PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ EKSTREMALIŲJŲ
SITUACIJŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
2017 m. gruodžio 29 d. Nr. A-750
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 2 ir 16 punktais,
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos
vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
1. T v i r t i n u Panevėžio rajono savivaldybės 2018–2020 metų ekstremaliųjų situacijų
prevencinių priemonių planą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. A-98 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės
2017–
2019 metų ekstremalių situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo“.
Savivaldybės administracijos direktorius

Eugenijus Lunskis

PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. A-750

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ EKSTREMALIŲJŲ
SITUACIJŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS

2017 m.

Įvykdymo terminas
Vertinimo reikšmė
Eil.
Prevencinės priemonės tikslui pasiekti
Atsakingi
Nr.
ir vertinimo kriterijus
vykdytojai
2018 m.
2019 m.
2020 m.
2018 m. 2019 m. 2020 m.
1. Tikslas: Rinkti ir analizuoti duomenis apie Savivaldybės teritorijoje per metus įvykusius ekstremaliuosius įvykių ar ekstremaliąsias situacijas.
Surinkti ir išanalizuoti Savivaldybės
teritorijoje per metus įvykusių
Savivaldybės
ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų
Iki gruodžio
Iki gruodžio 31 Iki gruodžio 31
administracijos
1.1.
Parengta Parengta Parengta
situacijų duomenis ir parengti ekstremaliųjų
31 d.
d.
d.
civilinės saugos
įvykių bei analizės suvestinės (parengta /
specialistas
neparengta).
2. Tikslas: Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę.
Peržiūrėti savivaldybės galimū pavojų ir
Iki gruodžio
Iki gruodžio
Iki gruodžio
Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę
31 d. arba
31 d. arba
31 d. arba
administracijos
įvykus naujoms įvykus naujoms įvykus naujoms
2.1. (peržiūrėta/neperžiūrėta).
Peržiūrėta Peržiūrėta Peržiūrėta
civilinės saugos
ekstremalioms ekstremalioms ekstremalioms
specialistas
situacijoms
situacijoms
situacijoms
3. Tikslas: Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir jo priedus.
Plane aprašyti veiksmus ir priemones,
kurios užtikrintų maksimalią civilinės
Iki gruodžio
Iki gruodžio
Iki gruodžio
Savivaldybės
saugos sistemos parengtį savivaldybėje
31 d. arba
31 d. arba
31 d. arba
administracijos
Atnaujinta
3.1. kiekvieno labai didelio ir didelio pavojaus
Atnaujintas Atnaujintas
įvykus
įvykus
įvykus
civilinės saugos
s
atveju, nustatyto atliktoje savivaldybės
pasikeitimams pasikeitimams pasikeitimams
specialistas
galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų
rizikos analizėje (atnaujintas/ nratnaujintas).
4. Tikslas: Perspėjimo ir informavimo sistemos parengties patikrinimas.
Savivaldybės
Balandžio ir
Balandžio ir
Balandžio ir
Įjungti vietinio valdymo elektros sirenas ir
administracijos
spalio mėn.
spalio mėn.
spalio mėn.
4.1. patikrinti jų veikimą (procentai suveikusių
civilinės saugos
100
100
100
trečias
trečias
trečias
sirenų nuo bendro skaičiaus).
specialistas,
trečiadienis
trečiadienis
trečiadienis
seniūnai
5. Tikslas: Patikrinti ekstremaliųjų situacijų valdymo plano veiksmingumą, reikiamų pajėgų ir materialinių išteklių sutelkimą
Savivaldybės
administracijos
Organizuoti ir pravesti savivaldybės lygio
direktorius,
5.1
Per metus
Per metus
Per metus
1
1
1
civilinės saugos pratybas (pratybų skaičius).
civilinės saugos
specialistas

Eil.
Nr.
6.

6.1.

6.2.

7.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.
8.

Įvykdymo terminas
Vertinimo reikšmė
Prevencinės priemonės tikslui pasiekti
Atsakingi
ir vertinimo kriterijus
vykdytojai
2018 m.
2019 m.
2020 m.
2018 m. 2019 m. 2020 m.
Tikslas: Mokyti ūkio subjektų vadovus, jų įgaliotus asmenis, specialistus atsakingus už civilinę saugą ir civilinės saugos sistemos pajėgų
darbuotojus, kaip veiksmingai organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymą ir padarinių likvidavimą, kaip elgtis gręsiant ar susidarius
ekstremalioms situacijoms (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 birželio 7 d. nutarimo Nr. 718 1 ir 2 priedai)
Organizuoti Ekstremaliųjų situacijų
komisijos civilinės saugos mokymus
Savivaldybės
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
administracijos
departamento Ugniagesių gelbėtojų
Per metus
Per metus
Per metus
100
100
100
civilinės saugos
mokyklos Civilinės saugos mokymo centre
specialistas
(išklausiusių kursą narių skaičius
procentais).
Organizuoti Ekstremaliųjų situacijų
Savivaldybės
operacijų centro civilinės saugos mokymus
administracijos
Apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo
Per metus
Per metus
Per metus
90
90
90
civilinės saugos
valdyboje (išklausiusių kursą narių skaičius
specialistas
procentais.).
Tikslas: Mažinti gaisrų ir žuvusių žmoniųskaičių.
Savivaldybės
Savisaugos kultūros stiprinimas
administracija,
(susitikimų su bendruomenėmis skaičius, ne
Per metus
Per metus
Per metus
30
30
30
seniūnai,
mažiau 2 vnt, kiekvienoje seniūnijoje).
Panevėžio APGV
Savonoriškas gyvenamojo būsto
Seniūnai,
priešgaisrinės būklės vertinimas
Per metus
Per metus
Per metus
Panevėžio APGV
100
100
100
(Aplankyta būstų nuo prašymų skaičiaus
procentais).
Vykdyti akciją saugi gyvenamoji aplinka
Panevėžio APGV.
Per metus
Per metus
Per metus
800
800
800
(aplankytų būstų skaičius).
seniūnai
Priešgaisrinės saugos detektorių įrengimas
Savivaldybės
socialiniuose būstuose
Per metus
Per metus
Per metus
administracija,
50
75
100
(procentais nuo būstų skaičiaus).
seniūnai
Vykdyti akciją „Po gaisro“
Panevėžio APGV,
(aplankyti netoli gaisravietės gyvenančius
Per metus
Per metus
Per metus
seniūnai
10
10
10
žmones, kai gaisre žuvo žmones ar buvo
patirti didesni materialiniai nuostoliai)
Tikslas: Gaisrų skaičiaus atvirose teritorijose mažinimas.

Eil.
Nr.

Prevencinės priemonės tikslui pasiekti
ir vertinimo kriterijus

Parengti ir išplatinti seniūnijose vizualinę
8.1. informaciją apie gasirus atvirose teritorijose
(vietovių skaičius)

8.2.

Rengti reidus atvirose teritorijose dėl
pernykštės žolės deginimo (skaičius vnt.)

2018 m.

Įvykdymo terminas
2019 m.

2020 m.

Vasario –
birželio mėn.

Vasario –
birželio mėn.

Vasario –
birželio mėn.

Balandžio –
gegužės mėn.

Balandžio –
gegužės mėn.

Balandžio –
gegužės mėn.

Savivaldybės internetiniame puslapyje ir
spaudoje teikti straipsnius visuomenei apie
padidėjusį gaisrų pavojų, galimus gaisrų
padarinius, priminti apie administracinę
Kovo-balandžio Kovo-balandžio Kovo-balandžio
8.3.
atsakomybę už gaisrinės saugos
mėn
mėn.
mėn.
reikalavimų nesilaikymą (straipsnių
skaičius).

Atsakingi
vykdytojai
Savivaldybės
administracija,
Panevėžio APGV,
seniūnai
Panevėžio APGV,
seniūnai,
savivaldybės
administracijos
civilinės saugos
specialistas

Savivaldybės
administracijos
civilinės saugos
specialistas,
Panevėžio APGV

Tikslas: Mokyti gyventojus kaip apsaugoti save ir kitus pavojingos žmonių ligos protrūkiui ar epidemijai.
Informuoti per masines informacijos
Savivaldybės
priemones gyventojus apie gripo pofilaktiką
gydytoja, Panevėžio
bei būtiną elgesį gripo epidemijos metu
departamento
Rugsėjo –
Rugsėjo –
Rugsėjo –
9.1. (straipsnių skaičius).
Užkrečiamųjų ligų
gruodžio mėn. gruodžio mėn. gruodžio mėn.
valdymo skyriaus
darbuotojai.

Vertinimo reikšmė
2018 m. 2019 m. 2020 m.
100

100

100

6

5

4

4

4

4

1

1

1

9.

Parengti gripo profilaktikos ir
spalio –lapkričio spalio –lapkričio spalio –lapkričio
Savivaldybės
9.2. priešepideminių priemonių planą
Parengtas Parengtas Parengtas
mėn.
mėn.
mėn.
gydytojas
(Parengtas / neparengtas).
Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie numatomus elektros energijos tiekimo sutrikimus ir kaip elgtis esant elektros
10.
energijos tiekimo sutrikimams ar gedimams.
Informuoti gyventojus, ūkio subjektus,
Per metus ar
Per metus ar
Per metus ar
Savivaldybės
10.1.
1
1
1
apie numatomus elektros energijos
gavus
gavus
gavus
administracijos

Eil.
Nr.

11.

11.1.

12.

12.1.

13.

13.1.

14.
14.1.

Vertinimo reikšmė
Atsakingi
vykdytojai
2018 m. 2019 m. 2020 m.
civilinės saugos
specialistas,
Hidrometeorologij
os atsakingas
darbuotojas,
AB ESO
Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie artėjantį stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį ir vykdyti prevencines
priemones šių reiškinių padariniams likviduoti.
Informuoti per masines informacijos
Savivaldybės
priemones gyventojus, ūkio subjektus, apie
administracijos
Artėjant
Artėjant
Artėjant
artėjantį stichinį ar katastrofinį
civilinės saugos
meteorologimeteorologimeteorologimeteorologinį reiškinį bei galimus
1
1
1
specialistas,
niam reiškiniui ir niam reiškiniui ir niam reiškiniui ir
padarinius bei pateikti rekomendacijas, kaip
Hidrometeorologijos
jo metu
jo metu
jo metu
elgtis prieš ir reiškinio metu (straipsnių
tarnybos atsakingas
skaičius vnt.)
darbuotojas
Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie artėjantį stichinį hidrologinį reiškinį ir vykdyti prevencines priemones šio
reiškinio padariniams likviduoti:
Informuoti gyventojus, ūkio subjektus, apie
Savivaldybės
artėjantį stichinį hidrologinį reiškinį bei
Artėjant
Artėjant
Artėjant
administracijos
galimus padarinius ir pateikti
hidrologiniui
hidrologiniui
hidrologiniui
civilinės saugos
1
1
1
rekomendacijas, kaip elgtis prieš ir reiškinio reiškiniui ir jo reiškiniui ir jo reiškiniui ir jo specialistas, seniūnai
metu (straipsnių skaičius vnt.)
metu
metu
metu)
ir ūkio subjektų
vadovai
Tikslas: Teikti visuomenei informaciją apie pavojingo krovinio transportavimą.
Informuoti gyventojus apie pavojingo
Savivaldybės
krovinio transportavimą, galimus padarinius
administracijos
įvykus avarijai ir pateikti rekomendacijas,
civilinės saugos
kaip elgtis avarijos metu (straipsnių
Gavus pranešimą Gavus pranešimą Gavus pranešimą
specialistas,
100
100
100
skaičius procentais nuo pranešimų
Panevėžio apskrities
skaičiaus).
policijos
komirariatas
Tikslas: Teikti visuomenei informaciją apie galimus padarinius ir tolimesnius veiksmus radiacinės grėsmės atveju.
Informuoti gyventojus, ūkio subjektus, apie Per meus ar
Per meus ar
Per meus ar
Savivaldybės
1
1
1
artėjantį radiacinį pavojų bei galimus
radiacinio
radiacinio
radiacinio
administracijos
Prevencinės priemonės tikslui pasiekti
ir vertinimo kriterijus
tiekimo sutrikimus ir kaip elgtis jų metu
(straipsnių skaičius vnt.).

2018 m.
pranešimą

Įvykdymo terminas
2019 m.
2020 m.
pranešimą
pranešimą

Įvykdymo terminas
Vertinimo reikšmė
Atsakingi
vykdytojai
2018 m.
2019 m.
2020 m.
2018 m. 2019 m. 2020 m.
pavojaus
pavojaus
pavojaus
civilinės saugos
grėsmės atveju grėsmės atveju grėsmės atveju specialistas, seniūnai
ir ūkio subjektų
vadovai
15. Tikslas: Pasirengti gyvūnų užkrečiamos ligos protrūkiui.
Atnaujinti Panevėžio valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos parengtame gyvūnų
Panevėžio
ligos atvejais neatidėliotinų priemonių
Atnaujinta
valstybinės maisto ir
15.1.
I ketvirtis
I ketvirtis
I ketvirtis
Atnaujintas Atnaujintas
plane pateiktus atsakingų asmenų
s
veterinarijos
kontaktinius duomenis ir kitą informaciją
tarnybos atsakingi
(atnaujintas / neatnaujintas).
darbuotojai,
savivaldybės
Informuoti gyventojus, ūkio subjektus apie
administracijos,
nustatytus gyvūnų ligų atvejus, įvestus
Gyvūnų ligos
Gyvūnų ligos
Gyvūnų ligos
civilinės saugos
15.2. apribojimus ir rekomenduojamas
100
100
100
atveju
atveju
atveju
specialistas.
prevencines priemones (straipsnių skaičius
nuo nustatytų ligos atvejų procentais).
Eil.
Nr.

Prevencinės priemonės tikslui pasiekti
ir vertinimo kriterijus
padarinius ir pateikti rekomendacijas, kaip
elgtis prieš ir pavojaus metu (straipsnių
skaičius vnt.)

Plane naudojami sutrumpinimai:
APGV – apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
ESK – Ekstremalių situacijų komisija.

