INFORMACIJA APIE MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2018-2020 METŲ PREVENCIJOS
PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMĄ 2018 METAIS
Priemonės
Įvykdymo
Priemonės
Eil. Nr.
terminas
Priemonės pavadinimas
Informacija apie priemonės įgyvendinimą
neįgyvendinimo
plane
priežastys
BENDROSIOS PRIEMONĖS
Įvertinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos
I ketvirtis
ĮVYKDYTA. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
1.
priemonių plano veiksmingumą ir prireikus planą patikslinti

2.

Parengti Savivaldybės 2018-2020 metų ekstremaliųjų
situacijų prevencijos priemonių planą

I ketvirtis

3.

Paskelbti savivaldybės interneto svetainėje Marijampolės
savivaldybės 2018–2020 m. ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių planą, jo pakeitimus ir informaciją
apie ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių
įgyvendinimą
Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Savivaldybės galimų pavojų
ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę

I ketvirtis

4.
5.

Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų valdymo planą

6.1.

Organizuoti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų
centro stalo pratybas

7.
8.

Organizuoti Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos
posėdžius
Parengti Savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo
renginių metinio grafiką

IV ketvirtis

II ketvirtis

I-IV
ketvirčiai
Kartą per
ketvirtį
Sausio mėn.

prevencijos
priemonių
planas
patikslintas
(Administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 26 d.
įsakymas Nr. DV-442).
ĮVYKDYTA. Parengtas Savivaldybės 2018-2020 metų
ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas
(Administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 26 d.
įsakymas Nr. DV-442).
ĮVYKDYTA. Marijampolės savivaldybės 2018–2020
m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių
planas Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtas
2018 m. kovo 27 d.
ĮVYKDYTA.
Marijampolės
APGV
pateikta
Marijampolės sav. administracijos 2018-09-27 raštu
Nr. SA-8359 (32.1.E)
ĮVYKDYTA. Peržiūrėtas ir atnaujintas savivaldybės
ekstremaliųjų
situacijų
valdymo
planas
(Administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 4 d. Nr.
DV-1266).
ĮVYKDYTA. 2018-12-12 organizuotos civilinės
saugos stalo pratybos „Marijampolės savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiksmai kilus
gripo pandemijai ir susidarius savivaldybės lygio
ekstremaliajai situacijai“.
ĮVYKDYTA.
ĮVYKDYTA. Parengtas savivaldybės gyventojų
civilinės saugos švietimo renginių 2018 metų grafikas
(Administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d.

Įvykdymo
terminas

Priemonės
Eil. Nr.
plane

Priemonės pavadinimas

9.

Vykdyti Savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo
renginių metiniame grafike numatytas priemones

10.

Parengti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų
ir darbuotojų civilinės saugos mokymo planą

11.

Vykdyti civilinės saugos mokymus savivaldybės valstybės
tarnautojams ir darbuotojams

12.

Parengti Savivaldybės civilinės saugos būklės kompleksinių
(planinių) patikrinimų planą

13.

Atlikti ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės
kompleksinius (planinius) patikrinimus

14.

Kaupti ir teikti Marijampolės apskrities priešgaisrinei
gelbėjimo valdybai duomenis ir informaciją reikalingą
civilinės saugos uždaviniams vykdyti Savivaldybės
administracijoje

15.

Apibendrinti praeitų metų duomenis ir teikti Savivaldybės
ekstremalių situacijų komisijai aptarti

16.

Parengti savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų I ketvirtis
pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo
projektą

17.

Teikti savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasiregimo I ketvirtis
reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo projektą
Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai įvertinti

Pagal
švietimo
grafiką
II ketvirtis

Pagal
mokymo
planą
Sausio 31 d.

Pagal
patikrinimų
planą
Sausio
5 d.

I ketvirtis

Informacija apie priemonės įgyvendinimą
įsakymas Nr. DV-107).
ĮVYKDYTA.
ĮVYKDYTA. Parengtas Savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos
mokymo planas (Administracijos direktoriaus 2018 m.
birželio 13 d. įsakymas Nr. DV-1066).
ĮVYKDYTA. Pagal Savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos
mokymo planą 2018 m. apmokyti 245 darbuotojai.
ĮVYKDYTA. Parengtas Savivaldybės 2018 metų
civilinės saugos būklės kompleksinių (planinių)
patikrinimų planas (Administracijos direktoriaus 2018
m. sausio 22 d. įsakymas Nr. DV-77).
ĮVYKDYTA. Atlikta 15 kompleksinių (planinių) ir 1
tikslinis (neplaninis).
ĮVYKDYTA. Marijampolės apskrities priešgaisrinei
gelbėjimo valdybai duomenys ir informacija reikalinga
civilinės saugos uždaviniams vykdyti Savivaldybės
administracijoje pateikta Marijampolės savivaldybės
administracijos 2018-01-04 raštu Nr. SA-113 (32.1E).
ĮVYKDYTA. Apibendrinti praeitų metų duomenys ir
teikti Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai
aptarti 2018-04-10, vykusio Savivaldybės ESK
posėdžio metu.
ĮVYKDYTA. Parengtas savivaldybės ūkio subjektų ir
kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias
situacijas vertinimo 2018-03-29 projektas Nr. AL-2493
(32.2).
ĮVYKDYTA. Savivaldybės ūkio subjektų ir kitų
įstaigų pasiregimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas
vertinimo 2018-03-29 projektas Nr. AL-2493 (32.2)

Priemonės
neįgyvendinimo
priežastys

Priemonės
Eil. Nr.
plane

18.

Priemonės pavadinimas

Vykdyti perspėjimo sirenomis sistemos periodinius
patikrinimus ir perspėjimo sirenomis sistemos periodinį
patikrinimą (įjungiant sirenas)

Įvykdymo
terminas

Informacija apie priemonės įgyvendinimą

Pagal PSS

Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai teiktas
įvertinti 2018-04-10, vykusio Savivaldybės ESK
posėdžio metu.
ĮVYKDYTA.

Priemonės
neįgyvendinimo
priežastys

priežiūros

grafiką

SPECIALIOSIOS PRIEMONĖS
GALIMIEMS GAMTINIAMS PAVOJAMS:
Stichiniams ir katastrofiniams meteorologiniams reiškiniams (maksimalus vėjo greitis, smarkus lietus, kruša, smarkus snygis, pūga, lijundra, smarkus
sudėtinis apšalas, speigas, tirštas rūkas, šalna aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu, kaitra, sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu, uraganas,
labai smarkus lietus, labai smarkus snygis, labai smarki pūga, smarkus speigas):
Gyventojų, valstybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų
Gavus
ĮVYKDYTA. 2018-01-26 vietinėje spaudoje „Miesto
1.
įstaigų perspėjimo organizavimas ir rekomendacijų, kaip
informalaikraštis“ gyventojams publikuotas straipsnis „Kaip
elgtis prieš stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį ir
ciją
elgtis plikledžio ir lijundros metu“.
jo metu, teikimas
Pagal gautą informaciją: 1) dėl plikledžio ir lijundros 4
perspėjimai; 2) dėl smarkaus vėjo 6 perspėjimai; 3) dėl
perkūnijos 2 perspėjimai; 4) dėl smarkaus lietaus 2
perspėjimai; 5) dėl kaitros 1 perspėjimas. 2018-06-08
(perspėti gyventojai dėl sausros stichinių rodiklių).
Peržiūrėti ir patikslinti savivaldybės ūkio subjektų ir
Lapkričio
ĮVYKDYTA. Peržiūrėti ir patikslinti kontaktiniai
2.
asmenų, atsakingų už pagalbos teikimą šaltuoju metų
mėn.
duomenys. Informacija apie pasikeitimus pateikta
periodu, kontaktinius duomenis
Marijampolės APGV.
Klausimo dėl pasirengimo šaltajam metų periodui IV ketvirtis ĮVYKDYTA. Klausimas svarstytas ESK posėdyje
3.
apsvarstymas savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos
2018-12-07, priimtas vienas nutarimas.
posėdyje ir nutarimų įgyvendinimo organizavimas
Stichiniams hidrologiniams reiškiniams (stichinis vandens lygis (vandens lygio pakilimas ir nusekimas):
Gyventojų, valstybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų
Gavus
Informacijos negauta.
4.
įstaigų perspėjimo organizavimas ir rekomendacijų, kaip
informaelgtis prieš stichinį ar katastrofinį hidrologinį reiškinį ir jo
ciją
metu, teikimas
Vykdyti hidrotechnikos statinių kasmetines apžiūras Iki potvynio ĮVYKDYTA. Iki potvynio pradžios buvo patikrinta 8
5.
pavasarį (ištirpus sniegui)
pradžios
statinių (Sasnavos, Baraginės, Stebuliškių, Valavičių,
Pasūduonės, Smilgių, Balsupių ir Širvydų) būklė.

Priemonės
Eil. Nr.
plane

Priemonės pavadinimas

Pavojingoms užkrečiamosioms ligoms:
Organizuoti Savivaldybės 2015-2018 (2019-2020) metų
6.
gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų
profilaktikos ir kontrolės priemones

Gyvūnų ir augalų ligoms:
Organizuoti gyventojų perspėjimą apie gyvūnų ar augalų
8.
ligų plitimą, teikti specialistų rekomendacijas, kaip elgtis
plintant ligoms

Įvykdymo
terminas

Informacija apie priemonės įgyvendinimą

Epideminio
sergamumo
sezoniniu
gripu ir
ŪVKTI
padidėjimo
metu

ĮVYKDYTA. Marijampolės savivaldybės 2015-2018
m. gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų
profilaktikos ir kontrolės priemonės, patvirtintos
Marijampolės
savivaldybės
administracijos
direktoriaus 2015-02-10 įsakymu Nr. DV-197
(priemonės vykdytos epidemijos metu, nustatytais
terminais).

Gavus
informaciją

ĮVYKDYTA. Perspėti gyventojai: 1) dėl nustatyto
afrikinio kiaulių maro vykdyti 7 perspėjimai ir
pateiktos rekomendacijos; 2) dėl laukinių gyvūnų
vakcinavimo vykdyti 2 (pavasarinis ir rudeninis)
perspėjimai ir pateiktos rekomendacijos.

Vabzdžių antplūdžiui, žuvų dusimams, laukinių žvėrių ir paukščių badui:
Atmintinių gyventojams kaip elgtis esant pavojams
Gavus
9.
pateikimas
informaciją

Priemonės
neįgyvendinimo
priežastys

Informacijos negauta.

ŽMOGAUS VEIKLOS SUKELTIEMS PAVOJAMS
Įvykiams transportuojant pavojingąjį krovinį ir transporto avarijoms (geležinkelio, oro, vandens, automobilių); transporto avarijoms (geležinkelio, oro,
vandens, automobilių); naftos produktų išsiliejimams:
Organizuoti gyventojų, valstybės institucijų, ūkio subjektų
Gavus
10.
Informacijos negauta.
ir kitų įstaigų perspėjimą apie avarijas ir teikti
informarekomendacijas apie apsisaugojimo būdus
ciją
Cheminėms avarijoms; pramoninėms avarijoms pavojingajame objekte::
Parengti ir paskelbti savivaldybės interneto svetainėje III ketvirtis
11.
visuomenei
privalomą
pateikti
informaciją
apie
aukštesniojo lygio pavojingąjį objektą
Informacijos teikimas gyventojams ir visuomeninės
Nuolatos
13.
paskirties objektams, patenkantiems į galimo pavojaus zoną
apie apsaugos priemones ir kaip elgtis įvykus avarijai

ĮVYKDYTA.
ĮVYKDYTA. Informacija apie pavojingąjį objektą
atnaujinta 2018-05-30 ir nuolatos skelbiama
savivaldybės interneto svetainėje.

Priemonės
Eil. Nr.
plane

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Informacija apie priemonės įgyvendinimą

Hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijoms ir (ar) gedimams:
Vykdyti hidrotechnikos statinių neeilines apžiūras po
Esant
14.
Nebuvo reikalo.
stichinių nelaimių, galinčių sukelti hidrotechnikos statinio
reikalui
pavojingas deformacijas
Pastatų griuvimams:
Daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5
Nuolatos
15.
ĮVYKDYTA. Atlikta 12 patikrinimų.
aukštų imtinai, ir ypatingų statinių naudojimo priežiūros
organizavimas ir atlikimas
Elektros, šilumos, dujų tiekimo sutrikimams ir (ar) gedimams; vandens tiekimo sutrikimams:
Avarinių tarnybų, atliekančių neatidėliotinus darbus, sąrašo
I ketvirtis
16.
ĮVYKDYTA.
ir kontaktinių duomenų tikslinimas
Elektroninių ryšių teikimo sutrikimams ir (ar) gedimams:
Pratestuoti rezervinių maitinimo šaltinių darbo trukmę
II-III
17.
ĮVYKDYTA. Nustatyta, kad rezervinių maitinimo
dingus elektros energijai ir esant poreikiui pakeisti
ketvirčiai
šaltinių darbo trukmė dingus elektros energijai 40 min.,
rezervinių maitinimo šaltinių akumuliatorius
Sasnavos seniūnijoje pakeisti akumuliatoriai.
Komunikacijų sistemų nutraukimams ir (ar) gedimams
Patikrinti kaip operatyviai sutrikus ryšiui būtų galima IV ketvirtis ĮVYKDYTA.
18.
naudotis UAB „Marsatas“ ryšiu iš RAIN mazgo
Kuro resursų trūkumams ir (ar) stygiui:
Gavus
Organizuoti informacijos teikimą gyventojams apie
19.
Informacijos negauta.
informaciją
susidariusią situaciją ir būtinas vykdyti priemones
Pavojingiems radiniams:
Rinkti ir teikti informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir
Nuolatos
ĮVYKDYTA.
Marijampolės
savivaldybės
20.
gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos
administracija rinko informaciją iš savivaldybės
apie užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijas
gyventojų apie užterštas likusiais nuo karo
atitinkamos savivaldybės teritorijoje
sprogmenimis teritorijas. Skelbimai gyventojams
skelbti seniūnijose, interneto svetainėje, per vietinę
radijo stotį „Kapsai“.
Informacija PAGD prie VRM pateikta Marijampolės
savivaldybės administracijos 2018-11-28 raštu Nr. SA10258 (32.1. E).
Vykdyti priemones, skirtas likusių nuo karo sprogmenų
Pagal
ĮVYKDYTA. 2018-06-28 Savivaldybės interneto
21.
gyventojų

Priemonės
neįgyvendinimo
priežastys

Priemonės
Eil. Nr.
plane

Priemonės pavadinimas

sprogimo sukeltos ekstremaliosios situacijos prevencijai
užtikrinti
Gamtiniams ir kitiems gaisrams (pastatuose, statiniuose, transporte):
Visuomenės informavimas apie gaisrų (gamtinių ir kt.)
22.
pavojų, galimus gaisrų padarinius, administracinę
atsakomybę už gaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą
Parengti
ir
išplatinti
savivaldybės
gyventojams
23.
rekomendacijas dėl autonominių dūmų signalizatorių
įrengimo

24.

Fizinių asmenų lankymosi visuose miškuose bei vaistažolių,
grybų, uogų ir kt. miško išteklių naudojimo laikinas
uždraudimas ar apribojimas esant padidintam miškų gaisrų
pavojui

Maisto taršai:
Informacijos apie galimą maisto taršą ir rekomendacijų apie
25.
saugų naudojimą teikimas
Aplinkos (oro, vandens, dirvožemio, grunto) taršai:
Maudymosi
vietų
vandens
kokybės
stebėsenos
26.
organizavimas, visuomenės informavimas apie vandens
kokybę ir rekomendacijų pateikimas esant vandens taršai

27.

Sudaryti Marijampolės savivaldybės teritorijoje susidariusių
pavojingų cheminių medžiagų ar teršalų (pavojingų atliekų)
surinkimo, išvežimo, identifikavimo, laikino saugojimo ir
utilizavimo sutartį

Įvykdymo
terminas

Informacija apie priemonės įgyvendinimą

švietimo
grafiką

svetainėje gyventojams publikuotas straipsnis „Karo
laikų sprogmenys kelia pavojų“.

II ketvirtis

ĮVYKDYTA. Vykdytos priemonės, numatytos
Marijampolės savivaldybės 2018 metų civilinės saugos
gyventojų švietimo renginių grafike.
ĮVYKDYTA. Parengta savivaldybės gyventojams
atmintinė dėl autonominių dūmų signalizatorių
įrengimo (skelbta savivaldybės interneto svetainėje
2018-02-13), atspausdinta 1000 vnt.
ĮVYKDYTA.
Marijampolės
savivaldybės
administracijos direktoriaus 2018-06-05 įsakymu Nr.
DV-994 laikinai uždrausta nuo 2018 m. birželio 6 d.,
esant labai dideliam gaisrų kilimo pavojui (penktai
miškų gaisringumo klasei), fiziniams asmenims
lankytis Marijampolės savivaldybės teritorijoje
esančiuose miškuose iki atskiro draudimo atšaukimo.

II ketvirtis

Miško
valdytojo
teikimu

Gavus
informaciją
Maudymosi sezono
metu

IV ketvirtis

Priemonės
neįgyvendinimo
priežastys

Informacijos negauta.

ĮVYKDYTA. Atlikti 3 maudyklų (Žaltyčio ežero,
Marijampolės II paplūdimio ir Yglos ežero
paplūdimio) vandens kokybės stebėjimai. Maudymosi
vietų vandens kokybės stebėsena maudymosi sezono
metu organizuota 11 kartų.
VYKDOMA.

Vykdomas
viešųjų pirkimų
pasiūlymų
vertinimas.
Preliminariai
sutartis galėtų
būti pasirašyta iki

Priemonės
Eil. Nr.
plane

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Informacija apie priemonės įgyvendinimą

Priemonės
neįgyvendinimo
priežastys

2019-01-15.
Visuomenės neramumams, susibūrimams, riaušėms, nusikaltimams, nusikalstamiems neramumams, gaujų siautėjimui, karinei atakai, maišui, sukilimui,
masiniam užsieniečių antplūdžiui, žmonių grobimams, įkaitų paėmimams, streikams, sabotažams, diversijoms, teroristiniams išpuoliams:
Gavus
Organizuoti informacijos teikimą gyventojams apie
28.
Informacijos negauta.
informaciją
susidariusią situaciją ir būtinas vykdyti priemones

Prevencijos priemonių plane iš viso buvo numatyta įgyvendinti 44 ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones, iš jų 18 bendrųjų pagal
nustatytus terminus (įvykdyta 18 priemonių (100 %) ir 26 specialiąsias priemones, iš jų 17 pagal nustatytus terminus ir 9 gavus informaciją (įvykdymas–
pagal nustatytus terminus įgyvendinta 16 priemonių (94 %), 1 priemonės vykdymas tęsiamas, gavus informaciją – 2 (100 % nuo gautos informacijos).
Parengė
Marijampolės savivaldybės administracijos
Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji civilinės
saugos specialistė Raimonda Zaparackienė

