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2018 m. balandžio    d. Nr. B-ĮV-

Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos

vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4, 5 ir 7 punktais:

t v i r t i n u Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018-2020 metų ekstremaliųjų situacijų

prevencijos priemonių planą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas)

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta

tvarka

Administracijos direktorius Vitas Gavėnas

Viešai skelbiamas

Parengė

Vyriausiasis civilinės saugos specialistas

Robertas Fišeris

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                Vilkaviškio rajono savivaldybės

                                                                                                   administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                                     2018 m. balandžio     d. įsakymu

                                                                                                                                                                   Nr. B-ĮV-

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ

2018–2020 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Vykdymo/įvykdymo terminas Atsakingi

vykdytojai

Laukiamas rezultatas (tikslas) Vertinimo kriterijus Vertinimo

kriterijaus

reikšmė
2018

metai

2019

metai

2020

metai

B E N D R O S I O S  P R I E M O N Ė S

1. Įvertinti Savivaldybės

ekstremaliųjų situacijų

prevencijos priemonių

plano veiksmingumą ir

prireikus planą patikslinti.

II

ketvirtis

I ketvirtis I ketvirtis Savivaldybės

administracijos

vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

(toliau – 

vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas)

Bus įvertintas įvykdytų priemonių

veiksmingumas ir užtikrinta prevencijos

priemonių atitiktis esamoms grėsmėms ir

rizikoms.

Priemonių, kurių

veiksmingumas

įvertintas, dalis

(proc.).

Patikslinta

prevencijos

priemonių planų per

einamuosius metus

(skaičius).

100

1

2. Parengti Savivaldybės

2018-2020 metų

ekstremaliųjų situacijų

prevencijos priemonių

planą.

II

ketvirtis

– – Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

Numatytos priemonės: gerinančios

savivaldybės pasirengimą reaguoti ir

likviduoti ekstremaliąsias situacijas ir

padarinius, didinančios gyventojų

saugumą, mažinančios galimo pavojaus

tikimybę ir padarinius.

Parengta prevencijos

priemonių planų per

einamuosius metus

(skaičius).

1

3. Paskelbti savivaldybės

interneto svetainėje

Marijampolės savivaldybės

2018–2020 m.

ekstremaliųjų situacijų

prevencijos priemonių

planą, jo pakeitimus ir

informaciją apie

ekstremaliųjų situacijų

II

ketvirtis

I ketvirtis I ketvirtis Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

Informuoti gyventojai apie ekstremaliųjų

situacijų prevencijos priemones ir jų

įgyvendinimą.

Paskelbtas

Savivaldybės

ekstremaliųjų

situacijų prevencijos

priemonių planas, jo

pakeitimai ir

informacija apie

priemonių

įgyvendinimą

2



Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Vykdymo/įvykdymo terminas Atsakingi

vykdytojai

Laukiamas rezultatas (tikslas) Vertinimo kriterijus Vertinimo

kriterijaus

reikšmė
2018

metai

2019

metai

2020

metai

prevencijos priemonių

įgyvendinimą.

(skaičius).

4. Peržiūrėti ir prireikus

atnaujinti Savivaldybės

galimų pavojų ir

ekstremaliųjų situacijų

rizikos analizę

IV

ketvirtis

– – Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

Nustatyti galimi pavojai, įvertintas

ekstremaliųjų situacijų rizikos lygis ir

numatytos rizikos valdymo priemonės.

Peržiūrėta galimų

pavojų ir

ekstremaliųjų

situacijų rizikos

analizė (skaičius).

1

5. Peržiūrėti ir prireikus

atnaujinti Savivaldybės

ekstremaliųjų situacijų

valdymo planą.

III

ketvirtis

II

ketvirtis

II

ketvirtis

Vyriausiasis 

civilinės saugos

specialistas

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane

bus numatytas geresnis pasirengimas

ekstremaliųjų situacijų valdymui.

Peržiūrėtas ir

prireikus atnaujintas

ekstremaliųjų

situacijų valdymo

planas (skaičius).

1

6. 6.1. Organizuoti 

savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro 

stalo pratybas.

I-IV

ketvirtis

– – Vyriausiasis 

civilinės saugos

specialistas

Bus išbandytas Savivaldybės

ekstremaliųjų situacijų valdymo plane

numatytų pavojų valdymas, tobulinamas

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų

operacijų centro narių gebėjimas reaguoti

į kilusias ekstremaliąsias situacijas.

Surengta pratybų per

einamuosius metus

(skaičius).

1

6.2. Organizuoti 

savivaldybės civilinės 

saugos funkcines pratybas.

– I-IV

ketvirtis

– Vyriausiasis 

civilinės saugos

specialistas

Bus įvertintas institucijų pasirengimas

vykdyti konkrečias funkcijas, numatytas

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų

valdymo plane.

Surengta pratybų per

einamuosius metus

(skaičius).

1

6.3. Organizuoti 

savivaldybės civilinės 

saugos kompleksines 

pratybas.

– – I-IV

ketvirtis

Vyriausiasis 

civilinės saugos

specialistas

Bus išbandytas Savivaldybės

ekstremaliųjų situacijų valdymo plane

numatytų pavojų valdymas, gerės

pratybose dalyvaujančių institucijų

pasirengimas reaguoti į gresiantį ar

susidariusį ekstremalųjį įvykį,

ekstremaliąją situaciją.

Surengta pratybų per

einamuosius metus

(skaičius).

1

7. Organizuoti Savivaldybės

ekstremalių situacijų

komisijos posėdžius .

Kartą per

ketvirtį

Kartą per

ketvirtį

Kartą per

ketvirtį

Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

Gerės pasirengimas greitai ir efektyviai

valdyti savivaldybės teritorijoje gresiančią

ir (ar) susidariusią ekstremaliąją situaciją

bei šalinti jos padarinius.

Surengta posėdžių

per einamuosius

metus (skaičius).

4



Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Vykdymo/įvykdymo terminas Atsakingi

vykdytojai

Laukiamas rezultatas (tikslas) Vertinimo kriterijus Vertinimo

kriterijaus

reikšmė
2018

metai

2019

metai

2020

metai

8. Parengti Savivaldybės

gyventojų civilinės saugos

švietimo renginių metinio

grafiką.

Balandžio

mėn.
Sausio

mėn.

Sausio

mėn.

Vyriausiasis 

civilinės saugos

specialistas

Bus numatytas savivaldybės gyventojų

civilinės saugos švietimo organizavimas,

taikant įvairias švietimo formas.

Parengta švietimo

grafikų per

einamuosius metus

(skaičius).

1

9. Vykdyti Savivaldybės

gyventojų civilinės saugos

švietimo renginių

metiniame grafike

numatytas priemones..

Pagal

švietimo

grafiką

Pagal

švietimo

grafiką

Pagal

švietimo

grafiką

Vyriausiasis 

civilinės saugos

specialistas

Bus stiprinama civilinės saugos parengtis

savivaldybės teritorijoje, gyventojai

mokomi ir rengiami, kaip elgtis gresiant

ar susidarius ekstremaliosioms

situacijoms, skatinamas visuomenės

pasitikėjimas civilinės saugos sistemos

veikla.

Vykdyta švietimo

priemonių per

einamuosius metus

(skaičius).

33

10. Parengti Savivaldybės

administracijos valstybės

tarnautojų ir darbuotojų

civilinės saugos mokymo

planą.

II-III 

ketvirtis

II

ketvirtis

II

ketvirtis

Vyriausiasis 

civilinės saugos

specialistas

Bus suplanuotas Savivaldybės

administracijos valstybės tarnautojų ir

darbuotojų civilinės saugos mokymas.

Parengta mokymo

planų per

einamuosius metus

(skaičius).

1

11. Vykdyti civilinės saugos

mokymus savivaldybės

valstybės tarnautojams ir

darbuotojams.

Pagal

mokymo

planą

Pagal

mokymo

planą

Pagal

mokymo

planą

Vyriausiasis 

civilinės saugos

specialistas

Darbuotojai bus mokomi ir rengiami, kaip

elgtis gresiant ar susidarius

ekstremaliosioms situacijoms.

Vykdyta mokymų per

einamuosius metus

(skaičius).

8

12. Parengti Savivaldybės

civilinės saugos būklės

kompleksinių (planinių)

patikrinimų planą.

II

ketvirtis

Sausio 31

d.

Sausio 31

d.

Vyriausiasis 

civilinės saugos

specialistas

Bus numatyti tikrinami ūkio subjektai ir

kitos įstaigos atsižvelgiant į periodiškumą

bei kitus kriterijus.

Parengta patikrinimų

planų per

einamuosius metus

(skaičius).

1

13. Atlikti ūkio subjektų ir kitų

įstaigų civilinės saugos

būklės kompleksinius

(planinius) patikrinimus.

Pagal

patikrini

mų planą

Pagal

patikrini

mų planą

Pagal

patikrini

mų planą

Vyriausiasis 

civilinės saugos

specialistas

Bus patikrinta, kaip ūkio subjektai ir kitos

įstaigos vykdo teisės aktų jiems pavestas

funkcijas civilinės saugos srityje ir

suteikta metodinė pagalba.

Vykdyta patikrinimų

per einamuosius

metus (skaičius).

15

14. Kaupti ir teikti

Marijampolės apskrities

priešgaisrinei gelbėjimo

valdybai duomenis ir

informaciją reikalingą

civilinės saugos

uždaviniams vykdyti

Savivaldybės

II

ketvirtis

Sausio

5 d.

Sausio

5 d.

Vyriausiasis 

civilinės saugos

specialistas

Bus parengta ir pateikta informacija apie

savivaldybės teritorijoje vykdytas

priemones, reikalingas civilinės saugos

uždaviniams įvykdyti.

Parengta ir pateikta

duomenų ir

informacijos per

einamus metus

(skaičius).

1



Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Vykdymo/įvykdymo terminas Atsakingi

vykdytojai

Laukiamas rezultatas (tikslas) Vertinimo kriterijus Vertinimo

kriterijaus

reikšmė
2018

metai

2019

metai

2020

metai

administracijoje.

15. Apibendrinti praėjusių metų

duomenis ir teikti

Savivaldybės ekstremalių

situacijų komisijai aptarti.

II

ketvirtis

I ketvirtis I ketvirtis Vyriausiasis 

civilinės saugos

specialistas

Bus apibendrinti ir pateikti apsvarstyti

komisijai duomenys, įvertinta civilinės

saugos sistemos būklė savivaldybėje.

Apsvarstyta klausimų

per einamuosius

metus (skaičius).

1

16. Parengti savivaldybės ūkio

subjektų ir kitų įstaigų

pasirengimo reaguoti į

ekstremaliąsias situacijas

vertinimo projektą.

II 

ketvirtis

I ketvirtis I ketvirtis Vyriausiasis 

civilinės saugos

specialistas

Bus įvertintas ūkio subjektų ir kitų įstaigų

pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias

situacijas pagal vertinimo kriterijus.

Parengta vertinimų

per einamuosius

metus (skaičius).

1

17. Teikti savivaldybės ūkio 

subjektų ir kitų įstaigų 

pasiregimo reaguoti į 

ekstremaliąsias situacijas 

vertinimo projektą 

Savivaldybės ekstremalių 

situacijų komisijai įvertinti.

II

ketvirtis

I ketvirtis I ketvirtis Vyriausiasis 

civilinės saugos

specialistas

Bus atliktas ūkio subjektų ir kitų įstaigų

vertinimas, pateikti siūlymai dėl

pasirengimo gerinimo ir įpareigojimai per

nustatytą terminą pašalinti trūkumus.

Apsvarstyta klausimų

per einamuosius

metus (skaičius).

1

18. Vykdyti perspėjimo 

sirenomis sistemos 

periodinius patikrinimus ir 

perspėjimo sirenomis 

sistemos periodinį 

patikrinimą (įjungiant 

sirenas).

Pagal

PSS
priežiūros

grafiką

Pagal

PSS
priežiūros

grafiką

Pagal

PSS
priežiūros

grafiką

Vyriausiasis 

civilinės saugos

specialistas

Bus atlikta perspėjimo sirenomis sistemos

priemonių techninė priežiūra, įvertinta

sistemos techninė būklė.

Vykdyta patikrinimų

per einamuosius

metus (skaičius).

14

S P E C I A L I O S I O S  P R I E M O N Ė S

GALIMIEMS GAMTINIAMS PAVOJAMS:

Stichiniams ir katastrofiniams meteorologiniams reiškiniams (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, uraganas, labai smarkus 

lietus, labai smarkus snygis, labai smarki pūga, smarkus speigas):

1. Gyventojų, valstybės

institucijų, ūkio subjektų ir

kitų įstaigų perspėjimo

organizavimas ir

rekomendacijų, kaip elgtis

prieš stichinį ar katastrofinį

meteorologinį reiškinį ir jo

Gavus 

informa-

ciją

Gavus 

informa-

ciją

Gavus 

informa-

ciją

Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

Gyventojai, valstybės institucijos, ūkio

subjektai ir kitos įstaigos bus perspėti apie

prognozuojamą stichinį ir katastrofinį

meteorologinį reiškinį bei supažindinti,

kaip elgtis prieš ir reiškinio metu.

Organizuota

perspėjimų nuo

gautos informacijos

per einamuosius

metus  (proc.).

100



Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Vykdymo/įvykdymo terminas Atsakingi

vykdytojai

Laukiamas rezultatas (tikslas) Vertinimo kriterijus Vertinimo

kriterijaus

reikšmė
2018

metai

2019

metai

2020

metai

metu, teikimas.

2. Peržiūrėti ir patikslinti

savivaldybės ūkio subjektų

ir asmenų, atsakingų už

pagalbos teikimą šaltuoju

metų periodu, kontaktinius

duomenis.

Lapkričio

mėn.

Lapkričio

mėn.
Lapkričio

mėn.

Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

Atnaujinti kontaktai leis operatyviau

keistis informacija tarp atsakingų asmenų.

Bus greičiau priimami sprendimai dėl

padarinių likvidavimo.

Patikslinta sąrašų per

einamuosius metus

(skaičius).

1

3. Klausimo dėl pasirengimo

šaltajam metų periodui

apsvarstymas savivaldybės

ekstremalių situacijų

komisijos posėdyje ir

nutarimų įgyvendinimo

organizavimas.

IV

ketvirtis

IV

ketvirtis

IV

ketvirtis

Savivaldybės

administracijos

direktorius,

vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas,

Ekstremaliųjų

situacijų

komisija

Bus įvertintas civilinės saugos sistemos

subjektų pasirengimas šaltajam periodui ir

numatytos priemonės pasirengimui

gerinti.

Surengta pasėdžių per

einamuosius metus

(skaičius).

1

Stichiniams hidrologiniams reiškiniams (stichinis vandens lygis (vandens lygio pakilimas ir nusekimas):

4. Gyventojų, valstybės

institucijų, ūkio subjektų ir

kitų įstaigų perspėjimo

organizavimas ir

rekomendacijų, kaip elgtis

prieš stichinį ar katastrofinį

hidrologinį reiškinį ir jo

metu, teikimas.

Gavus 

informa-

ciją

Gavus 

informa-

ciją

Gavus 

informa-

ciją

Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

Gyventojai, valstybės institucijos, ūkio

subjektai ir kitos įstaigos bus perspėti apie

prognozuojamą stichinį ir katastrofinį

hidrologinį reiškinį bei supažindinti, kaip

elgtis prieš ir reiškinio metu.

Organizuota

perspėjimų nuo

gautos informacijos

per einamuosius

metus (proc.).

100

5. Vykdyti hidrotechnikos

statinių kasmetines apžiūras

pavasarį (ištirpus sniegui).

Iki

potvynio

pradžios

Iki

potvynio

pradžios

Iki

potvynio

pradžios

Savivaldybės

administracijos

Žemės ūkio

skyrius (toliau

– Žemės ūkio

skyrius)

Bus nustatyta kaip pakito hidrotechnikos

statinio techninė būklė žiemos-pavasario

laikotarpiu, esant reikalui numatytos

remonto ir rekonstravimo darbų apimtys,

dėl to padidės hidrotechnikos statinių

saugumas, sumažės potvynių rizika ir jų

daroma žala.

Organizuota

patikrinimų per

einamuosius metus

(skaičius).

8

Pavojingoms užkrečiamosioms ligoms:

6. Rengti ir teikti informaciją

bei rekomendacijas

savivaldybės gyventojams

apie būtinas naudoti

Epide-

minio

serga-

mumo

Epide-

minio

serga-

mumo

Epide-

minio

serga-

mumo

Savivaldybės

gydytojas

vyriausiasis

specialistas

Bus ribojamas užkrečiamųjų ligų plitimas,

sumažės gyventojų sergamumas.

Vykdytų

profilaktikos ir

kontrolės priemonių

per einamuosius

3



Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Vykdymo/įvykdymo terminas Atsakingi

vykdytojai

Laukiamas rezultatas (tikslas) Vertinimo kriterijus Vertinimo

kriterijaus

reikšmė
2018

metai

2019

metai

2020

metai

priemones pavojingos

arypač užkrečiamos ligos

atveju.

sezoniniu

gripu ir

ŪVKTI

padidė-

jimo

metu

sezoniniu

gripu ir

ŪVKTI

padidė-

jimo

metu

sezoniniu

gripu ir

ŪVKTI

padidė-

jimo

metu

metus (skaičius).

7. Peržiūrėti ir prireikus

atnaujinti pasirengimo

gripo pandemijai planą.

IV

ketvirtis

IV

ketvirtis

IV

ketvirtis

Savivaldybės

gydytojas

vyriausiasis

specialistas

Bus aktualizuotos gripo ir ūminių

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų

profilaktikos ir kontrolės priemonės,

sumažės gyventojų sergamumas, ligų

komplikacijų tikimybė.

Nustatyta

profilaktikos ir

kontrolės priemonių

per einamuosius

metus  (skaičius).

2

8. Peržiūrėti ir prireikus

atnaujinti gripo ir ūminių

viršutinių kvėpavimo takų

infekcijų epidemiologinės

priežiūros ir prevencijos

priemonių planą bei

organizuoti jo

įgyvendinimą.

Kasmet Kasmet Kasmet Savivaldybės

gydytojas

vyriausiasis

specialistas

Sustiprinti gripo ir ūminių viršutinių

kvėpavimo takų epidemiologinę priežiūrą,

protrūkių išaiškinimą, mažinti gyventojų

sergamumą.

Nustatyta

profilaktikos ir

kontrolės priemonių

per einamuosius

metus  (skaičius).

2

Gyvūnų ir augalų ligoms:

9. Organizuoti gyventojų

perspėjimą apie gyvūnų ar

augalų ligų plitimą, teikti

specialistų rekomendacijas,

kaip elgtis plintant ligoms.

Gavus 

informa-

ciją

Gavus 

informa-

ciją

Gavus 

informa-

ciją

Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

Sumažės pavojingos ligos plitimas ir

padariniai.

Organizuota

informacijos teikimų

nuo gautos

informacijos per

einamuosius metus

(proc.).

100

Vabzdžių antplūdžiui, žuvų dusimams, laukinių žvėrių ir paukščių badui:

10. Atmintinių gyventojams

kaip elgtis esant pavojams

pateikimas.

Gavus 

informa-

ciją

Gavus 

informa-

ciją

Gavus 

informa-

ciją

Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

Padidės gyventojų saugumas; sumažės

galimo pavojaus padariniai gyvūnijai.

Parengta atmintinių

nuo gautos

informacijos per

einamuosius metus

(proc.).

100

ŽMOGAUS VEIKLOS SUKELTIEMS PAVOJAMS

Įvykiams transportuojant pavojingąjį krovinį ir transporto avarijoms (geležinkelio, oro, vandens, automobilių); transporto avarijoms (geležinkelio, oro, vandens, 

automobilių); naftos produktų išsiliejimams:



Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Vykdymo/įvykdymo terminas Atsakingi

vykdytojai

Laukiamas rezultatas (tikslas) Vertinimo kriterijus Vertinimo

kriterijaus

reikšmė
2018

metai

2019

metai

2020

metai

11. Organizuoti gyventojų,

valstybės institucijų, ūkio

subjektų ir kitų įstaigų

perspėjimą apie avarijas ir

teikti rekomendacijas apie

apsisaugojimo būdus.

Gavus 

informa-

ciją

Gavus 

informa-

ciją

Gavus 

informa-

ciją

Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

Padidės gyventojų saugumas, pagerės

visuomenės savisaugos kultūros lygis.

Organizuota

perspėjimų nuo

gautos informacijos

per einamuosius

metus  (proc.).

100

Cheminėms avarijoms; pramoninėms avarijoms pavojingajame objekte::

12. Informacijos teikimas

gyventojams ir

visuomeninės paskirties

objektams, patenkantiems į

galimo pavojaus zoną apie

apsaugos priemones ir kaip

elgtis įvykus avarijai.

Nuolatos Nuolatos Nuolatos Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

Gyventojai bus supažindinti, kaip elgtis

pramoninių avarijų atveju, padidės

žmonių ir aplinkos apsauga, pagerės

visuomenės savisaugos kultūros lygis.

Organizuota

priemonių per

einamuosius metus

(skaičius).

1

Pastatų griuvimams:

13. Daugiabučių gyvenamųjų

namų, kurių aukštis iki 5

aukštų imtinai, ir ypatingų

statinių naudojimo

priežiūros organizavimas ir

atlikimas.

Nuolatos Nuolatos Nuolatos Savivaldybės

administracijos

Architektūros ir

urbanistikos

skyrius

Sumažės grėsmė įvykti pastatų griūtims, 

padidės gyventojų saugumas.

Atlikta patikrinimų

per einamuosius

metus (skaičius).

45

Pavojingiems radiniams:

14. Rinkti ir teikti informaciją

Priešgaisrinės apsaugos ir

gelbėjimo departamentui

prie Vidaus reikalų

ministerijos apie užterštas

likusiais nuo karo

sprogmenimis teritorijas

atitinkamos savivaldybės

teritorijoje.

Nuolatos Nuolatos Nuolatos Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas,

Seniūnijų

seniūnai

Bus nustatytos teritorijos užterštos 

likusiais nuo karo sprogmenimis, nustatyti

teritorijų valymo prioritetai.

Rinkta ir pateikta

informacijos per

einamuosius metus

(skaičius).

2

15. Vykdyti priemones, skirtas

likusių nuo karo sprogmenų

sprogimo sukeltos

ekstremaliosios situacijos

prevencijai užtikrinti.

Pagal 
gyventojų 

švietimo

grafiką

Pagal 
gyventojų 

švietimo

grafiką

Pagal 
gyventojų 

švietimo

grafiką

Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

Gyventojai bus informuoti apie teritorijas,

kuriose galimi pavojingi radiniai, ir

apsisaugojimo nuo jų būdus, pagerės

visuomenės savisaugos kultūros lygis.

Organizuota

priemonių per

einamuosius metus

(skaičius).

8

Gamtiniams ir kitiems gaisrams (pastatuose, statiniuose, transporte):



Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Vykdymo/įvykdymo terminas Atsakingi

vykdytojai

Laukiamas rezultatas (tikslas) Vertinimo kriterijus Vertinimo

kriterijaus

reikšmė
2018

metai

2019

metai

2020

metai

16. Visuomenės informavimas

apie gaisrų (gamtinių ir kt.)

pavojų, galimus gaisrų

padarinius, administracinę

atsakomybę už gaisrinės

saugos reikalavimų

nesilaikymą.

II

ketvirtis

II

ketvirtis

II

ketvirtis

Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

Gyventojai bus supažindinti su saugaus

elgesio taisyklėmis gamtoje,

gyvenamajame sektoriuje, suteiktos

žinios, kaip išvengti gaisro ir kaip elgtis

jam kilus.

Organizuota

priemonių per

einamuosius metus

(skaičius).

3

17. Parengti ir išplatinti

savivaldybės gyventojams

rekomendacijas dėl

autonominių dūmų

signalizatorių įrengimo.

II

ketvirtis

– – Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

Bus skatinama gyventojų savimonė

gaisrinės saugos srityje, sumažės gaisrų ir

juose žuvusių žmonių skaičius.

Parengta

rekomendacijų per

einamuosius metus

(skaičius).

1

18. Fizinių asmenų lankymosi

visuose miškuose bei

vaistažolių, grybų, uogų ir

kt. miško išteklių

naudojimo laikinas

uždraudimas ar apribojimas

esant padidintam miškų

gaisrų pavojui.

Miško

valdytojo

teikimu

Miško

valdytojo

teikimu

Miško

valdytojo

teikimu

Savivaldybės

administracijos

direktorius,

Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

Sumažinti miško gaisrų pavojų, vykdyti jų

prevenciją.

Organizuota

apribojimų pagal

teikimus per

einamuosius metus

(proc.).

100

19. Informuoti visuomenę apie

galimus gaisrus

daugiabučiuose

gyvenamuosiuose namuose,

pateikti rekomendacijas dėl

prevencijos priemonių.

III

ketvirtis

III

ketvirtis

III

ketvirtis

Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

Mažinti gaisrų skaičių daugiabučiuose

gyvenamuosiuose namuose, skatinti

gyventojų sąmoningumą.

Organizuota

priemonių per

einamuosius metus

(skaičius).

1

Maisto taršai:

25. Informacijos apie galimą

maisto taršą ir

rekomendacijų apie saugų

naudojimą teikimas.

Gavus 

informa-

ciją

Gavus 

informa-

ciją

Gavus 

informa-

ciją

Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

Bus apsaugota žmonių ir gyvūnų sveikata

nuo žalingo kenksmingų medžiagų

poveikio

Pateikta informacijos

ir rekomendacijų nuo

gautos informacijos

per einamuosius

metus (proc.).

100

Visuomenės neramumams, susibūrimams, riaušėms, nusikaltimams, nusikalstamiems neramumams, gaujų siautėjimui, karinei atakai, maišui, sukilimui, 

masiniam užsieniečių antplūdžiui, žmonių grobimams, įkaitų paėmimams, streikams, sabotažams, diversijoms, teroristiniams išpuoliams:



Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Vykdymo/įvykdymo terminas Atsakingi

vykdytojai

Laukiamas rezultatas (tikslas) Vertinimo kriterijus Vertinimo

kriterijaus

reikšmė
2018

metai

2019

metai

2020

metai

26. Organizuoti informacijos 

teikimą gyventojams apie 

susidariusią situaciją ir 

būtinas vykdyti priemones.

Gavus 

informa-

ciją

Gavus 

informa-

ciją

Gavus 

informa-

ciją

Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

Gyventojai bus informuoti apie pavojų,

padidės gyventojų saugumas.

Organizuota

perspėjimų nuo

gautos informacijos

(proc.).

100

Pramoninei avarijai pavojingajame objekte

27. Teikti informaciją 

gyventojams ir 

visuomeninės paskirties 

objektams, patenkantiems į 

galimo pavojaus zoną, apie 

apsaugos priemones ir 

veiksmus įvykus avarijai.

Nuolatos Nuolatos Nuolatos Vyriausiasis

civilinės saugos

specialistas

Pasirengti kontroliuoti ir likviduoti

pramonines avarijas pavojingajame

objekte, sumažinti jų padarinius ir žalą

žmonėms, aplinkai ir turtui pavojingajame

objekte ir (ar) už jo ribų.

Pateikta informacijos

ir rekomendacijų nuo

gautos informacijos

per einamuosius

metus (proc.).

100

_____________________
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