengta ir
(atsakingas už
pateikta
civilinę saugą)
informacija apie
savivaldybės
teritorijoje
vykdytas
priemones,
reikalingas
civilinės saugos
uždaviniams
įvykdyti

Vertinimo
kriterijai
(vertinimo
rodiklis)
Parengta
patikrinimų
planų per
einamuosius
metus
(skaičius)

Vertinimo
kriterijų
reikšmė
1

Patikrinimų
skaičius

Pagal
patikrinimų
planą 100 %

Parengta ir
pateikta
duomenų ir
informacijos
per einamus
metus
(skaičius)

1
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo/įvykdymo terminas
2021 m.

2022 m.

priešgaisrinei gelbėjimo
valdybai
Apibendrinti praeitų metų
duomenis ir teikti
Savivaldybės ESK
komisijai aptarti
2.3.11

Parengti savivaldybės ūkio
subjektų ir kitų įstaigų
pasirengimo reaguoti į
ekstremaliąsias situacijas
2.3.12 vertinimo projektą

Teikti savivaldybės ūkio
subjektų ir kitų įstaigų
pasiregimo reaguoti į
ekstremaliąsias situacijas
2.3.13 vertinimo projektą
Savivaldybės ESK įvertinti

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

2023 m.

Balandžio
mėn.

I ketvirtis

I ketvirtis

Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas
rezultatas
(tikslas)

Vyr. specialistas Bus apibendrinti
(atsakingas už
ir pateikti
civilinę saugą)
apsvarstyti
komisijai
duomenys,
įvertinta
civilinės saugos
sistemos būklė
savivaldybėje
Vyr. specialistas Bus įvertintas
(atsakingas už
ūkio subjektų ir
civilinę saugą)
kitų įstaigų
pasirengimas
reaguoti į
ekstremaliąsias
situacijas pagal
vertinimo
kriterijus
Vyr. specialistas Bus atliktas ūkio
(atsakingas už
subjektų ir kitų
civilinę saugą)
įstaigų
vertinimas,
pateikti siūlymai
dėl pasirengimo
gerinimo ir
įpareigojimai per
nustatytą

Vertinimo
kriterijai
(vertinimo
rodiklis)

Apsvarstyta
klausimų per
einamuosius
metus
(skaičius)

Parengta
vertinimų
projektų per
einamuosius
metus
(skaičius)

Pateikta ir
apsvarstyta
vertinimo
projektų per
einamuosius
metus
(skaičius)

Vertinimo
kriterijų
reikšmė

1

1

1
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo/įvykdymo terminas
2021 m.

Organizuoti tinkamą
perspėjimo sistemos
priežiūrą, kontroliuoti
2.3.14
perspėjimo sistemos
aptarnavimo darbaus
Viešinti dokumentus ir kitą
informaciją apie civilinės
saugos sistemos veiklą,
pasirengimą ekstremalioms
2.3.15 situacijoms, gresiant ar
susidarius ekstremaliai
situacijai.

Pagal PAGD
prie VRM
patvirtintą
patikrinimų
grafiką

Nuolat

2022 m.

Pagal PAGD
prie VRM
patvirtintą
patikrinimų
grafiką

Nuolat

Atsakingi
vykdytojai

2023 m.

Pagal PAGD
prie VRM
patvirtintą
patikrinimų
grafiką

Nuolat

Laukiamas
rezultatas
(tikslas)

terminą pašalinti
trūkumus
Vyr. specialistas Bus stiprinama
(atsakingas už
civilinės saugos
civilinę saugą
parengtis
savivaldybėje

Vyr. specialistas
(atsakingas už
civilinę saugą,
Informacinių
technologijų
vyr. specialistas

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;
ESOC – ekstremaliųjų situacijų operacijų centras;
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija;
NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
______________

Bus didinamas
visuomenės
informavimas ir
švietimas

Vertinimo
kriterijai
(vertinimo
rodiklis)

Organizuota
kartų
(kiekybinis)

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

Vertinimo
kriterijų
reikšmė

14

4

12

