PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2015 m. vasario 12 d.
įsakymu Nr. A-107
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ
PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo terminas
2015 m.
2016 m.
2017 m.

Atsakingi vykdytojai

Laukiami rezultatai
(tikslas)

Bendrosios priemonės:

1.1.

Informacijos bei duomenų apie
buvusius ekstremaliuosius
įvykius ar ekstremaliąsias
situacijas kaupimas ir analizė

1.2.

Patikslinti keitimosi informacija
Iki kovo 30 d. Iki kovo 30 d. Iki kovo 30 d.
apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar
arba įvykus
arba įvykus
arba įvykus
ekstremaliąją situaciją tvarkos
pasikeitimams pasikeitimams pasikeitimams
aprašą

Savivaldybės administracijos
civilinės saugos specialistas

1.3.

Prireikus patikslinti
savivaldybės galimų pavojų ir
ekstremaliųjų situacijų rizikos
analizę

Atnaujinimas Atnaujinimas Atnaujinimas
kas 3 metai
kas 3 metai
kas 3 metai
arba įvykus
arba įvykus
arba įvykus
naujiems
naujiems
naujiems
ekstremaliems ekstremaliems ekstremaliems
įvykiams
įvykiams
įvykiams

Savivaldybės administracijos
civilinės saugos specialistas,
darbo grupė, sudaryta rizikos
analizei rengti

1.4.

Prireikus atnaujinti
savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų valdymo planą ir jo
priedus

Iki kovo 30 d. Iki kovo 30 d. Iki kovo 30 d.
arba įvykus
arba įvykus
arba įvykus
pasikeitimams pasikeitimams pasikeitimams

Savivaldybės administracijos
civilinės saugos specialistas

Iki gruodžio
20 d.

Iki gruodžio
20 d.

Iki gruodžio
20 d.

Savivaldybės administracijos
civilinės saugos specialistas,
seniūnijų seniūnai, ūkio
subjektų ir įstaigų vadovai

Savivaldybės teritorijoje per
metus įvykusių ekstremaliųjų
įvykių ar ekstremaliųjų
situacijų detali analizė ir
apibendrinimas
Operatyvesnis atsakingų
institucijų reagavimas į
gresiančią ar susidariusią
ekstremaliąją situaciją. Įvykus
nelaimiai bus greitesnis
poveikis padarinių užkirtimui
ar sumažinimui
Ekstremaliųjų įvykių ar
ekstremaliųjų situacijų
prognozavimas, tikimybės
nustatymas, žalingo jų
poveikio nustatymas žmonėms,
turtui bei aplinkai
Operatyvesnis, gresiančių ar
susidariusių ekstremaliųjų
situacijų likvidavimo ir jų
padarinių šalinimo,
organizavimas ir
koordinavimas
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo terminas
2015 m.
2016 m.
2017 m.

Atsakingi vykdytojai

1.5.

Prireikus atnaujinti tarpusavio
pagalbos su gretimomis
(kaimyninėmis) savivaldybėmis
planus

Iki kovo 30 d. Iki kovo 30 d. Iki kovo 30 d.
arba įvykus
arba įvykus
arba įvykus
pasikeitimams pasikeitimams pasikeitimams

Savivaldybės administracijos
civilinės saugos specialistas

Iki kovo 30 d.
arba esant
poreikiui

Iki kovo 30 d.
arba esant
poreikiui

Iki kovo 30 d.
arba esant
poreikiui

Savivaldybės administracijos
civilinės saugos specialistas

Kartą per
ketvirtį arba
esant
poreikiui

Kartą per
ketvirtį arba
esant
poreikiui

Kartą per
ketvirtį arba
esant
poreikiui

Savivaldybės administracijos
civilinės saugos specialistas

Bus pasirengta greičiau
valdyti ir koordinuoti
ekstremaliąsias situacijas

Kiekvieno
mėnesio
antras
trečiadienis;
balandžio ir
spalio mėn.
trečias
trečiadienis

Kiekvieno
mėnesio
antras
trečiadienis;
balandžio ir
spalio mėn.
trečias
trečiadienis

Kiekvieno
mėnesio
antras
trečiadienis;
balandžio ir
spalio mėn.
trečias
trečiadienis

Savivaldybės administracijos
civilinės saugos specialistas

Bus užtikrinta perspėjimo ir
informavimo sistemos
parengtis siekiant perspėti ir
informuoti gyventojus apie
gresiančią ar susidariusią
ekstremaliąją situaciją

1.6.

1.7.

1.8.

Prireikus sudaryti naujas
sutartis su ūkio subjektais dėl
materialinių išteklių patelkimo
ekstremaliųjų situacijų atvejais
Prireikus patikslinti
Savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų komisijos ir
ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro sudėtis,
nuostatus ir kontaktinius
duomenis
Organizuoti ir atlikti gyventojų
perspėjimo sistemos (PS)
periodinius techninės priežiūros
darbus.
Atlikti perspėjimo sistemos
(PS) patikrinimą, įjungiant
elektros sirenas.

Laukiami rezultatai
(tikslas)
Bus pasirengta sąveikai su
gretimomis (kaimyninėmis)
savivaldybėmis likviduojant
ekstremaliųjų įvykių ar
ekstremaliųjų situacijų
padarinius. Tarpusavio planų
konkretumas ir tikslumas
padės efektyviau likviduoti
ekstremaliųjų situacijų
padarinius ir mažinti
nuostolius.
Operatyvesnis materialinių
išteklių patelkimas
ekstremaliųjų situacijų
atvejais
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Eil.
Nr.

1.9.

Priemonės pavadinimas

Organizuoti savivaldybės lygio
civilinės saugos pratybas

Nustatyti ir prireikus patikslinti
minimalų kolektyvinių apsaugos
1.10. statinių poreikį savivaldybės
teritorijoje bei juos paženklinti
specialiu ženklu.

Įvykdymo terminas
2015 m.
2016 m.
2017 m.

Atsakingi
vykdytojai

Laukiami rezultatai (tikslas)
Bus įvertintas ekstremaliųjų
situacijų valdymo planų
veiksmingumas, pajėgų,
materialinių išteklių reikiamas
resursas, specialistų pasirengimo
lygis, dalyvaujančių institucijų
pasirengimas reaguoti į gresiantį ar
susidariusį ekstremalųjį įvykį,
ekstremaliąją situaciją.

Funkcinės
pratybos

Kompleksinės
pratybos

Stalo
pratybos

Savivaldybės
administracijos
direktorius ir
civilinės saugos
specialistas

Iki
kovo 30 d.
arba esant
poreikiui

Iki
kovo 30 d. arba
esant poreikiui

Iki
kovo 30 d.
arba esant
poreikiui

Savivaldybės
administracijos
civilinės saugos
specialistas

Gyventojams bus užtikrinta
galimybė apsisaugoti nuo galimų
pavojų

Nuolat

Nuolat

Savivaldybės
administracijos
direktorius ir
civilinės saugos
specialistas

Mokyti gyventojus, kaip pasirengti
galimoms ekstremaliosioms
situacijoms, kaip elgtis joms
gresiant ar susidarius.

Pagal 2016 m.
patvirtintą
grafiką

Pagal
2017 m.
patvirtintą
grafiką

Savivaldybės
administracijos
civilinės saugos
specialistas

Mokyti ir rengti visuomenę, kaip
elgtis gresiant ar susidarius
ekstremaliosioms situacijoms,
skatinti visuomenės pasitikėjimą
civilinės saugos sistemos veikla.

Organizuoti savivaldybės gyventojų
1.11.
švietimą civilinės saugos klausimais

Nuolat

Organizuoti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d.
nutarimu Nr. 718 nustatytų
klausytojų kategorijų civilinės saugos
mokymus Priešgaisrinės apsaugos ir
1.12.
gelbėjimo departamento prie VRM
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos
Civilinės saugos mokymo centre ir
apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo
valdyboje.

Pagal
2015 m.
patvirtintą
grafiką
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Eil.
Nr.
2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

Įvykdymo terminas
Atsakingi vykdytojai
2015 m.
2016 m.
2017 m.
Pasirengti pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkiui ar epidemijai:
Prireikus atnaujinti Pavojingų ir
ypač pavojingų užkrečiamųjų
ligų apsaugos priemonių planą,
Liepos–
Liepos–
Liepos–
Savivaldybės gydytoja,
asmens sveikatos ir visuomenės
rugsėjo mėn.
rugsėjo mėn.
rugsėjo mėn.
priežiūros įstaigų pasirengimo
Panevėžio visuomenės
sveikatos centro Biržų
gripo pandemijai priemonių
planus.
skyriaus darbuotojai, asmens
sveikatos priežiūros įstaigų
Teikti informaciją visuomenei,
vadovai
kaip elgtis pavojingos ir ypač
Gripo sezono Gripo sezono Gripo sezono
pavojingos užkrečiamosios
metu
metu
metu
ligos (epidemijos ar
pandemijos) atveju.
Pasirengti gaisrų gesinimui ir numatyti prevencines priemones gaisrams išvengti:
Organizuoti ir pravesti
Administracijos civilinės
savivaldybės ESK posėdį dėl
saugos specialistas, VĮ Biržų
pasiruošimo pavasario–vasaros
miškų urėdijos urėdas, durpių
Kovo mėn.
Kovo mėn.
Kovo mėn.
galimiems gaisrų pavojams
įmonių vadovai, seniūnijų
(sausos žolės deginimas, miškų
seniūnai, Rokiškio PGT
ir durpynų gaisrai).
atsakingi darbuotojai
Priemonės pavadinimas

3.2.

Tikslinti operatyvinį miškų ir
durpynų gaisrų gesinimo planą.

Kovo mėn.

Kovo mėn.

Kovo mėn.

Biržų miškų urėdijos urėdas,
durpių įmonių vadovai

3.3.

Teikti informaciją visuomenei
apie padidėjusį gaisrų pavojų,
galimus gaisrų padarinius,
priminti apie administracinę
atsakomybę už gaisrinės saugos
reikalavimų nesilaikymą.

Kovo–
balandžio
mėn.

Kovo–
balandžio
mėn.

Kovo–
balandžio
mėn.

Administracijos civilinės
saugos specialistas, VĮ Biržų
miškų urėdijos urėdas,
seniūnijų seniūnai

Laukiami rezultatai
(tikslas)

Bus aktualizuotos
pasirengimo gripo pandemijai
priemonės ir užtikrinta įstaigų
veikla

Sumažės gyventojų
sergamumas, mažės laikinojo
nedarbingumo išlaidos.

Bus numatytos prevencinės
priemonės ir vykdytojai

Bus efektyviau ir greičiau
likviduojami gaisro padariniai
ir mažinami nuostoliai.
Gyventojai bus supažindinti
su saugaus elgesio
taisyklėmis gamtoje, buityje,
kaip išvengti gaisro ir kaip
elgtis jam kilus. Tai padės
sumažinti gaisrų skaičių
gyvenamajame sektoriuje,
žuvusių žmonių gaisruose
skaičių.
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Eil.
Įvykdymo terminas
Priemonės pavadinimas
Nr.
2015 m.
2016 m.
4. Pasirengti išvengti arba sumažinti kelių transporto avarijų:

2017 m.

Atsakingi vykdytojai

Laukiami rezultatai
(tikslas)

Gyventojai bus
supažindinti su kelių
Nuolat
Nuolat
Nuolat
eismo taisyklėmis ir
kaip elgtis susidarius
ekstremaliai situacijai
5. Pasirengti naftos produktų išsiliejimo į aplinką padarinių likvidavimui ir numatyti prevencines priemones mažinančias naftos produktų
išsiliejimus į aplinką:
Organizuoti ir pravesti
savivaldybės ESK posėdį ir
Bus įvertinta
įvertinti savivaldybėje esamų
savivaldybėje esamų
pajėgų parengtį ir turimas
pajėgų parengtis ir
Administracijos civilinės
priemones išsiliejusių naftos
numatytos prevencinės
Balandžio mėn.
Balandžio mėn.
Balandžio mėn.
saugos specialistas, ESK,
5.1.
produktų į aplinką padariniams
priemonės,
ūkio subjekto vadovai.
likviduoti bei numatyti
mažinančios naftos
prevencines priemones,
produktų išsiliejimą į
aplinką tikimybė.
mažinančias naftos produktų
išsiliejimų į aplinką tikimybę.
Bus numatytos
Organizuoti ir pravesti
priemonės išsiliejusių
savivaldybės ESK posėdį ir
Administracijos civilinės
Išsiliejus naftos
Išsiliejus naftos
Išsiliejus naftos
naftos produktų į
saugos specialistas, ESK,
5.2. numatyti priemones išsiliejusių
produktams
produktams
produktams
aplinką padariniams
naftos produktų į aplinką
ūkio subjekto vadovai.
likviduoti ir
padariniams likviduoti.
vykdytojai.
6. Pasirengti katastrofinių, stichinių meteorologinių reiškinių sukeltų padarinių likvidavimui ir numatyti prevencines priemones šių
reiškinių padariniams mažinti:
Teikti informaciją gyventojams
Gyventojai ir ūkio
ir ūkio subjektams apie artėjantį
subjektai bus perspėti
Artėjant
Artėjant
Artėjant
Hidrometeorologinė
katastrofinį ar stichinį
apie artėjantį
meteorologiniui
meteorologiniui
meteorologiniui tarnyba, Administracijos
meteorologinį
reiškinį
bei
meteorologinį reiškinį
6.1.
reiškiniui ir jo
reiškiniui ir jo
reiškiniui ir jo
civilinės saugos
galimus padarinius. Pateikti
ir supažindinti, kaip
metu
metu
metu
specialistas
rekomendacijas, kaip elgtis prieš
elgtis prieš ir reiškinio
ir reiškinio metu
metu
Mokyti gyventojus kelių eismo
4.1. taisyklių ir kaip elgtis susidarius
ekstremaliai situacijai transporte.

Administracijos civilinės
saugos specialistas, Biržų
policijos komisariato
atsakingi darbuotojai
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Eil.
Nr.

6.2.

7.

7.1.

8.
8.1.

8.2.

9.

9.1.

Priemonės pavadinimas

2015 m.

Įvykdymo terminas
2016 m.

Organizuoti ir pravesti
savivaldybės ESK posėdį dėl
katastrofinio ar stichinio
meteorologiniui
meteorologiniui
meteorologinio reiškinio,
reiškiniui praėjus reiškiniui praėjus
numatyti prevencines priemones
šių reiškinių padariniams
likviduoti.
Pasirengti geologinio reiškinio padarinių likvidavimo darbams:
Organizuoti ir pravesti
savivaldybės ESK posėdį dėl
Geologinio
Geologinio
geologinio reiškinio, numatyti
reiškinio metu
reiškinio metu
priemones šiam reiškiniui
likviduoti.
Pasirengti elektros energijos tiekimo sutrikimams ar gedimams:
Prireikus atnaujinti AB ,,Lesto“
Panevėžio regiono parengties
Iki spalio mėn.
Iki spalio mėn.
esant ekstremaliajai energetikos
padėčiai planą.
Prireikus patikslinti AB ,,Lesto“
Panevėžio regiono metinius
elektros tinklų avarinio atjungimo
pagal vartotojus esant elektros
Iki spalio mėn.
Iki spalio mėn.
galios trūkumui ir elektros tinklų
vartotojų elektros ribojimų esant
energijos ir kuro trūkumui
grafikus.
Pasirengti pastatų, statinių sugriuvimo padarinių likvidavimui:
Organizuoti ir pravesti ESK
posėdį pastatų, statinių
Sugriuvus
Sugriuvus
sugriuvimo atveju ir numatyti
pastatui, statiniui pastatui, statiniui
priemones šiems įvykiams
likviduoti.

2017 m.

Atsakingi vykdytojai

Laukiami rezultatai
(tikslas)

Administracijos
Bus numatytos
meteorologiniui
civilinės saugos
prevencinės priemonės
reiškiniui praėjus specialistas, ESK, ūkio
ir vykdytojai
subjektų vadovai.

Geologinio
reiškinio metu

Administracijos
civilinės saugos
Bus numatytos
specialistas, seniūnijų prevencinės priemonės
seniūnai, ūkio subjektų ir vykdytojai
ir įstaigų vadovai

Iki spalio mėn.

AB ,,Lesto“ Panevėžio
regiono vadovas ir
atsakingas už civilinę
saugą darbuotojas

Bus efektyviau ir greičiau
likviduojami elektros
energijos tiekimo
sutrikimai ar gedimai.

AB ,,Lesto“ Panevėžio
regiono vadovas ir
atsakingas už civilinę
saugą darbuotojas

Bus numatyti išjungiami
elektros energijos
vartotojai ir elektros
energijos vartotojai,
kuriems bus ribojamas
elektros energijos dydžiai
ir likęs apkrovimas

Iki spalio mėn.

Sugriuvus
pastatui, statiniui

Bus numatytos
Administracijos
priemones pastatų,
civilinės saugos
statinių sugriuvimo
specialistas, ESK, ūkio
padarinių likvidavimui
subjekto vadovai.
ir vykdytojai.
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Eil.
Nr.
10.

10.1.

11.

11.1.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

Įvykdymo terminas
Laukiami rezultatai
Atsakingi vykdytojai
(tikslas)
2015 m.
2016 m.
2017 m.
Pasirengti stichinių hidrologinių reiškinių sukeltų padarinių likvidavimui ir numatyti prevencines priemones šių reiškinių padariniams
mažinti:
Organizuoti ir pravesti
Bus įvertinta parengtis
Administracijos civilinės
savivaldybės ESK posėdį dėl
savivaldybėje galimam
saugos specialistas, seniūnijų
pasirengimo galimam potvyniui
I ketvirtis
I ketvirtis
I ketvirtis
potvyniui ir numatytos
seniūnai, ūkio subjektų ir
ir numatyti prevencines
prevencinės priemonės ir
įstaigų vadovai
priemones.
vykdytojai.
Pasirengti gyvūnų užkrečiamos ligos protrūkiui:
Tikslinti Biržų valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos
Biržų valstybinės maisto ir
Bus operatyviau vykdomos
parengtus gyvūnų ligų atvejais
I ketvirtis
I ketvirtis
I ketvirtis
veterinarijos tarnybos
neatidėliotinų priemonių
neatidėliotinų priemonių
atsakingi darbuotojai
plane numatytos priemonės
planus.
Pasirengti šilumos energijos tiekimo sutrikimas ar gedimams:
Prireikus atnaujinti šilumos
Bus efektyviau ir greičiau
Šilumos tiekimo įmonės
Iki
spalio
Iki
spalio
Iki
spalio
tiekimo įmonės parengties
likviduojami šilumos
vadovas ir atsakingas už
esant ekstremaliajai energetikos
mėn.
mėn.
mėn.
energijos tiekimo sutrikimai
civilinę saugą darbuotojas
padėčiai planą`.
ar gedimai.
Prireikus patikslinti ūkio
Bus suskirstyti ūkio subjektai
subjektų suskirstymo pagal
Šilumos tiekimo įmonės
pagal svarą bei energijos
svarbą ir pagal energijos
Iki spalio
Iki spalio
Iki spalio
vadovas ir atsakingas už
išteklių ir energijos tiekimo
išteklių ir energijos tiekimo
mėn.
mėn.
mėn.
civilinę saugą darbuotojas
apribojimų taikymo
apribojimų taikymo eiliškumo
eiliškumas.
grafikus.
Bus įvertinta parengtis
Organizuoti ir pravesti ESK
Savivaldybės administracijos savivaldybėje šaltajam metų
Iki spalio
Iki spalio
Iki spalio
posėdį dėl pasirengimo
direktorius ir civilinės saugos periodui ir numatytos
mėn.
mėn.
mėn.
šaltajam metų periodui.
specialistas
prevencinės priemonės ir
vykdytojai
Priemonės pavadinimas
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Eil.
Nr.
13.

Įvykdymo terminas
Atsakingi vykdytojai
2015 m.
2016 m.
2017 m.
Pasirengti pavojingų radinių keliamų pavojų prevencijos darbams:
Teikti informaciją visuomenei,
kaip elgtis radus pavojingą
Administracijos civilinės
13.1. radinį (sprogmenį, gyvsidabrį)
Nuolat
Nuolat
Nuolat
saugos specialistas, seniūnijų
ar gavus įtartiną laišką ar
seniūnai
paketą su milteliais.
14. Pasirengti radiacinio pavojaus padarinių likvidavimui ir vykdyti numatytas prevencines priemones:
Priemonės pavadinimas

Perspėti ir informuoti
14.1. gyventojus, ūkio subjektus apie
radiacinį pavojų.

Radiacinio
pavojaus
atveju

Radiacinio
pavojaus
atveju

Radiacinio
pavojaus
atveju

Organizuoti ir pravesti
savivaldybės ESK posėdį esant
14.2.
radiaciniam pavojui, numatyti
prevencines priemones.

Radiacinio
pavojaus
atveju

Radiacinio
pavojaus
atveju

Radiacinio
pavojaus
atveju

Laukiami rezultatai
(tikslas)
Gyventojai bus supažindinti
su saugaus elgesio
taisyklėmis, kaip elgtis radus
pavojingą radinį.

Administracijos Civilinės
saugos skyriaus specialistai,
ūkio subjektų ir įstaigų
vadovai

Gyventojai ir ūkio subjektai
bus perspėti apie artėjantį
radiacinį pavojų ir
supažindinti, kaip elgtis prieš
ir radiacinio pavojaus metu

Administracijos Civilinės
saugos skyriaus specialistai,
ūkio subjektų ir įstaigų
vadovai

Bus numatytos prevencinės
priemonės ir vykdytojai

Plane naudojami sutrumpinimai:
UK – ugniagesių komanda;
PAGD prie VRM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
APGV – apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
ESK – Ekstremalių situacijų komisija;
ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.
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