INFORMACIJA APIE MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2018-2020 METŲ PREVENCIJOS
PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMĄ 2020 METAIS
Priemonės
Įvykdymo
Priemonės
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
terminas
Informacija apie priemonės įgyvendinimą
neįgyvendinimo
plane
priežastys
1.1.
Įvertinti
Savivaldybės Balandžio Priemonė įvykdyta. Planas patikslintas ir patvirtintas Savivaldybės
ekstremaliųjų
situacijų
mėn.
administracijos direktoriaus: 2020-04-09 įsakymu Nr. DV-545
prevencijos
priemonių
plano veiksmingumą ir
prireikus planą patikslinti
1.2.
Paskelbti
savivaldybės I ketvirtis Priemonė įvykdyta. Paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje
interneto
svetainėje
Marijampolės savivaldybės 2018–2020 m. ekstremaliųjų situacijų
Marijampolės
prevencijos
priemonių
planas,
jo
pakeitimai
(nuoroda:
savivaldybės 2018–2020
https://teisineinformacija.lt/marijampole/document/54409
m. ekstremaliųjų situacijų
ir informacija apie ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių
prevencijos
priemonių
įgyvendinimą
(nuoroda:
planą, jo pakeitimus ir
https://www.marijampole.lt/doclib/spy7e30c4zdqmrnhe23vwsxhwz4d3m8x)
informaciją
apie
ekstremaliųjų
situacijų
prevencijos
priemonių
įgyvendinimą
1.3.
Peržiūrėti ir prireikus I ketvirtis Priemonė įvykdyta. Atsiradus naujiems pavojams (pradėjus veikti Astravo
atnaujinti
Savivaldybės
AE) 2020 metais peržiūrėta ir atnaujinta Savivaldybės galimų pavojų ir
galimų
pavojų
ir
ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė. Branduolinės avarijos pavojus
ekstremaliųjų
situacijų
įvertintas kaip didelės rizikos
rizikos analizę
1.4.
Peržiūrėti ir prireikus IV ketvirtis Priemonė įvykdyta iš dalies. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo
atnaujinti
Savivaldybės
planas atnaujintas (Plano projektas apsvarstytas viešai, nuoroda
ekstremaliųjų
situacijų
https://www.marijampole.lt/civiline-sauga/civilines-saugos-informaciniaivaldymo planą
pranesimai/1399/kvieciame-susipazinti-su-parengtu-marijampolessavivaldybes-ekstremaliuju-situaciju-valdymo-plano-projektu:10991,
pastabų ar pasiūlymų iš visuomenės negauta). Plano derinimo ir tvirtinimo
procedūros bus numatytos 2021 metų pradžioje

Priemonės
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
plane
1.5.
Organizuoti
civilinės
saugos
kompleksines
pratybas

Įvykdymo
terminas

Informacija apie priemonės įgyvendinimą
Priemonė nevykdyta

IV ketvirtis

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Organizuoti Savivaldybės
ekstremalių
situacijų
komisijos posėdžius
Parengti
Savivaldybės
gyventojų civilinės saugos
švietimo renginių metinio
grafiką
Vykdyti
Savivaldybės
gyventojų civilinės saugos
švietimo
renginių
metiniame
grafike
numatytas priemones

Ne rečiau
kaip kartą
per ketvirtį
Sausio
mėn.

Priemonė įvykdyta. Organizuoti 7 Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
komisijos posėdžiai

Pagal
švietimo
grafiką

Parengti
Savivaldybės
administracijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų
civilinės saugos mokymo
planą
Vykdyti civilinės saugos
mokymus
savivaldybės
valstybės tarnautojams ir

II ketvirtis

Priemonė įvykdyta iš dalies. Savivaldybė planavo vykdyti 13 renginių,
kurių metu buvo numatytos 33 priemonės, tačiau Lietuvos Respublikos
Vyriausybei nuo 2020 m. vasario 26 d. paskelbus valstybės lygio
ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) plitimo grėsmės ir nuo 2020 m. kovo 16 d. paskelbus visoje
Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną, įvykdė 9 renginius, 20
priemonių. Įvykdymas – 60,6 proc.
Priemonė įvykdyta. Parengtas Savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų 2020 m. civilinės saugos mokymo planas
(patvirtintas Administracijos direktoriaus 2020-06-22 įsakymu Nr. DV-898)

Pagal
mokymo
planą

Priemonė įvykdyta. Parengtas Marijampolės savivaldybės gyventojų
civilinės saugos švietimo renginių 2020 metų grafikas (Administracijos
direktoriaus 2020-01-31 įsakymu Nr. DV-122)

Priemonė įvykdyta. Mokymai vykdyti pagal planą visiems darbuotojams
(viso apmokyta – 250) ir surašyti Marijampolės savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymo

Priemonės
neįgyvendinimo
priežastys
Dėl COVID-19
ligos išplitimo
civilinės saugos
kompleksinės
pratybos atidėtos
Administracijos
direktoriaus
2020-09-23
įsakymu Nr. DV1393

Priemonės
Eil. Nr.
plane

Priemonės pavadinimas
darbuotojams

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Įvykdymo
terminas

Informacija apie priemonės įgyvendinimą
darbo vietoje protokolai: 2020-09-30 Nr. AL-6929 (32.4.E), 2020-10-21 Nr.
AL-7586 (32.4.E), 2020-11-26 Nr. AL-8625 (32.4.E) ir 2020-12-08 Nr. AL9180 (32.4.E)
Priemonė įvykdyta. Atnaujintas visų savivaldybės teritorijoje privalomų
tikrinti ūkio subjektų ir kitų įstaigų sąrašus ir Savivaldybės administracijos
2020-01-17 raštu Nr. SA-458 (32.1.E) pateiktas Kauno priešgaisrinei
gelbėjimo valdybai

Atnaujinti
visų Iki sausio
savivaldybės
teritorijoje
20 d.
privalomų tikrinti ūkio
subjektų ir kitų įstaigų
sąrašus ir pateikti Kauno
priešgaisrinei
gelbėjimo
valdybai
Parengti
Savivaldybės Sausio 31 Priemonė įvykdyta. Parengtas Savivaldybės 2020 metų civilinės saugos
civilinės saugos būklės
d.
būklės kompleksinių (planinių) patikrinimų planas (patvirtintas
kompleksinių
(planinių)
Administracijos direktoriaus 2020-01-28 įsakymu Nr. DV-114)
patikrinimų planą
Atlikti ūkio subjektų ir
Pagal
Priemonė įvykdyta. Pagal patikrinimų planą atlikti 8 ūkio subjektų ir kitų
kitų
įstaigų
civilinės patikrinimų įstaigų civilinės saugos būklės kompleksiniai (planiniai) patikrinimai. Plano
saugos
būklės
planą
įvykdymas 100 proc.
kompleksinius (planinius)
patikrinimus
Kaupti ir teikti duomenis ir Iki sausio Priemonė įvykdyta. Kaupti ir teikti duomenys ir informacija reikalinga
informaciją
reikalingą
5 d.
civilinės saugos uždaviniams vykdyti Savivaldybės administracijoje
civilinės
saugos
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
uždaviniams
vykdyti
ministerijos Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai Savivaldybės
Savivaldybės
administracijos 2020-01-03 raštu Nr. SA-35 (32.1.E)
administracijoje
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo
departamento
prie
Vidaus
reikalų
ministerijos
Kauno
priešgaisrinei
gelbėjimo
valdybai

Priemonės
neįgyvendinimo
priežastys

Priemonės
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
plane
1.15.
Apibendrinti praeitų metų
duomenis
ir
teikti
Savivaldybės ekstremalių
situacijų komisijai aptarti
1.16.
Parengti savivaldybės ūkio
subjektų ir kitų įstaigų
pasirengimo reaguoti į
ekstremaliąsias situacijas
vertinimo projektą
1.17.
Teikti savivaldybės ūkio
subjektų ir kitų įstaigų
pasiregimo reaguoti į
ekstremaliąsias situacijas
vertinimo projektą
Savivaldybės ekstremalių
situacijų komisijai įvertinti
1.18.
Vykdyti perspėjimo
sirenomis sistemos
periodinius patikrinimus ir
perspėjimo sirenomis
sistemos periodinį
patikrinimą (įjungiant
sirenas)
2.1.1.
Gyventojų,
valstybės
institucijų, ūkio subjektų ir
kitų įstaigų perspėjimo
organizavimas
ir
rekomendacijų, kaip elgtis
prieš
stichinį
ar
katastrofinį meteorologinį
reiškinį ir jo metu,

Įvykdymo
terminas

Informacija apie priemonės įgyvendinimą

I ketvirtis

Priemonė įvykdyta iš dalies. Parengta 2019 m. civilinės saugos būklės
Marijampolės savivaldybėje 2020-03-31 apžvalga Nr. AL-2570 (32.2.E).
Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai svarstyti neteikta

I ketvirtis

Priemonė įvykdyta. Parengtas savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų
pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo 2020-03-27
projektas Nr. AL-2545 (32.2.E)

Balandžio
mėn.

Priemonė įvykdyta. Savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasiregimo
reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo projektas Savivaldybės
ekstremalių situacijų komisijai įvertinti teiktas 2020-04-02 posėdyje,
projektui pritarta

Pagal PSS
priežiūros
grafiką

Priemonė įvykdyta. 2020 metais atlikta 12 perspėjimo sirenomis sistemos
periodinių patikrinimų ir 1 perspėjimo sirenomis sistemos periodinis
patikrinimas (įjungiant sirenas)

Gavus
informaciją

Priemonė įvykdyta. Perspėta 180 subjektų el. p. Išsiųsta: 1 perspėjimas
apie lijundrą, 1 apie plikledį, 2 apie vėją, 1 apie kaitrą, 2 apie šalną, 1 apie
audrą ir 1 apie perkūniją. Kartu su perspėjimais apie pavojingus reiškinius
teiktos ir rekomendacijos kaip elgtis

Priemonės
neįgyvendinimo
priežastys

Priemonės
Eil. Nr.
plane
2.1.2.

2.1.3.

2.2.1.

2.2.2.

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
terminas

teikimas
Peržiūrėti ir patikslinti Lapkričio
savivaldybės ūkio subjektų
mėn.
ir asmenų, atsakingų už
pagalbos teikimą šaltuoju
metų periodu, kontaktinius
duomenis
Klausimo dėl pasirengimo IV ketvirtis
šaltajam metų periodui
apsvarstymas savivaldybės
ekstremalių
situacijų
komisijos posėdyje ir
nutarimų
įgyvendinimo
organizavimas

Informacija apie priemonės įgyvendinimą

Priemonės
neįgyvendinimo
priežastys

Priemonė įvykdyta. Patikslinti duomenys pateikti el. p. Kauno APGV
Civilinės saugos skyriaus specialistams, dirbantiems Marijampolėje 202011-15

Priemonė nevykdyta

Gyventojų,
valstybės
Gavus
Priemonė įvykdyta. 2020-06-11 iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
institucijų, ūkio subjektų ir informaciją prie Aplinkos ministerijos gautas perspėjimas apie stichinį meteorologinį
kitų įstaigų perspėjimo
reiškinį – kaitrą. Rekomendacijos kaip elgtis kaitros metu pateiktos 189
organizavimas
ir
subjektams el. p.
rekomendacijų, kaip elgtis
prieš
stichinį
ar
katastrofinį
hidrologinį
reiškinį ir jo metu,
teikimas
Vykdyti
hidrotechnikos
Iki
Priemonė įvykdyta. Iki potvynio pradžios buvo patikrinta 8 statinių
statinių
kasmetines potvynio (Sasnavos, Baraginės, Stebuliškių, Valavičių, Pasūduonės, Smilgių,
apžiūras pavasarį (ištirpus
pradžios
Balsupių ir Širvydų) būklė.
sniegui)

2021 m. bus
peržiūrėtas šios
priemonės
veiksmingumas,
kadangi
pastaruosius keletą
metų Lietuvoje
vyrauja šilti orai,
neatidėliotinus
darbus vykdančios
tarnybos pasiruošę
įgyvendinti jiems
priskirtas funkcijas

Priemonės
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
plane
2.3.1.
Vykdyti
Marijampolės
savivaldybės 2019-2020
m. gripo ir ūminių
viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų profilaktikos ir
kontrolės priemonių plane
numatytas priemones
2.3.2.
Marijampolės
savivaldybės pasirengimo
gripo pandemijai plano
parengimas

2.3.3.

2.4.1.

3.1.1.

Įvykdymo
terminas
Epideminio
sergamumo
sezoniniu
gripu ir
ŪVKTI
padidėjimo
metu
IV ketvirtis

Informacija apie priemonės įgyvendinimą
Priemonė įvykdyta. Pagal planą vykdytas susirgimų registravimas,
informacijos teikimas, duomenų analizavimas; sezoninio gripo profilaktikos
ir kontrolės priemonės gripo sezono metu; sezoninio gripo profilaktikos ir
kontrolės priemonės sergamumo epideminio pakilimo metu ir sezoninio
gripo epidemiologinė priežiūra, paremta pasirinktine klinikine-virusologine
diagnostika
Priemonė įvykdyta iš dalies. Parengtas Marijampolės savivaldybės
pasirengimo gripo pandemijai plano projektas ir Savivaldybės
administracijos 2020-09-18 raštu Nr. SA-7631 (22.12K) pateiktas derinti
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Marijampolės departamentui. Atsakymo negauta, dėl to
užtrukus plano tvirtinimo procedūra
Priemonė įvykdyta. Sudaryta su UAB „Marijampolės švara“ 2020-04-03
sutartis Nr. As-105. Sutarties objektas – patalpų ir kitų objektų
dezinfekavimo paslaugos.

Sudaryti
sutartį
su II ketvirtis
licencijuotu
juridiniu
asmeniu
dėl
aplinkos
kenksmingumo pašalinimo
pavojingų
ir
ypač
pavojingų užkrečiamųjų
ligų židiniuose
Organizuoti
gyventojų
Gavus
Priemonė įvykdyta. 2020-01-15 iš VMVT Marijampolės departamento
perspėjimą apie gyvūnų ar informaciją gautas informacinis pranešimas apie Paukščių gripą, kuris smarkiai plinta
augalų ligų plitimą, teikti
Europoje ypač kaimyninėje Lenkijoje, dėl ko kyla didelė grėsmė ir Lietuvos
specialistų
paukščių ūkiams. Informacija pateikta sav. interneto svetainėje ir išsiųsta
rekomendacijas, kaip elgtis
189 subjektams el. p.
plintant ligoms
2020-05-21 Savivaldybės interneto svetainėje ir per GPIS informuoti
gyventojai dėl pasiutligės vakcinacijos
Organizuoti
gyventojų,
Gavus
Informacijos negauta
valstybės institucijų, ūkio informaciją
subjektų ir kitų įstaigų
perspėjimą apie avarijas ir

Priemonės
neįgyvendinimo
priežastys

Priemonės
Eil. Nr.
plane

3.2.1.

3.3.1.

3.4.1.

3.5.1.

Priemonės pavadinimas
teikti rekomendacijas apie
apsisaugojimo
būdus
(įvykiams transportuojant
pavojingąjį krovinį ir
transporto avarijoms)
Atnaujintos informacijos
teikimas gyventojams ir
visuomeninės
paskirties
objektams, patenkantiems į
galimo pavojaus zoną apie
apsaugos priemones ir kaip
elgtis
įvykus
avarijai
pavojingajame objekte
Vykdyti
hidrotechnikos
statinių neeilines apžiūras
po stichinių nelaimių,
galinčių
sukelti
hidrotechnikos
statinio
pavojingas deformacijas
Daugiabučių gyvenamųjų
namų, kurių aukštingumas
iki 5 aukštų imtinai, ir
ypatingųjų
statinių
naudojimo
priežiūros
organizavimas ir atlikimas
Avarinių
tarnybų,
atliekančių neatidėliotinus
darbus,
sąrašo
ir
kontaktinių
duomenų
tikslinimas

Įvykdymo
terminas

II ketvirtis

Informacija apie priemonės įgyvendinimą

Priemonė įvykdyta. Atnaujinta informacija apie pavojinguosius objektus ir
pateikta savivaldybės interneto svetainėje visuomenei. Nuorodos:
https://www.marijampole.lt/civiline-sauga/informacija-visuomenei-apieauksteniojo-lygio-pavojingaji-objekta/296
https://www.marijampole.lt/civiline-sauga/informacija-visuomenei-apiezemesniojo-lygio-pavojingaji-objekta/759

Esant
reikalui

Priemonė nevykdyta, kadangi nebuvo įvykio ar grėsmės

Nuolatos

Priemonė įvykdyta. Atlikti 37 patikrinimai

I ketvirtis

Priemonė įvykdyta. Avarinių tarnybų, atliekančių neatidėliotinus darbus,
patikslintas sąrašas ir kontaktiniai duomenys patalpinti Savivaldybės ESVP
projekto 196 punkte.

Priemonės
neįgyvendinimo
priežastys

Priemonės
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
plane
3.6.1.
Pratestuoti
rezervinių
maitinimo šaltinių darbo
trukmę dingus elektros
energijai,
ir
esant
poreikiui,
pakeisti
rezervinių
maitinimo
šaltinių akumuliatorius
3.7.1.
Vietinio
kompiuterių
tinklo segmentavimas
3.7.2.
Parengti
išankstinio
pranešimo
gyventojams
„Kibernetinės
atakos“
formą
3.8.1.
Patikrinti,
kaip
operatyviai,
sutrikus
ryšiui,
būtų
galima
naudotis UAB „Marsatas“
ryšiu iš RAIN mazgo
3.9.1.
Organizuoti informacijos
teikimą gyventojams apie
susidariusią situaciją ir
būtinas vykdyti priemones
(kuro resursų trūkumams ir
(ar) stygiui)
3.10.1.
Rinkti ir teikti informaciją
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentui
prie
Vidaus
reikalų
ministerijos apie užterštas
likusiais
nuo
karo
sprogmenimis teritorijas

Įvykdymo
terminas

Informacija apie priemonės įgyvendinimą

III ketvirtis Priemonė įvykdyta. Nustatyta, kad rezervinių maitinimo šaltinių darbo
trukmė dingus elektros energijai 40 min.

IV ketvirtis Priemonė įvykdyta. Kompiuterių tinklas padalintas į virtualius tinklus
pagal panaudojimo sritį
IV ketvirtis Priemonė įvykdyta, išankstinis pranešimas parengtas

IV ketvirtis Priemonė įvykdyta

Gavus
Informacijos negauta
informaciją

Nuolatos

Priemonė įvykdyta. Rinkta ir pateikta informacija PAGD prie VRM apie
užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijas Savivaldybės
administracijos 2020-11-30 raštu Nr. SA-9848 (32.1E)

Priemonės
neįgyvendinimo
priežastys

Priemonės
Eil. Nr.
plane

3.10.2.

3.11.1.

3.11.2.

3.12.1.

Priemonės pavadinimas
atitinkamos savivaldybės
teritorijoje
Vykdyti priemones, skirtas
likusių
nuo
karo
sprogmenų
sprogimo
sukeltos ekstremaliosios
situacijos
prevencijai
užtikrinti

Įvykdymo
terminas

Pagal
gyventojų
švietimo
grafiką

Informacija apie priemonės įgyvendinimą

Priemonės
neįgyvendinimo
priežastys

Priemonė įvykdyta. Karo laikų sprogmenys: (straipsnio „Karo laikų
sprogmenys kelia pavojų“ parengimas ir pateikimas savivaldybės interneto
svetainėje; lankstinukų „Ką daryti, radus sprogmenį?“ viešinimas
savivaldybės informaciniame stende – 120 vnt.);
2020 m. spalio-lapkričio mėnesiais Marijampolės savivaldybės
administracija rinko informaciją, apie užterštas likusiais nuo karo
sprogmenimis teritorijas. Informacija rinkta per savivaldybės seniūnijų
seniūnus, interneto svetainę, vietinę radijo stotį „Kapsai“. Duomenų
negauta. Apie rezultatus Savivaldybės administracijos 2020-11-30 raštu Nr.
SA-9848 (32.1.E) informuotas PAGD prie VRM
Priemonė įvykdyta. Parengtas ir paskelbtas gyventojams savivaldybės
interneto svetainėje straipsnis „Pareigūnai pradeda reidus dėl gaisrų ir
karantino taisyklių laikymosi“

Visuomenės informavimas II ketvirtis
apie gaisrų (gamtinių ir
kt.) pavojų, galimus gaisrų
padarinius, administracinę
atsakomybę už gaisrinės
saugos
reikalavimų
nesilaikymą
Fizinių asmenų lankymosi
Miško
Priemonė nevykdyta
visuose miškuose bei valdytojo
vaistažolių, grybų, uogų ir
teikimu
kt.
miško
išteklių
naudojimo
laikinas
uždraudimas
ar
apribojimas
esant
padidintam miškų gaisrų
pavojui
Informacijos apie galimą
Gavus
Informacijos negauta
maisto
taršą
ir informaciją
rekomendacijų apie saugų

Nebuvo
padidinto miškų
gaisringumo
pavojaus

Priemonės
Eil. Nr.
plane
3.13.1.

3.14.1.

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
terminas

naudojimą teikimas
Maudymosi vietų vandens
Maudykokybės
stebėsenos
mosi
organizavimas,
sezono
visuomenės informavimas
metu
apie vandens kokybę ir
rekomendacijų pateikimas
esant vandens taršai
Organizuoti informacijos
Gavus
teikimą gyventojams apie informaciją
susidariusią situaciją ir
būtinas vykdyti priemones

Informacija apie priemonės įgyvendinimą
Priemonė įvykdyta. Marijampolės savivaldybėje buvo stebimos vietos:
Yglos ežeras, Žaltyčio ežeras, Marijampolės II tvenkinys. Yglos ežeras,
Šešupės upės kairysis krantas K. Donelaičio g. gale, Šešupės upės kairysis
krantas prie Upės g. 6, Buktos k. Liudvinavo sen., Poezijos parko fontanai.
Tyrimus atlieko Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.
Informacija visuomenei teikta savivaldybės interneto svetainė, nuoroda:
https://www.marijampole.lt/sveikatos-apsauga/aplinkos-sveikata/1488
Informacijos negauta

(visuomenės neramumams,
susibūrimams,
riaušėms,
nusikaltimams,
nusikalstamiems
neramumams,
gaujų
siautėjimui, karinei atakai,
maištui, sukilimui, masiniam
užsieniečių
antplūdžiui,
žmonių grobimams, įkaitų
paėmimams,
streikams,
sabotažams,
diversijoms,
teroristiniams išpuoliams)

3.15.1.

Organizuoti informacijos
Gavus
Informacijos negauta
teikimą gyventojams apie informaciją
susidariusią
situaciją,
galimus
padarinius
ir
priemones jiems pašalinti
ir apsisaugojimo būdus
(užterštumui
radioaktyviomis

Priemonės
neįgyvendinimo
priežastys

Priemonės
Eil. Nr.
plane

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Informacija apie priemonės įgyvendinimą

Priemonės
neįgyvendinimo
priežastys

medžiagomis)
Parengti
išankstinio
Rugsėjo
Priemonė įvykdyta, išankstinis pranešimas parengtas
pranešimo
gyventojams
mėn.
„Užterštumas
radioaktyviomis
medžiagomis“ formą
3.16.1.
Organizuoti informacijos
Gavus
Informacijos negauta
teikimą gyventojams apie informaciją
susidariusią
situaciją,
galimus
padarinius
ir
priemones jiems pašalinti
ir apsisaugojimo būdus
(branduolinėms avarijoms)
3.16.2.
Parengti
išankstinio
Spalio
Priemonė įvykdyta, išankstinis pranešimas parengtas
pranešimo
gyventojams
mėn.
„Branduolinės
avarijos“
formą
Marijampolės savivaldybėje 2020 metais ekstremaliųjų situacijų prevencija buvo vykdoma vadovaujantis Marijampolės savivaldybės 20182020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planu (toliau – prevencijos priemonių planas), patvirtintu Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus 2018-03-26 įsakymu Nr. DV-442 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2018-2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos
priemonių plano patvirtinimo“. Prevencijos priemonių plane nurodyti tikslai, prevencijos priemonės jiems pasiekti, atsakingieji vykdytojai,
įgyvendinimo terminai, nustatyti vertinimo kriterijai ir jų reikšmės, pagal kuriuos bus įvertintas tikslų įgyvendinimas. Prevencijos priemonių plane
numatytos labai didelę, didelę ir vidutinę riziką mažinančios priemonės.
Prevencijos priemonių plane 2020 metais iš viso buvo numatyta įgyvendinti 48 ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones, iš jų 18 bendrųjų
pagal nustatytus terminus (įvykdyta 15 priemonių, t. y. 83 %, 2 priemonės įgyvendintos iš dalies, 1 priemonės vykdymas Administracijos direktoriaus
sprendimų atidėtas) ir 30 specialiųjų priemonių, iš jų 19 pagal nustatytus terminus ir 11 gavus informaciją (įvykdymas – pagal nustatytus terminus
įgyvendinta 17 priemonių (90 %), 2 įgyvendintos iš dalies ir 1 neįgyvendinta; gavus informaciją – 3 (100 % nuo gautos informacijos) (1 priedas).
3.15.2.

Įgyvendintos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonės ir jų įgyvendinimo rezultatai:
1. SPECIALIOSIOS PRIEMONĖS:
1.1. Įvertintas prevencijos priemonių plano veiksmingumas, jo atitiktis esamoms grėsmėms ir rizikoms, kurio rezultatas – 1 kartą per metus
patikslintas prevencijos priemonių planas, numatytos didelę ir vidutinę riziką mažinančios priemonės.
1.2. Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtas prevencijos priemonių planas, jo pakeitimai ir informacija apie ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių įgyvendinimą, vykdytos priemonės tikslas informuoti gyventojus apie ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir jų
įgyvendinimą.
1.3. Peržiūrėta ir atnaujinta Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, kurios rezultatas – nustatyti galimi pavojai
(branduolinės avarijos pavojus), įvertintas ekstremaliųjų situacijų rizikos lygis ir numatytos rizikos valdymo priemonės.
1.4. Peržiūrėtas ir atnaujintas Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, kurio rezultatas – numatytas geresnis pasirengimas
ekstremaliųjų situacijų valdymui.
1.5. Organizuoti Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžiai, kurių rezultatas – gerėjo pasirengimas greitai ir efektyviai valdyti
savivaldybės teritorijoje gresiančią ir (ar) susidariusią ekstremaliąją situaciją bei šalinti jos padarinius.
1.6. Parengtas Savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo renginių metinis grafikas, kurio rezultatas – numatytas savivaldybės gyventojų
civilinės saugos švietimo organizavimas, taikant įvairias švietimo formas.
1.7. Vykdytos Savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo renginių metiniame grafike numatytos priemonės, kurių rezultatas – buvo
sustiprinta civilinės saugos parengtis savivaldybės teritorijoje, gyventojai mokomi ir rengiami, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliosioms
situacijoms, skatinamas visuomenės pasitikėjimas civilinės saugos sistemos veikla.
1.8. Parengtas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymo planas, kurio rezultatas – buvo
suplanuotas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymas.
1.9. Vykdyti civilinės saugos mokymai Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kurių rezultatas – buvo apmokyti
darbuotojai, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms.
1.10. Parengtas Savivaldybės civilinės saugos būklės kompleksinių (planinių) patikrinimų planas, kurio rezultatas – buvo numatyti tikrinami
ūkio subjektai ir kitos įstaigos atsižvelgiant į periodiškumą bei kitus kriterijus.
1.11. Atlikti ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės kompleksiniai (planiniai) patikrinimai, kurių rezultatas – buvo patikrinta, kaip
ūkio subjektai ir kitos įstaigos vykdo teisės aktų jiems pavestas funkcijas civilinės saugos srityje ir suteikta metodinė pagalba.
1.12. Kaupti ir teikti Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai duomenys ir informacija, reikalinga civilinės saugos uždaviniams vykdyti
Savivaldybės administracijoje, kurių rezultatas – buvo parengta ir pateikta informacija, apie savivaldybės teritorijoje vykdytas priemones, reikalingas
civilinės saugos uždaviniams įvykdyti.
1.13. Apibendrinti praeitų metų duomenys, priemonės rezultatas – įvertinta civilinės saugos sistemos būklė savivaldybėje.
1.15. Parengtas savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo projektas, kurio rezultatas
– buvo įvertintas ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas pagal vertinimo kriterijus.
1.16. Teiktas savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasiregimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo projektas Savivaldybės
ekstremalių situacijų komisijai įvertinti, kurio rezultatas – buvo atliktas ūkio subjektų ir kitų įstaigų vertinimas, pateikti siūlymai dėl pasirengimo gerinimo ir
įpareigojimai per nustatytą terminą pašalinti trūkumus.

1.17. Vykdyti perspėjimo sirenomis sistemos periodiniai patikrinimai ir perspėjimo sirenomis sistemos periodiniai patikrinimai (įjungiant
sirenas), kurių rezultatas – buvo atlikta perspėjimo sirenomis sistemos priemonių techninė priežiūra, įvertinta sistemos techninė būklė.
2. SPECIALIOSIOS PRIEMONĖS:
Galimiems gamtiniams pavojams:
2.1. Pagal gautą informaciją vykdyti gyventojų, valstybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų perspėjimai ir teiktos specialistų
rekomendacijos, kaip elgtis prieš stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį ir jo metu, rezultatas – savivaldybės gyventojai, valstybės institucijos,
ūkio subjektai ir kitos įstaigos buvo perspėtos apie prognozuojamą stichinį ir katastrofinį meteorologinį reiškinį bei supažindintos, kaip elgtis prieš ir
reiškinio metu.
2.2. Peržiūrėti ir patikslinti savivaldybės ūkio subjektų ir asmenų, atsakingų už pagalbos teikimą šaltuoju metų periodu, kontaktiniai duomenys,
gautas rezultatas – atnaujinti kontaktai leis operatyviau keistis informacija tarp atsakingų asmenų. Bus greičiau priimami sprendimai dėl padarinių
likvidavimo.
2.3. Pagal gautą informaciją vykdytas gyventojų, valstybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų perspėjimas ir teiktos specialistų
rekomendacijos, kaip elgtis prieš stichinį ar katastrofinį hidrologinį reiškinį ir jo metu, rezultatas – savivaldybės gyventojai, valstybės institucijos, ūkio
subjektai ir kitos įstaigos buvo perspėtos apie prognozuojamą stichinį ir katastrofinį hidrologinį reiškinį bei supažindintos, kaip elgtis prieš ir reiškinio
metu.
2.4. Vykdytos hidrotechnikos statinių kasmetinės apžiūros, gautas rezultatas – buvo nustatyta, kaip pakito hidrotechnikos statinių techninė
būklė žiemos-pavasario laikotarpiu, numatytos remonto darbų apimtys, dėl ko padidėja hidrotechnikos statinių saugumas, sumažėja potvynių rizika ir
jų daroma žala.
2.5. Vykdytos Savivaldybės 2019-2020 metų gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktikos ir kontrolės priemonės, kurių
rezultatas – buvo ribojamas užkrečiamųjų ligų plitimas, sumažėjo gyventojų sergamumas.
2.6. Parengtas Marijampolės savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai plano projektas, kurio rezultatas – numatyti gripo pandemijos etapai ir
lygiai, pasirengimo gripo pandemijai veiksmai.
2.7. Sudaryta sutartis su licencijuotu juridiniu asmeniu (UAB „Marijampolės švara“) dėl aplinkos kenksmingumo pašalinimo pavojingų ir ypač
pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose, rezultatas – nustatytas paslaugos teikėjas, sumažėjo pavojingų ir ypač pavojingų ligų plitimas.
2.8. Pagal gautą informaciją vykdyti gyventojų perspėjimai apie gyvūnų ligų (paukščių gripas) plitimą kaimyninėje šalyje ir teiktos
rekomendacijos, kaip elgtis plintant ligoms, kurių rezultatas – savivaldybės gyventojai informuoti kaip elgtis plintant gyvūnų ligoms, dėl ko sumažėja
pavojingos ligos plitimas ir padariniai.
Žmogaus veiklos sukeltiems pavojams:
2.9. Gyventojams ir visuomeninės paskirties objektams, patenkantiems į galimo pavojaus zoną teikta atnaujinta informacija apie apsaugos
priemones ir kaip elgtis įvykus avarijai pavojinguosiuose objektuose, rezultatas – gyventojai supažindinti, kaip elgtis pramoninių avarijų atveju,
padidėjo žmonių ir aplinkos apsauga, pagerėjo visuomenės savisaugos kultūros lygis.
2.10. Atlikti daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, ir ypatingų statinių naudojimo priežiūros patikrinimai,
kurių rezultatas – sumažėjo grėsmė įvykti pastatų griūtims, padidėjo gyventojų saugumas.

2.11. Patikslintas avarinių tarnybų, atliekančių neatidėliotinus darbus, sąrašas ir kontaktiniai duomenys, priemonės rezultatas – atnaujinti
kontaktai leis operatyviau keistis informacija tarp atsakingų asmenų. Bus greičiau priimami sprendimai dėl padarinių likvidavimo.
2.12. Pratestuota rezervinių maitinimo šaltinių darbo trukmė dingus elektros energijai ir pakeisti rezervinių maitinimo šaltinių akumuliatoriai,
rezultatas – nustatyta rezervinių maitinimo šaltinių darbo trukmė dingus elektros energijai.
2.13. Atliktas vietinio kompiuterių tinklo segmentavimas (kompiuterių tinklas padalintas į virtualius tinklus pagal panaudojimo sritį), rezultatas
– užtikrintas saugus vidinių kompiuterių tinklų eksploatavimas, didesnės saugos reikalaujantys tinklo segmentai buvo atskirti nuo kitų.
2.14. Parengta išankstinio pranešimo gyventojams „Kibernetinės atakos“ forma, rezultatas – svetainės valdytojas nedelsiant bus informuotas
apie privalomus veiksmus įvykus kibernetinei atakai.
2.15. Patikrinta kaip operatyviai sutrikus ryšiui būtų galima naudotis UAB „Marsatas“ ryšiu iš RAIN mazgo, rezultatas – buvo nustatyta per
kiek laiko būtų atnaujintas interneto ryšio tiekimas.
2.16. Rinkta ir teikta informacija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos apie užterštas likusiais
nuo karo sprogmenimis teritorijas savivaldybės teritorijoje, rezultatas – negauta informacijos apie teritorijas užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis.
2.17. Vykdytos priemonės, skirtos likusių nuo karo sprogmenų sprogimo sukeltos ekstremaliosios situacijos prevencijai užtikrinti, pagal
gyventojų švietimo grafiką, rezultatas – gyventojai buvo informuoti apie pavojingų radinių keliamą pavojų ir apsisaugojimo nuo jų būdus.
2.18. Informuota visuomenė apie gaisrų (gamtinių ir kt.) pavojų, galimus gaisrų padarinius, administracinę atsakomybę už gaisrinės saugos
reikalavimų nesilaikymą, rezultatas – gyventojai buvo supažindinti su saugaus elgesio taisyklėmis gamtoje, gyvenamajame sektoriuje, suteiktos žinios,
kaip išvengti gaisro ir kaip elgtis jam kilus.
2.19. Organizuota maudymosi vietų vandens kokybės stebėsena, visuomenė informuota apie vandens kokybę ir teiktos rekomendacijos,
rezultatas – buvo nustatyta pagrindinių savivaldybės maudymosi vietų vandens kokybė. Gyventojai informuoti apie maudymosi vietų vandens kokybę,
supažindinti, kaip saugiai elgtis prie vandens telkinių, pagerėjo visuomenės savisaugos kultūros lygis.
2.20. Parengta išankstinio pranešimo gyventojams „Užterštumas radioaktyviomis medžiagomis“ forma, rezultatas – bus užtikrintas
informacijos perdavimas gyventojams apie užterštumą radioaktyviosiomis medžiagomis nedelsiant.
2.21. Parengta išankstinio pranešimo gyventojams „Branduolinės avarijos“ forma, rezultatas – bus užtikrintas informacijos perdavimas
gyventojams apie įvykusią avariją atominėje elektrinėje nedelsiant.
Informaciją parengė
Marijampolės savivaldybės administracijos
Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė
Raimonda Zapararackienė

