PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
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įsakymu Nr. A-55

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ EKSTREMALIŲJŲ
SITUACIJŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS

2021 m.

Įvykdymo terminas
Vertinimo reikšmė
Eil.
Prevencinės priemonės tikslui pasiekti
Atsakingi
Nr.
ir vertinimo kriterijus
vykdytojai
2021 m.
2022 m.
2023 m.
2021 m. 2022 m.
2023 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
Iki gruodžio Iki gruodžio 31 Iki gruodžio 31
1.1. ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų
administracijos civilinės Parengta Parengta
Parengta
31 d.
d.
d.
situacijų duomenis ir parengti ekstremaliųjų
saugos specialistas
įvykių analizę. (parengta / neparengta)
2. Tikslas: Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę.
Peržiūrėti savivaldybės galimų pavojų ir
Iki gruodžio Iki gruodžio
Iki gruodžio
ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę.
31 d. arba
31 d. arba
31 d. arba
Savivaldybės
2.1. (peržiūrėta/neperžiūrėta)
įvykus naujoms įvykus naujoms įvykus naujoms administracijos civilinės Peržiūrėta Peržiūrėta
Peržiūrėta
ekstremalioms ekstremalioms ekstremalioms
saugos specialistas
situacijoms
situacijoms
situacijoms
3. Tikslas: Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir jo priedus.
Iki gruodžio Iki gruodžio
Iki gruodžio
Peržiūrėti ir atnaujinti savivaldybės
Savivaldybės
31 d. arba
31 d. arba
31 d. arba
3.1. ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.
administracijos civilinės Atnaujintas Atnaujintas Atnaujintas
įvykus
įvykus
įvykus
(atnaujintas/ neatnaujintas)
saugos specialistas
pasikeitimams pasikeitimams pasikeitimams
4. Tikslas: Perspėjimo ir informavimo sistemos parengties patikrinimas.
Savivaldybės
Balandžio ir Balandžio ir
Balandžio ir
Įjungti vietinio valdymo elektros sirenas ir
administracijos civilinės
spalio mėn.
spalio mėn.
spalio mėn.
4.1. patikrinti jų veikimą. (procentai suveikusių
saugos specialistas,
100
100
100
trečias
trečias
trečias
sirenų nuo bendro skaičiaus)
seniūnai
trečiadienis
trečiadienis
trečiadienis
Tikslas: Patikrinti ekstremaliųjų situacijų valdymo plano veiksmingumą, reikiamų pajėgų ir materialinių išteklių sutelkimą.
Savivaldybės
Organizuoti ir pravesti savivaldybės lygio
5.1
Per metus
Per metus
Per metus
administracijos civilinės
1
1
1
civilinės saugos pratybas. (pratybų skaičius)
saugos specialistas
Tikslas: Mokyti ūkio subjektų vadovus, jų įgaliotus asmenis, specialistus atsakingus už civilinę saugą ir civilinės saugos sistemos pajėgų darbuotojus,
6.
kaip veiksmingai organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymą ir padarinių likvidavimą, kaip elgtis gręsiant ar susidarius ekstremalioms situacijoms.
Organizuoti Ekstremaliųjų situacijų
komisijos civilinės saugos mokymus.
Savivaldybės
6.1. (išklausiusių kursą narių skaičius
Per metus
Per metus
Per metus
administracijos civilinės
90
90
90
procentais)
saugos specialistas
5.

Eil.
Nr.
6.2.
7.
7.1.
8.
8.1
9.

9.1.

10.

10.1.

11.

11.1.

Įvykdymo terminas
Vertinimo reikšmė
Prevencinės priemonės tikslui pasiekti
Atsakingi
ir vertinimo kriterijus
vykdytojai
2021 m.
2022 m.
2023 m.
2021 m. 2022 m.
2023 m.
Organizuoti Ekstremaliųjų situacijų
Savivaldybės
operacijų centro narių civilinės saugos
Per metus
Per metus
Per metus
administracijos civilinės
90
90
90
mokymus. (išklausiusių kursą narių skaičius
saugos specialistas
procentais)
Tikslas: Mažinti gaisrų pastatuose ir nukentėjusių žmonių skaičių.
Savivaldybės internetiniame puslapyje ir
Savivaldybės
spaudoje teikti informaciją visuomenei apie
administracijos civilinės
Per metus
Per metus
Per metus
1
1
1
gaisrų pavojų pastatuose ir rekomendacijas
saugos specialistas,
kaip išvengti gaisrų. (straipsnių skaičius)
seniūnai
Tikslas: Didinti kibernetinį saugumą.
Informuoti gyventojus apie saugumo
Savivaldybės
spragas ir teikti rekomendacijas joms
Per metus
Per metus
Per metus
administracijos civilinės
1
1
1
pašalinti. (straipsnių skaičius)
saugos specialistas
Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie artėjantį stichinį hidrologinį reiškinį ir vykdyti prevencines priemones šio reiškinio
padariniams likviduoti.
Informuoti gyventojus, ūkio subjektus, apie
Artėjant
Artėjant
Artėjant
Savivaldybės
artėjantį stichinį hidrologinį reiškinį bei
hidrologiniui hidrologiniui hidrologiniui administracijos civilinės
galimus padarinius ir pateikti
1
1
1
reiškiniui ir jo reiškiniui ir jo reiškiniui ir jo
saugos specialistas,
rekomendacijas, kaip elgtis prieš ir reiškinio
metu
metu
seniūnai
metu)
metu. (straipsnių skaičius vnt.)
Tikslas: Gaisrų skaičiaus atvirose teritorijose mažinimas.
Savivaldybės internetiniame puslapyje ir
Savivaldybės
spaudoje teikti informaciją visuomenei apie
administracijos civilinės
gaisrų pavojų atvirose teritorijose, galimus
Per metus
Per metus
Per metus
1
1
1
saugos specialistas,
padarinius, administracinę atsakomybę.
seniūnai
(straipsnių skaičius)
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
priemones gyventojus, ūkio subjektus, apie
Artėjant
Artėjant
Artėjant
Savivaldybės
meteorologi- meteorologi- meteorologi- administracijos civilinės
artėjantį stichinį ar katastrofinį
1
1
1
meteorologinį reiškinį bei galimus
niam reiškiniui niam reiškiniui niam reiškiniui
saugos specialistas,
padarinius bei pateikti rekomendacijas, kaip ir jo metu
ir jo metu
ir jo metu
seniūnai
elgtis prieš ir reiškinio metu. (straipsnių

Eil.
Nr.
12.
12.1.

12.2.
13.
13.1

14.

14.1.
15.

15.1.

16.

16.1.

Įvykdymo terminas
Vertinimo reikšmė
Prevencinės priemonės tikslui pasiekti
Atsakingi
ir vertinimo kriterijus
vykdytojai
2021 m.
2022 m.
2023 m.
2021 m. 2022 m.
2023 m.
skaičius vnt.)
Tikslas: Mokyti gyventojus kaip apsaugoti save ir kitus pavojingos žmonių ligos protrūkiui ar epidemijai.
Informuoti per masines informacijos
Savivaldybės gydytoja,
priemones gyventojus apie taikomus
Paskelbus
Paskelbus
Paskelbus
Savivaldybės
1
1
1
epidemiją
epidemiją
epidemiją
apribojimus ir reikalavimus epidemijos
administracijos civilinės
metu. (straipsnių skaičius)
saugos specialistas
Parengti gripo profilaktikos ir
spalio –
spalio –
spalio –
Savivaldybės gydytoja Parengtas Parengtas
priešepideminių priemonių planą.
Parengtas
lapkričio mėn. lapkričio mėn. lapkričio mėn.
(Parengtas / neparengtas)
Tikslas: Mažinti žalą dėl vandens taršos.
Informacijos apie užfiksuotą vandens taršą
Savivaldybės
ir rekomendacijų, kaip elgtis, teikimas
Užfiksavus
Užfiksavus
Užfiksavus
administracijos civilinės
100
100
100
gyventojams. (straipsnių skaičius procentais vandens taršą vandens taršą vandens taršą
saugos specialistas
nuo atvejų skaičiaus)
Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie numatomus elektros energijos tiekimo sutrikimus ir kaip elgtis esant elektros energijos
tiekimo sutrikimams ar gedimams.
Informuoti gyventojus, ūkio subjektus, apie
Savivaldybės
Per metus ar Per metus ar Per metus ar
elektros energijos tiekimo sutrikimus ir kaip
administracijos civilinės
1
1
1
gavus
gavus
gavus
elgtis jų metu. (straipsnių skaičius vnt.)
saugos specialistas,
pranešimą
pranešimą
pranešimą
seniūnai
Tikslas: Pasirengti gyvūnų užkrečiamos ligos protrūkiui.
Informuoti gyventojus, ūkio subjektus apie
nustatytus gyvūnų ligų atvejus, įvestus
Savivaldybės
Gyvūnų ligos Gyvūnų ligos Gyvūnų ligos
apribojimus ir rekomenduojamas
administracijos civilinės
100
100
100
atveju
atveju
atveju
prevencines priemones. (straipsnių skaičius
saugos specialistas
nuo nustatytų ligos atvejų procentais)
Tikslas: Teikti visuomenei informaciją apie pavojingo krovinio transportavimą.
Informuoti gyventojus apie pavojingo
krovinio transportavimą, galimus padarinius
įvykus avarijai ir pateikti rekomendacijas,
Savivaldybės
Gavus
Gavus
Gavus
kaip elgtis avarijos metu.
administracijos civilinės
100
100
100
pranešimą
pranešimą
pranešimą
(straipsnių skaičius procentais nuo
saugos specialistas
pranešimų skaičiaus)

Įvykdymo terminas
Vertinimo reikšmė
Eil.
Prevencinės priemonės tikslui pasiekti
Atsakingi
Nr.
ir vertinimo kriterijus
vykdytojai
2021 m.
2022 m.
2023 m.
2021 m. 2022 m.
2023 m.
17. Tikslas: Prevencinės priemonės dėl žuvų dusimo, laukinių žvėrių ir paukščių bado
Esant sudėtingom oro sąlygom stebėti
situaciją vandens telkiniuose ir teikti
17.1 informaciją savivaldybės civilinės saugos
Per metus
Per metus
Per metus
Seniūnai
Pateikta
Pateikta
Pateikta
specialistui.
(informacija pateikta/nepateikta)
18. Tikslas: Išvengti netinkamai prižiūrimų pastatų griūties.
Gavus pranešimą dėl netinkamai prižiūrimo
Savivaldybės statybos ir
Gavus
Gavus
Gavus
18.1 ar apleisto pastato atlikti patikrinimą (gavus
infrastruktūros skyrius, Atliktas
Atliktas
Atliktas
pranešimą
pranešimą
pranešimą
pranešimą patikrinimas atliktas/neatliktas)
seniūnai
19. Tikslas: Teikti visuomenei informaciją apie galimus padarinius ir tolimesnius veiksmus radiacinės grėsmės atveju.
Informuoti gyventojus, ūkio subjektus, apie
Per metus ar Per metus ar Per metus ar
Savivaldybės
artėjantį radiacinį pavojų bei galimus
administracijos civilinės
radiacinio
radiacinio
radiacinio
19.1. padarinius ir pateikti rekomendacijas, kaip
1
1
1
saugos specialistas,
pavojaus
pavojaus
pavojaus
elgtis prieš ir pavojaus metu. (straipsnių
seniūnai
grėsmės atveju grėsmės atveju grėsmės atveju
skaičius vnt.)
20. Tikslas: Sumažinti kelių transporto avarijų riziką.
Savivaldybės statybos ir
Atlikti gatvių priežiūrą.
20.1.
Per metus
Per metus
Per metus
infrastruktūros skyrius,
Atlikta
Atlikta
Atlikta
(atlikta/neatlikta)
seniūnai
21. Tikslas: pasiruošti naftos produktų surinkimui.
Aprūpinti savivaldybės priešgaisrinę
Savivaldybės
tarnybą reikalingomis priemonėmis naftos
21.1
Per metus
Per metus
Per metus
administracijos civilinės Aprūpinta Aprūpinta
Aprūpinta
produktų surinkimui.
saugos specialistas
(aprūpinta/neaprūpinta)

