
  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ EKSTREMALIŲJŲ 

 SITUACIJŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Eil. 

Nr. 

Prevencinės priemonės tikslui pasiekti 

ir vertinimo kriterijus 

Įvykdymo terminas Atsakingi 

vykdytojai 

Vertinimo reikšmė 

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. 

1.1. 

Surinkti ir išanalizuoti Savivaldybės 

teritorijoje per metus įvykusių 

ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų 

situacijų duomenis ir parengti 

ekstremaliųjų įvykių bei analizės 

suvestinės   

 

Iki gruodžio 

 31 d. 

Iki gruodžio 

31 d. 

Iki gruodžio 

31 d. 

Savivaldybės 

administracijos 

civilinės saugos 

specialistas 

Parengta Parengta Parengta 

2. 
Tikslas: Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. 

 

2.1. 

Nustatyti Savivaldybės teritorijoje 

galimus pavojus, įvertinti jų rizikos lygį 

ir priimtinumą bei sudaryti galimų pavojų 

sąrašą prioriteto tvarka pagal jų rizikos 

lygį. 

 

Iki gruodžio 

 31 d. arba 

įvykus 

naujiems 

ekstremaliems 

įvykiams 

Iki gruodžio 

 31 d. arba 

įvykus 

naujiems 

ekstremaliems 

įvykiams 

Iki gruodžio 

 31 d. arba 

įvykus 

naujiems 

ekstremaliems 

įvykiams 

Savivaldybės 

administracijos 

civilinės saugos 

specialistas 

Pežiūrėta Pežiūrėta  Pežiūrėta  

3. Tikslas: Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir jo priedus. 

3.1. 

Plane aprašyti veiksmus ir priemones, 

kurios užtikrintų maksimalią civilinės 

saugos sistemos parengtį savivaldybėje 

kiekvieno labai didelio ir didelio 

pavojaus atveju, nustatyto atliktoje 

savivaldybės galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų rizikos analizėje  

 

Iki gruodžio 

 31 d. arba 

įvykus 

pasikeitimams 

Iki gruodžio 

 31 d. arba 

įvykus 

pasikeitimams 

Iki gruodžio 

 31 d. arba 

įvykus 

pasikeitimams 

Savivaldybės 

administracijos 

civilinės saugos 

specialistas 

Atnaujin-

ta 

Atnaujin-

ta 

Atnaujin

ta 

4. 
Tikslas: Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti tarpusavio pagalbos su gretimomis (kaimyninėmis) savivaldybėmis planus. 

 

4.1. 

Atnaujinti tarpusavio pagalbos su 

gretimomis (kaimyninėmis) 

savivaldybėmis planuose pateiktus 

materialinių išteklių sąrašus, atsakingų 

asmenų kontaktinius duomenis ir kitą 

informaciją  

 

Iki kovo 30 d. 

arba įvykus 

pasikeitimams 

Iki kovo 30 d. 

arba įvykus 

pasikeitimams 

Iki kovo 30 d. 

arba įvykus 

pasikeitimams 

Savivaldybės 

administracijos 

civilinės saugos 

specialistas 

Atnaujinta  
Atnaujin

ta  

Atnaujin

ta  



 

 

Eil. 

Nr. 

Prevencinės priemonės tikslui pasiekti 

ir vertinimo kriterijus 

Įvykdymo terminas Atsakingi 

vykdytojai 

Vertinimo reikšmė 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

5. 
Tikslas: Perspėjimo ir informavimo sistemos parengties patikrinimas. 

 

5.1.. 

Įjungti 4 centralizuoto ir 9 vietinio 

valdymo elektros sireną ir patikrinti jų 

veikimą (procentai suveikusių sirenų nuo 

bendro skaičiaus). 

 

Balandžio ir 

spalio mėn. 

trečias 

trečiadienis 

Balandžio ir 

spalio mėn. 

trečias 

trečiadienis 

Balandžio ir 

spalio mėn. 

trečias 

trečiadienis 

Savivaldybės 

administracijos 

civilinės saugos 

specialistas 

100 100 100 

6. 
Tikslas: Patikrinti ekstremaliųjų situacijų valdymo plano veiksmingumą, reikiamų pajėgų ir materialinių išteklių sutelkimą  
 

6.1 

Organizuoti ir pravesti savivaldybės lygio 

civilinės saugos pratybas (pratybų 

skaičius). 

Per metus Per metus Per metus 

Savivaldybės 

administracijos 

direktorius ir 

civilinės saugos 

specialistas 

 

1 1 1 

7. 

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) 

 

7.1. 

Organizuoti ir numatytų kategorijų 

klausytojams išklausyti civilinės saugos 

mokymo programos kursą Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento 

Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės 

saugos mokymo centre (išklausiusių 

kursą darbuotojų skaičius procentais). 

 

Per metus Per metus Per metus 

Savivaldybės 

administracijos 

civilinės saugos 

specialistas 

90 90 90 

7.2. 

Organizuoti ir numatytų kategorijų 

klausytojam išklausyti civilinės saugos 

mokymo programos kursą Apskrities 

priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje 

(išklausiusių kursą darbuotojų skaičius 

procentais). 

 

Per metus Per metus Per metus 

Savivaldybės 

administracijos 

civilinės saugos 

specialistas 

90 90 90 



 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas 

ir vertinimo kriterijus 

Įvykdymo terminas Atsakingi 

vykdytojai 

Vertinimo reikšmė 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

8. Tikslas: Mokyti gyventojus kaip apsaugoti save ir kitus pavojingos žmonių ligos protrūkiui ar epidemijai. 

8.1. 

Informuoti per masines informacijos 

priemones gyventojus apie gripo ir 

ŪVRI profilaktiką (ypač skiepus) bei 

būtiną elgesį gripo epidemijos metu 

(straipsnių skaičius). 

Rugsėjo – 

gruodžio mėn. 

Rugsėjo – 

gruodžio mėn. 

Rugsėjo – 

gruodžio mėn. 

Savivaldybės 

gydytoja, 

Panevėžio 

departamento 

Užkrečiamųjų ligų 

valdymo skyriaus 

darbuotojai. 

1 1 1 

8.2. 

Parengti gripo profilaktikos ir 

priešepideminių priemonių planą 
spalio –lapkričio 

mėn. 

spalio –

lapkričio mėn. 

spalio –

lapkričio mėn. 

Savivaldybės 

gydytoja  

 

Pareng-

tas 

Pareng-

tas 

Pareng-

tas 

9. Tikslas: Teikti visuomenei informaciją apie gaisrinės saugos reikalavimus bei vykdyti gaisrų prevenciją 

9.1. 

Organizuoti ir pravesti Savivaldybės 

ESK posėdį apibendrinti gaisrų kilimo 

priežastis ir padarytą žalą (pastatuose, 

durpynuose, atvirose teritorijose) bei 

numatyti prevencines priemones.  

Kovo- 

balandžio 

 mėn. 

Kovo-

balandžio 

mėn. 

Kovo –

balandžio 

mėn. 

Administracijos 

direktorius, 

civilinės saugos 

specialistas ir 

Pasvalio PGT 

atsakingi 

darbuotojai 

 

Pravestas Pravestas Pravestas 

9.2. 

Savivaldybės internetiniame puslapyje 

ir spaudoje teikti straipsnius visuomenei 

apie padidėjusį gaisrų pavojų , galimus 

gaisrų padarinius, priminti apie 

administracinę atsakomybę už gaisrinės 

saugos reikalavimų nesilaikymą 

(straipsnių skaičius) 

Kovo-balandžio 

mėn 

Kovo-

balandžio mėn 

Kovo-

balandžio mėn 

Administracijos 

civilinės saugos 

specialistas, 

Pasvalio PGT 

atsakingi 

darbuotojai 

3 3 3 

9.3. 

Rengti reidus atvirose teritorijose dėl 

pernykštės žolės deginimo (skaičius 

vnt.) 

Balandžio – 

gegužės mėn. 

Balandžio – 

gegužės mėn. 

Balandžio – 

gegužės mėn. 

Savivaldybės 

administracijos CS 

specialistas, 

Pasvalio PGT 

atsakingi 

darbuotojai 

 

5 5 5 



 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas 

ir vertinimo kriterijus 

Įvykdymo terminas Atsakingi 

vykdytojai 

Vertinimo reikšmė 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

10. Tikslas: Teikti visuomenei informaciją, kaip išvengti ar sumažinti kelių transporto avarijų. 

10.1. 

Informuoti per masines informacijos 

priemones gyventojus apie įvykusias 

avarijas ir jų padarinius. (straipsnių 

skaičius nuo įvykusių įvykių skaičiaus 

procentais.). 

Įvykus įvykiui Įvykus įvykiui Įvykus įvykiui 

Savivaldybės 

administracijos 

civilinės saugos  

specialistas, Kelių 

policijos atsakingi 

pareigūnai 

 

100 100 100 

10.2. 

Per masines informacijos priemones 

aiškinti gyventojams kelių eismo 

taisykles, priminti apie administracinę 

atsakomybę už kelių eismo taisyklių 

pažeidimus (straipsnių skaičius vnt.). 

Per metus Per metus Per metus 

Savivaldybės 

administracijos 

civilinės saugos  

specialistas, Kelių 

policijos atsakingi 

pareigūnai 

 

4 4 4 

11. 
Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie artėjantį stichinį hidrologinį reiškinį ir vykdyti prevencines priemones šio 

reiškinio padariniams likviduoti. 

11.1. 

Informuoti  gyventojus, ūkio subjektus, 

apie artėjantį stichinį hidrologinį 

reiškinį bei galimus padarinius ir 

pateikti rekomendacijas, kaip elgtis 

prieš ir reiškinio metu (straipsnių 

skaičius nuo gautų pranešimų skaičiaus 

procentais). 

 

Artėjant 

hidrologiniui 

reiškiniui ir jo 

metu 

Artėjant 

hidrologiniui 

reiškiniui ir jo 

metu 

Artėjant 

hidrologiniui 

reiškiniui ir jo 

metu) 

Savivaldybės 

administracijos 

civilinės saugos  

specialistas, 

seniūnijų seniūnai 

ir ūkio subjektų 

vadovai 

100 100 100 



 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas 

ir vertinimo kriterijus 

Įvykdymo terminas Atsakingi 

vykdytojai 

Vertinimo reikšmė 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

12. 
Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie įvykusį geologinį reiškinį ir vykdyti prevencines priemones šio reiškinio 

padariniams likviduoti.  

12.1. 

Organizuoti ir pravesti savivaldybės 

ESK posėdį dėl geologinio reiškinio ir 

numatyti prevencines priemones šio 

reiškinio likvidavimui (posėdžių 

skaičius nuo įvykusių geologinių 

reiškinių skaičiaus procentais). 

Įvykus 

geologiniam 

reiškiniui 

Įvykus 

geologiniam 

reiškiniui 

Įvykus 

geologiniam 

reiškiniui 

Savivaldybės 

administracijos 

Civilinės saugos  

specialistas, Ūkio 

subjektų vadovai. 

 

100 100 100 

13. 
Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie pastato,statinio sugriuvimą ir vykdyti prevencines priemones šio reiškinio 

padariniams likviduoti. 

13.1. 

Organizuoti ir pravesti savivaldybės 

ESK posėdį dėl pastato, statinio 

sugriuvimo ir numatyti prevencines 

priemones šio reiškinio likvidavimui 

(posėdžių skaičius nuo gautų pranešimų 

apie sugriuvusių pastatų skaičiaus 

procentais). 

Sugriuvus 

pastatui, 

statiniui 

Sugriuvus 

pastatui, 

statiniui 

Sugriuvus 

pastatui, 

statiniui 

administracijos 

Civilinės saugos 

specialistas,. Ūkio 

subjektų vadovai. 

 

100 100 100 

14. 
Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie numatomus elektros energijos tiekimo sutrikimus ir kaip elgtis esant elektros 

energijos tiekimo sutrikimams ar gedimams. 

14.1. 

Informuoti per masines informacijos 

priemones gyventojus, ūkio subjektus, 

apie numatomus elektros energijos 

tiekimo sutrikimus ir gedimus 

(straipsnių skaičius nuo gautų 

pranešimų skaičiaus procentais). 

Gavus 

informaciją 

Gavus 

informaciją 

Gavus 

informaciją 

Savivaldybės 

administracijos 

Civilinės saugos  

specialistas, 

Hidrometeorologi

jos atsakingas 

darbuotojas 

AB ,,ESO“ 

100 100 100 



 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas 

ir vertinimo kriterijus 

Įvykdymo terminas Atsakingi 

vykdytojai 

Vertinimo reikšmė 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

15. Tikslas: Pasirengti gyvūnų užkrečiamos ligos protrūkiui. 

15.1. 

Atnaujinti Pasvalio valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos parengtame 

gyvūnų ligos atvejais neatidėliotinų 

priemonių plane pateiktus atsakingų 

asmenų kontaktinius duomenis ir kitą 

informaciją . 

I ketvirtis I ketvirtis I ketvirtis 
Pasvalio 

valstybinės maisto 

ir veterinarijos 

tarnybos atsakingi 

darbuotojai, 

savivaldybės 

administracijos 

civilinės saugos  

 specialistas. 

 

Atnaujin-tas  
Atnaujin

-tas  

Atnaujint

as  

15.2. 

Informuoti gyventojus, ūkio subjektus 

apie nustatytus gyvūnų ligų atvejus, 

įvestus apribojimus ir 

rekomenduojamas prevencines 

priemones (straipsnių skaičius nuo 

nustatytos ligos atvejų procentais 

 

Gyvūnų ligos 

atveju 

Gyvūnų ligos 

atveju 

Gyvūnų ligos 

atveju 
100 100 100 

16. 
Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie artėjantį stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį ir vykdyti prevencines 

priemones šių reiškinių padariniams likviduoti. 

16.1. 

Informuoti per masines informacijos 

priemones gyventojus, ūkio subjektus, 

apie artėjantį stichinį ar katastrofinį 

meteorologinį reiškinį bei galimus 

padarinius bei pateikti rekomendacijas, 

kaip elgtis prieš ir reiškinio metu 

(straipsnių skaičius nuo  gautų 

pranešimų apie artėjančių reišinių 

skaičiaus procentais). 

 

Artėjant 

meteorologi-

niam reiškiniui 

ir jo metu 

Artėjant 

meteorologi-

niam 

reiškiniui ir jo 

metu 

Artėjant 

meteorologi-

niam 

reiškiniui ir jo 

metu 

Savivaldybės 

administracijos 

civilinės saugos 

specialistas, 

Hidrometeorologijo

s tarnybos 

atsakingas 

darbuotojas 

100 100 100 

17. Tikslas: Pasirengti šilumos energijos tiekimo sutrikimams ar gedimams šaltajam metų periode. 

17.1. 

Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti šilumos 

tiekimo įmonėsparengties esant 

ekstremaliąjaienergetikos psdėčiai planą 

. 

Iki spalio mėn. Iki spalio mėn. 
Iki spalio 

mėn. 

Šilumos tiekimo 

įmonės vadovas, 

savivaldybės 

administracijos 

civilinės saugos 

specialistas. 

Atnaujintas 
Atnaujin

tas 

Atnaujin

tas  



 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas 

ir vertinimo kriterijus 
Įvykdymo terminas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Vertinimo reikšmė 

17.2. 

Organizuoti ir pravesti savivaldybės 

ESK posėdį dėl pasirengimo šaltajam 

metų periodui ir numatyti prevencines 

priemones.. 

Iki spalio mėn. Iki spalio mėn. 
Iki spalio 

mėn. 

Savivaldybės 

administracijos 

direktorius ir 

Civilinės saugos  

specialistas 

Pravestas Pravestas Pravestas 

18. Tikslas: Pasirengti pavojingų radinių keliamiems pavojams. 

18.1. 

Informuoti per masines informacijos 

priemones gyventojus, ūkio subjektus, 

kaip elgtis radus pavojingą radinį 

(sprogmenį, gyvsidabrį) ar gavus 

įtartiną laišką , paketą. (straipsnių 

skaičius) 

Per metus Per metus Per metus 

Savivaldybės 

administracijos 

Civilinės saugos 

specialistas 

 

2 2 2 

 

 

Plane naudojami sutrumpinimai: 

APGV  – apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;  

ESK – Ekstremalių situacijų komisija; 

ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. 


