ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ EKSTREMALIŲJŲ
SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
2018 m. vasario 5 d. Nr. I(6.6 E)-69
Zarasai
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 aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos
vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 ir 5 punktais,
t v i r t i n u Zarasų rajono savivaldybės 2018 – 2020 metų ekstremaliųjų
situacijų prevencijos priemonių planą (pridedama).
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas

8***
Renius Kisielius

PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. vasario 5 d.
įsakymu Nr. I(6.6 E)-69

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil. Nr.

1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

Vykdymo laikotarpis (metai),
Atsakingi
įvykdymo terminas
Priemonės pavadinimas
vykdytojai
2018 m.
2019 m.
2020 m.
I. BENDROS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS
Pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms gerinimo priemonės:
Dokumentų rengimas, atnaujinimas:
Civilinės saugos
Peržiūrėti galimų pavojų ir
(toliau – CS)
ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę,
I ketvirtis
I ketvirtis
I ketvirtis
vyriausiasis
jei reikia – atnaujinti1
specialistas)

1.1.1.2.

Atnaujinti galimų pavojų ir
ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę

1.1.1.3.

Peržiūrėti savivaldybės 2018-2020 metų
ekstremaliųjų situacijų prevencijos
priemonių planą,
jei reikia – atnaujinti2

I ketvirtis

I ketvirtis

III ketvirtis

CS vyriausiasis
specialistas .

I ketvirtis

CS vyriausiasis
specialistas .

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Peržiūrėta
rizikos analizė;
kartai – 1

Pastabos

Ne rečiau kaip
kartą per 3
metus

Atnaujinta
rizikos analizė;
kartai – 1
Peržiūrėtas
prevencijos
priemonių
planas;
kartai – 1

Atnaujinus nacionalinę rizikos analizę, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų
ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą
2
Atnaujinus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams.
1

2

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2018 m.
2019 m.
2020 m.

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

CS vyriausiasis
specialistas .

Pateikta ataskaita;
ataskaitų skaičius
–1

1.1.1.4.

Parengti savivaldybės 2018-2020 metų
ekstremaliųjų situacijų prevencijos
priemonių plano vykdymo ataskaitą ir
pateikti ją Utenos priešgaisrinės
gelbėjimo valdybai (toliau – APGV)

1.1.1.5.

Parengti savivaldybės 2021-2023 metų
ekstremaliųjų situacijų prevencijos
priemonių planą

IV ketvirtis

CS vyriausiasis
specialistas .

1.1.1.6.

Suderinti ir patvirtinti savivaldybės
2021-2023 metų ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių planą

IV ketvirtis

CS vyriausiasis
specialistas

1.1.1.7.

1.1.1.8.

1.1.1.9.

Peržiūrėti savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų valdymo planą, jei reikia –
patikslinti3 arba atnaujinti
Parengti ir patvirtinti savivaldybės
gyventojų civilinės saugos švietimo
planą sekantiems metams
Peržiūrėti sąveikos planus (sutartis) su
ūkio subjektais ir kitomis įstaigomis dėl
savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
plane numatytų užduočių vykdymo,
jei reikia – patikslinti arba sudaryti
naujus

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

CS vyriausiasis
specialistas

IV ketvirtis

IV ketvirtis

IV ketvirtis

CS vyriausiasis
specialistas

II ketvirtis

Pasikeitus plane esantiems kontaktiniams duomenims, planą patikslinti nedelsiant.

3

Atsakingi
vykdytojai

II ketvirtis

II ketvirtis

CS vyriausiasis
specialistas

Parengtas
prevencijos
planas;
Skaičius – 1
Patvirtintas
prevencijos
priemonių
planas;
Skaičius – 1
Atlikta/
Neatlikta.
Priežastis
Atlikta/
Neatlikta.
Priežastis
Peržiūrėta/
sudaryta naujų
sutarčių;
Skaičius - 10

Pastabos

Sausio mėn.

Ne rečiau kaip
1 kartą per
metus

3

Eil. Nr.

1.1.1.10.

1.1.1.11.

1.1.2.
1.1.2.1.

1.1.2.2.
1.1.3.
1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.1.3.3.

Priemonės pavadinimas
Peržiūrėti savivaldybės sąveikos su
gretimų savivaldybių administracijomis
planus (sutartis),
jei reikia – patikslinti
Peržiūrėti savivaldybės sąveikos su kitų
(negretimų) savivaldybių
administracijomis planus (sutartis),
jei reikia – patikslinti arba sudaryti
naujas
Civilinės saugos būklės patikrinimai:
Organizuoti ir vykdyti rajono II ir III
grupių ūkio subjektų bei kitų įstaigų CS
būklės kompleksinius (planinius)
patikrinimus
Organizuoti ir vykdyti rajono II ir III
grupių ūkio subjektų bei kitų įstaigų CS
būklės tikslinius (neplaninius)
patikrinimus
Civilinės saugos pratybos:

Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2018 m.
2019 m.
2020 m.

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Pasikeitus
duomenims

Pasikeitus
duomenims

Pasikeitus
duomenims

CS vyriausiasis
specialistas

Peržiūrėta
sutarčių;
Skaičius - 4

Esant
poreikiui

Esant
poreikiui

Esant
poreikiui

CS vyriausiasis
specialistas

Peržiūrėta
sutarčių;
Skaičius - 4

Pagal
patvirtintą
patikrinimų
grafiką

Pagal
patvirtintą
patikrinimų
grafiką

Pagal
patvirtintą
patikrinimų
grafiką

CS vyriausiasis
specialistas .

100 proc.
grafike
numatytų įstaigų

Esant
poreikiui

Esant
poreikiui

Esant
poreikiui

CS vyriausiasis
specialistas

Atlikta/
skaičius/
neatlikta.
Priežastis

Organizuoti ir pravesti savivaldybės
lygmens civilinės saugos stalo pratybas
Organizuoti ir pravesti savivaldybės
lygmens civilinės saugos funkcines
pratybas
Organizuoti ir pravesti savivaldybės
lygmens civilinės saugos kompleksines
pratybas

Atsakingi
vykdytojai

2019 trečias
ketvirtis
2018 trečias
ketvirtis

CS vyriausiasis
specialistas
CS vyriausiasis
specialistas
2020 trečias CS vyriausiasis
ketvirtis
specialistas

Atlikta/
neatlikta.
Priežastis
Atlikta/
neatlikta.
Priežastis
Atlikta/
neatlikta.
Priežastis

Pastabos

Ne rečiau kaip
1 kartą per
metus
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Eil. Nr.

1.1.3.4.

1.1.4.

1.1.4.1.

1.1.4.2.

1.1.4.3.

1.1.4.4.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2018 m.
2019 m.
2020 m.

Dalyvauti ministerijų, kitų valstybės
institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir jos
įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų
organizuojamose tarptautinio,
Gavus
valstybinio, institucinio, savivaldybės,
pakvietimą
ūkio subjektų ar kitų įstaigų darbuotojų
lygmens civilinės saugos stalo,
funkcinėse, kompleksinėse pratybose
Darbuotojų ir gyventojų civilinės saugos mokymas:
Pateikti atitinkamų kategorijų klausytojų
paraiškas į Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie Vidaus
Nuolat,
reikalų ministerijos (toliau – PAGD)
esant
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos
poreikiui
Civilinės saugos skyriaus (toliau –
UGM) organizuojamus kursus
Pateikti atitinkamų kategorijų klausytojų
metinę paraišką sekantiems metams į
Gruodžio
Utenos APGV Civilinės saugos skyriaus
mėnesį
organizuojamus CS mokymo kursus
Organizuoti savivaldybės ir jos įstaigų,
Pagal
ūkio subjektų ir kitų įstaigų darbuotojų
patvirtintą
dalyvavimą Utenos APGV CS skyriaus
kursų
organizuojamuose CS mokymo kursuose
grafiką
Organizuoti ir pravesti 2 val. trukmės
civilinės saugos mokymus darbo vietoje
savivaldybės darbuotojams

IV ketvirtis

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Gavus
pakvietimą

Gavus
pakvietimą

CS vyriausiasis
specialistas

Dalyvauta,
skaičius/
nedalyvauta.
Priežastis

Nuolat,
esant
poreikiui

Nuolat,
esant
poreikiui

CS vyriausiasis
specialistas

Pateikta
paraiškų;
skaičius - ≥ 1

Gruodžio
mėnesį

Gruodžio
mėnesį

CS vyriausiasis
specialistas

Pateikta
paraiškų;
skaičius - 1

Pagal
patvirtintą
kursų
grafiką

Pagal
patvirtintą
kursų
grafiką

CS vyriausiasis
specialistas

100 proc.
Organizuotų
kursų pagal
grafiką

IV ketvirtis

IV ketvirtis

CS vyriausiasis
specialistas

≥ 90 proc.
Personalo

Pastabos

Ne vėliau kaip
5 darbo dienos
iki kurso
pradžios

5

Eil. Nr.

1.1.4.5.

1.1.5.

1.1.5.1.

1.1.5.2.

2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

4

Vykdymo laikotarpis (metai),
Vertinimo
Atsakingi
įvykdymo terminas
kriterijai ir jų
vykdytojai
reikšmės
2018 m.
2019 m.
2020 m.
Pagal
Pagal
Pagal
Įgyvendinti priemones, numatytas
patvirtintą
patvirtintą
patvirtintą
100 proc. plane
CS vyriausiasis
gyventojų civilinės saugos švietimo
gyventojų
gyventojų
gyventojų
numatytų
specialistas
plane
švietimo
švietimo
švietimo
priemonių
planą
planą
planą
Darbuotojų ir gyventojų perspėjimas apie gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas:
Pagal
Pagal
Pagal
Dalyvauti gyventojų perspėjimo sistemų
PAGD
PAGD
PAGD
CS vyriausiasis Dalyvauta;
patikrinimuose, patikrinimų metu
patvirtintą
patvirtintą
patvirtintą
specialistas
Kartai – 14
surinktą informaciją pateikti APGV4
patikrinimų patikrinimų patikrinimų
grafiką
grafiką
grafiką
Tobulinti perspėjimo sirenomis sistemą
Taip, atnaujintų
įrengiant naujas elektronines sirenas
Pagal
Pagal
Pagal
CS vyriausiasis
sirenų skaičius;
arba senas elektrines sirenas pakeičiant
galimybes
galimybes
galimybes specialistas
Ne, priežastis
naujomis elektroninėmis sirenomis
II. GALIMŲ LABAI DIDELĖS, DIDELĖS IR VIDUTINĖS RIZIKOS PAVOJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS
Galimų labai didelės rizikos pavojų prevencijos priemonės
Gaisrai:
CS vyriausiasis
Parengta/
Sudaryti miškų gaisrų prevencijos
specialistas, VĮ
2018 sausis 2019 sausis 2020 sausis
neparengta.
priemonių planą
Valstybinių
Priežastis
miškų urėdija
Priemonės pavadinimas

Informaciją pateikti vadovaujantis Perspėjimo sistemos priežiūros organizavimo tvarka

Pastabos
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2018 m.
2019 m.
2020 m.

2.1.1.2.

Organizuoti reidus į rajono durpynus
dėl jų priešgaisrinės būklės

2018
balandis,
pagal
poreikį

2.1.1.3.

Surengti rajono Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdį
dėl žolės deginimo ir priešgaisrinės
būklės prevencinių priemonių miškuose

2018
balandis,
pagal
poreikį

2019
balandis,
pagal
poreikį

2020
balandis,
pagal
poreikį

2019
balandis, ,
pagal
poreikį

2020
balandis,
pagal
poreikį

Apriboti ar uždrausti lankytis miškuose
esant dideliam miškų gaisrų pavojui
2.1.1.4.

2.2.
2.2.1.

2.2.1.1.

Gegužė,
Gegužė,
birželis,
birželis,
liepa,
liepa,
rugpjūtis,
rugpjūtis,
pagal
pagal
poreikį
poreikį
Galimų didelės rizikos pavojų prevencijos priemonės
Hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai:

Surengti hidrotechninių įrenginių
patikrinimus

2018
balandis,
pagal
poreikį

2019
balandis,
pagal
poreikį

Gegužė,
birželis,
liepa,
rugpjūtis,
pagal
poreikį

2020
balandis,
pagal
poreikį

Atsakingi
vykdytojai
CS vyriausiasis
specialistas, VĮ
Valstybinių
miškų urėdija,
Zarasų aplinkos
apsaugos
agentūra
CS vyriausiasis
specialistas, VĮ
Valstybinių
miškų urėdija,
Zarasų aplinkos
apsaugos
agentūra
Savivaldybės
ESK,
Savivaldybės
administracijos
direktorius

CS vyriausiasis
specialistas,
rajono
Savivaldybės
kaimo plėtros
skyrius, Zarasų
aplinkos
apsaugos

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Įvykdyta/
Neįvykdyta.
Priežastis

Įvykdyta/
Neįvykdyta.
Priežastis

Parengta/
neparengta.
Priežastis

Įvykdyta/
Neįvykdyta.
Priežastis

Pastabos
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Eil. Nr.

2.2.1.2.

2.2.2.

Priemonės pavadinimas

Surengti rajono Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdį
dėl potvynio pavojaus

Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2018 m.
2019 m.
2020 m.

2018
balandis,
pagal
poreikį

2019
balandis,
pagal
poreikį

2020
balandis,
pagal
poreikį

Atsakingi
vykdytojai
aplinkos
apsaugos
agentūra
CS vyriausiasis
specialistas,
rajono
Savivaldybės
administracijos
Statybos ir
komunalinio
ūkio skyriai,
Zarasų aplinkos
apsaugos
agentūra

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Įvykdyta/
Neįvykdyta.
Priežastis

Katastrofinis meteorologinis reiškinys (Uraganas):

2.2.2.1.

Prieš meteorologinių reiškinių pavojus
informuoti gyventojus

Gavus
pranešimą

Gavus
pranešimą

Gavus
pranešimą

2.2.2.2.

Atnaujinti rajono Savivaldybės
internetinėje svetainėje informaciją apie
meteorologinių reiškinių pavojus

Kasmet
vasariokovo
mėnesiais

Kasmet
vasariokovo
mėnesiais

Kasmet
vasariokovo
mėnesiais

Rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius, CS
vyriausiasis
specialistas
Rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius, CS
vyriausiasis
specialistas

Įvykdyta/
Neįvykdyta.
Priežastis

Įvykdyta/
Neįvykdyta.
Priežastis

Pastabos
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Eil. Nr.

2.2.2.3.

2.2.3.

2.2.3.1.

2.2.4.

2.2.4.1.

2.2.5.

2.2.5.1.

2.2.6.

Priemonės pavadinimas

Patikslinti kolektyvinės apsaugos
statinių poreikį ir jų panaudojimo
organizavimą

Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2018 m.
2019 m.
2020 m.
Kasmet
vasariokovo
mėnesiais

Kasmet
vasariokovo
mėnesiais

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Kasmet
vasariokovo
mėnesiais

Rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius, CS
vyriausiasis
specialistas

Įvykdyta/
Neįvykdyta.
Priežastis

Balandžio
mėnesį

Rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius, CS
vyriausiasis
specialistas

Įvykdyta/
Neįvykdyta.
Priežastis

Pastabos

Teroro aktas:
Parengti ir atnaujinti rajono
Savivaldybės internetinėje svetainėje
informaciją apie galimus teroro
išpuolius ir gyventojų veiksmus teroro
pavojų atvejais

Balandžio
mėnesį

Balandžio
mėnesį

Avarija naftotiekyje:
Rajono
savivaldybės
Esant pavojui informuoti gyventojus
Įvykdyta/
Esant
Esant
Esant
administracijos
apie veiksmus, likviduojant avariją
Neįvykdyta.
pavojui
pavojui
pavojui
direktorius, CS
naftotiekyje ir apsaugos priemones
Priežastis
vyriausiasis
specialistas
Pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamoji liga(epidemija ir (ar) pandemija, padidėjęs sergamumas, protrūkis, ūmi ar lėtinė liga:
Rajono
Sausio
Sausio
Sausio
savivaldybės
Įvykdyta/
Patikslinti rajono savivaldybės gripo
mėnesį,
mėnesį,
mėnesį,
administracijos
Neįvykdyta.
pandemijos prevencijos planą
pagal
pagal
pagal
direktorius, CS
Priežastis
poreikį
poreikį
poreikį
vyriausiasis
specialistas
Šilumos energijos tiekimo sutrikimas ir (ar) gedimai:
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Eil. Nr.

2.2.6.1.

2.2.6.2.

2.2.7.

2.2.7.1.

2.3.
2.3.1.

2.3.1.1.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2018 m.
2019 m.
2020 m.

Prieš kūrenimo sezoną surengti
ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdį
dėl pasirengimo šildymo sezonui ir
civilinės saugos tarnybų uždavinius

Prieš
kūrenimo
pradžią

Prieš kūrenimo pradžią
Prieš kūrenimo pradžią

Peržiūrėti ir patikslinti savivaldybės
ūkio subjektų ir asmenų, atsakingų už
pagalbos teikimą šaltuoju metų periodu,
kontaktinius duomenis

lapkričio
mėnesį

lapkričio
mėnesį

lapkričio
mėnesį

Atsakingi
vykdytojai
Rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius, CS
vyriausiasis
specialistas
Rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius, CS
vyriausiasis
specialistas

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Įvykdyta/
Neįvykdyta.
Priežastis
Įvykdyta/
Neįvykdyta.
Priežastis

Radiacinė avarija:
Rengti susitikimus su Ignalinos
atominės elektrinės atstovais dėl
elektrinio giganto problemų ir
radioaktyvaus pavojaus

Gegužė

Gegužė

Galimų vidutinės rizikos pavojų prevencijos priemonės:
Transporto avarijos (geležinkelio, oro, automobilių, vandens ir t.t.):
Organizuoti
gyventojų,
valstybės
institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų
Gavus
Gavus
perspėjimą apie avariją transportuojant informaciją
informaciją
apie įvykį
apie įvykį
pavojingąjį
krovinį
ir
teikti
rekomendacijas apie apsisaugojimo
būdus

Gegužė

Gavus
informaciją
apie įvykį

Rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius, CS
vyriausiasis
specialistas

Įvykdyta/neįvyk
dyta

Rajono
Įvykdyta/
savivaldybės
Neįvykdyta.
administracijos
Priežastis
direktorius, CS
vyriausiasis
specialistas
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas
Atlikti traktorių savieigos mašinų ir
priekabų techninę apžiūrą

2.3.1.2

2.3.1.3.

2.3.1.4.

2.3.2.

Organizuoti priemones avaringiausių
vietų avaringumo mažinimui ir eismo
saugumo gerinimui

Surengti geležinkelio pervažų
pavasarinę apžiūrą

nuolatos

nuolatos

nuolatos

Balandžio
mėn.

Balandžio
mėn.

Balandžio
mėn.

Atsakingi
vykdytojai
Rajono
Savivaldybės
administracijos
Kaimo plėtros
skyrius
Savivaldybės
administracijos
Saugaus eismo
komisija
Rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius, CS
vyriausiasis
specialistas

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Įvykdyta/
Neįvykdyta.
Priežastis

Padaryta/
nepadaryta.
Priežastis

Padaryta/
nepadaryta.
Priežastis

Elektros energijos tiekimo sutrikimas ir (ar) gedimai:

2.3.2.1.

Organizuoti VšĮ Zarasų ligoninė
patikrinimą dėl generatoriaus parengties
ekstremaliųjų įvykių ir situacijų atvejais

2.3.2.2.

Ekstremaliųjų situacijų komisijoje
išklausyti socialinės globos įstaigų
vadovų dėl parengties ryšium su elektros
tiekimo sutrikimais

2.3.3.

Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2018 m.
2019 m.
2020 m.
Kovo,
Kovo,
Kovo,
balandžio
balandžio
balandžio
mėnesiai
mėnesiai
mėnesiai

Užsieniečių masinis antplūdis:

Lapkritis

Spalis

Lapkritis

Spalis

Rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius, CS
vyriausiasis
specialistas
Rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius, CS
vyriausiasis
specialistas

Įvykdyta/
neįvykdyta.
Priežastis

Įvykdyta/
Neįvykdyta.
Priežastis
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Eil. Nr.

2.3.3.1.

2.3.3.2.

2.3.4.

Priemonės pavadinimas
Parengti ir atnaujinti rajono
savivaldybės svetainėje straipsnį apie
pasienio zonos gyventojų elgesį
pastebėjus atvykusius nepažįstamus
atvejus, žmonių veiksmus pasienio
zonose.
Organizuoti informacijos teikimą rajono
gyventojams apie galimą užsieniečių
antplūdį ir būtinas vykdyti priemones

Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2018 m.
2019 m.
2020 m.

Gegužė

Gegužė

Gegužė

Gavus

Gavus

Gavus

informaciją

informaciją

informaciją

Patikslinti vandens tiekimo įmonių
kontaktinius duomenis

Spalio
mėnesį

Spalio
mėnesį

Spalio
mėnesį

Kasmet

Kasmet

Kasmet

2.3.4.2.

Atlikti vandentiekio tinklų Zarasuose
kasmetinius patikrinimus, pašalinti
nustatytus defektus
Kontroliuoti įrangos techninę būklę,
užtikrinti darbuotojų mokymą ir parengimą
avarijų likvidavimui

Nuolat

Nuolat

Nuolat

2.3.5

Rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius, CS
vyriausiasis
specialistas
Rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius, CS
vyriausiasis
specialistas

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Įvykdyta/
Neįvykdyta.
Priežastis

Įvykdyta/
Neįvykdyta.
Priežastis

Vandens tiekimo sutrikimas ir (ar) gedimai

2.3.4.1.

2.3.4.3.

Atsakingi
vykdytojai

Pavojingas radinys:

Rajono
savivaldybės
Įvykdyta/
administracijos
Neįvykdyta.
direktorius,
Priežastis
CS vyriausiasis
specialistas
UAB „Zarasų
Atlikta
vandenys“
patikrinimų;
skaičius - 1
UAB „Zarasų
Atlikta/
vandenys“
neatlikta,
priežastis.
Priežastis

Pastabos

12

Eil. Nr.

2.3.5.1.

2.3.5.2.

2.3.5.3.

2.3.6.

2.3.6.1.

2.3.7.

2.3.7.1.

Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2018 m.
2019 m.
2020 m.
Teikti gyventojams informaciją ir
Gavus
Gavus
Gavus
rekomendacijas apie saugų elgesį su
informaciją informaciją informaciją
pavojingais radiniais (įtartinais laiškais, apie
apie
apie
paketais, sprogmenimis)
gresiantį
gresiantį
gresiantį
pavojų.
pavojų.
pavojų.
Informuoti gyventojus apie likusių nuo II-III
II-III
II-III
karo sprogmenų keliamą pavojų ir ketvirčiai
ketvirčiai
ketvirčiai
elgesį, aptikus tokius sprogmenis
Priemonės pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Rajono
savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas
Rajono
savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas
Užtikrinti
dokumentų,
reikalingų Gavus
Gavus
Gavus
Rajono
vykdyti likusiais nuo karo sprogmenimis informaciją informaciją informaciją savivaldybės
užterštų teritorijų išvalymą, parengimą ir apie
apie
apie
administracijos
(ar) gavimą
gresiantį
gresiantį
gresiantį
CS vyriausiasis
pavojų.
pavojų.
pavojų.
specialistas
Stichinis meteorologinis reiškinys (maksimalus vėjo greitis, labai smarki audra, viesulus, škvalas):
Apie stichinį reiškinį informuoti Gavus
Gavus
Gavus
Rajono
gyventojus, parengti teisės aktus
informaciją informaciją informaciją savivaldybės
apie
apie
apie
administracijos
gresiantį
gresiantį
gresiantį
CS vyriausiasis
pavojų
pavojų
pavojų
specialistas
Stichinis hidrologinis reiškinys (stichinis potvynis):
Gyventojų, valstybės institucijų, ūkio Gavus
Gavus
Gavus
Rajono
subjektų ir kitų įstaigų perspėjimo informaciją informaciją informaciją savivaldybės
organizavimas ir rekomendacijų, kaip apie
apie
apie
administracijos
elgtis prieš stichinį ar katastrofinį gresiantį
gresiantį
gresiantį
CS vyriausiasis
meteorologinį reiškinį ir jo metu, pavojų
pavojų
pavojų
specialistas
teikimas

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Įvykdyta/
neįvykdyta.
Priežastis
Įvykdyta/
neįvykdyta.
Priežastis
Įvykdyta/neįvyk
dyta.

Įvykdyta/
neįvykdyta.
Priežastis
Įvykdyta/
neįvykdyta.
Priežastis
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Eil. Nr.

2.3.7.2.

2.3.8.

2.3.8.1.

2.3.8.2.

2.3.9.

2.3.9.1

2.3.9.2.

Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2018 m.
2019 m.
2020 m.
Gavus
Gavus
Gavus
Informuoti gyventojus visuomenės
informaciją informaciją informaciją
informavimo priemonėse apie stichinį
apie
apie
apie
reiškinį
gresiantį
gresiantį
gresiantį
pavojų.
pavojų.
pavojų.
Stichinis meteorologinis reiškinys (smarkus lietus):
Gyventojų, valstybės institucijų, ūkio
subjektų ir kitų įstaigų perspėjimo
Gavus
Gavus
Gavus
informaciją
organizavimas ir rekomendacijų, kaip informaciją
informaciją
elgtis prieš stichinį ar katastrofinį
meteorologinį reiškinį ir jo metu,
teikimas
Gavus
Gavus
Gavus
Informuoti gyventojus visuomenės
informaciją informaciją informaciją
informavimo priemonėse apie stichinį
apie
apie
apie
reiškinį
gresiantį
gresiantį
gresiantį
pavojų
pavojų
pavojų
Stichinis meteorologinis reiškinys (pūga)
Gyventojų, valstybės institucijų, ūkio
subjektų ir kitų įstaigų perspėjimo
Gavus
Gavus
Gavus
informaciją
informaciją
organizavimas ir rekomendacijų, kaip informaciją
elgtis prieš stichinį ar katastrofinį
meteorologinį reiškinį ir jo metu,
teikimas
Gavus
Gavus
Gavus
Informuoti gyventojus visuomenės
informaciją informaciją informaciją
informavimo priemonėse apie stichinį
apie
apie
apie
reiškinį
gresiantį
gresiantį
gresiantį
pavojų.
pavojų.
pavojų.
Priemonės pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai
Rajono
savivaldybės
administracijos
CS vyriausiasis
specialistas

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Įvykdyta/
neįvykdyta.
Priežastis

Rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius, CS
vyriausiasis
specialistas
Rajono
savivaldybės
administracijos
CS vyriausiasis
specialistas

Įvykdyta/
neįvykdyta.
Priežastis

Rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius, CS
vyriausiasis
specialistas
Rajono
savivaldybės
administracijos
CS vyriausiasis
specialistas

Įvykdyta/
neįvykdyta.
Priežastis

Įvykdyta/
neįvykdyta.
Priežastis

Įvykdyta/
neįvykdyta
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas
Atnaujinti sutartis su ūkio subjektais dėl
kelių valymo žiemos metu

Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2018 m.
2019 m.
2020 m.
IV ketvirtis

2.3.10.1.

2.3.10.2.

2.3.11

2.3.11.1.

2.3.12.

2.3.12.1.

2.3.13.

Stichinis meteorologinis reiškinys (sausra):
Gyventojų, valstybės institucijų, ūkio
subjektų ir kitų įstaigų perspėjimo
Gavus
informaciją
organizavimas ir rekomendacijų, kaip
elgtis prieš stichinį ar katastrofinį
meteorologinį reiškinį ir jo metu,
teikimas
Gavus
Informuoti gyventojus visuomenės
informaciją
informavimo priemonėse apie stichinį
apie
reiškinį
gresiantį
pavojų
Stichinis meteorologinis reiškinys (speigas)
Gavus
Informuoti gyventojus visuomenės
informaciją
informavimo priemonėse apie stichinį
apie
reiškinį
gresiantį
pavojų
Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį:
Gavus
informaciją
Informacijos pateikimas gavus
apie
informaciją apie įvykį bendruomenei
gresiantį
pavojų
Naftos produktų išsiliejimas:

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Savivaldybės
administracijos
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius

Atlikta/ neatlikta,
priežastis

Įvykdyta/
neįvykdyta.
Priežastis

Gavus
informaciją
apie
gresiantį
pavojų

Rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius, CS
vyriausiasis
specialistas
Rajono
savivaldybės
administracijos
CS vyriausiasis
specialistas

Gavus
informaciją
apie
gresiantį
pavojų

Gavus
informaciją
apie
gresiantį
pavojų

Rajono
savivaldybės
administracijos
CS vyriausiasis
specialistas

Įvykdyta/
neįvykdyta.
Priežastis

Gavus
informaciją
apie
gresiantį
pavojų

Gavus
informaciją
apie
gresiantį
pavojų

Rajono
savivaldybės
administracijos
CS vyriausiasis
specialistas

Įvykdyta/
neįvykdyta.
Priežastis

IV ketvirtis

IV ketvirtis

Gavus

Gavus

informaciją

informaciją

Gavus
informaciją
apie
gresiantį
pavojų

2.3.9.3.
2.3.10

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdyta/
neįvykdyta.
Priežastis
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Eil. Nr.

2.3.13.1.

2.3.14

2.3.14.1.

2.3.15.

2.3.15.1.

2.3.16.

2.3.16.1.

2.3.16.2.

Vykdymo laikotarpis (metai),
Vertinimo
Atsakingi
įvykdymo terminas
kriterijai ir jų
vykdytojai
reikšmės
2018 m.
2019 m.
2020 m.
Gavus
Gavus
Gavus
Rajono
informaciją informaciją informaciją savivaldybės
Informacijos pateikimas gavus
Įvykdyta/neįvyk
apie
apie
apie
administracijos
informaciją apie įvykį bendruomenei
dyta. Priežastis
gresiantį
gresiantį
gresiantį
CS vyriausiasis
pavojų
pavojų
pavojų
specialistas
Aplinkos oro, vandens, dirvožemio, grunto užterštumas arba kitoks jam padarytas poveikis:
Gavus
Gavus
Gavus
Rajono
informaciją informaciją informaciją savivaldybės
Įvykdyta/
Informacijos pateikimas gavus
apie
apie
apie
administracijos
neįvykdyta.
informaciją apie įvykį bendruomenei
gresiantį
gresiantį
gresiantį
CS vyriausiasis Priežastis
pavojų
pavojų
pavojų
specialistas
Pastatų griuvimai:
Gavus
Gavus
Gavus
Rajono
informaciją informaciją informaciją savivaldybės
Įvykdyta/
Informacijos pateikimas gavus
apie
apie
apie
administracijos
neįvykdyta.
informaciją apie įvykį bendruomenei
gresiantį
gresiantį
gresiantį
CS vyriausiasis Priežastis
pavojų
pavojų
pavojų
specialistas
Gyvūnų liga (enzootijos, epizootijos, panzootijos, neįprastas paukščių ir kitų gyvūnų susirgimas, kritimas, gaišimas):
Gavus
Gavus
Gavus
Rajono
informaciją informaciją informaciją savivaldybės
Įvykdyta/
Informacijos pateikimas gavus
apie
apie
apie
administracijos
neįvykdyta.
informaciją apie įvykį bendruomenei
gresiantį
gresiantį
gresiantį
CS vyriausiasis Priežastis
pavojų
pavojų
pavojų
specialistas
Vadovaujantis Zarasų valstybinės
Pagal
Pagal
Pagal
Zarasų
90 proc. plane
maisto ir veterinarijos tarnybos metiniu
poreikį
poreikį
poreikį
valstybinė
numatytų
veiklos planu teikti informaciją
maisto ir
priemonių
gyventojams, ūkio subjektams apie
veterinarijos
pavojingas gyvūnų ligas,
tarnyba,
rekomendacijas dėl prevencijos
seniūnai
priemonių taikymo
Priemonės pavadinimas
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Eil. Nr.
2.3.17

2.3.17.1.

Vykdymo laikotarpis (metai),
Vertinimo
Atsakingi
įvykdymo terminas
kriterijai ir jų
vykdytojai
reikšmės
2018 m.
2019 m.
2020 m.
Augalų liga (epifitotija, kenksmingos augalų ligos ir kenkėjai, masinis augalų žuvimas ar sunykimas):
Organizuoti gyventojų perspėjimą apie Gavus
Gavus
Gavus
Rajono
Įvykdyta/
augalų ligų plitimą, teikti specialistų informaciją informaciją informaciją savivaldybės
neįvykdyta.
rekomendacijas, kaip elgtis plintant apie
apie
apie
administracijos
Priežastis
ligoms
gresiantį
gresiantį
gresiantį
CS vyriausiasis
pavojų
pavojų
pavojų
specialistas
Priemonės pavadinimas

_________________________
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