PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. P2E-162
(Trakų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. gegužės d.
įsakymo Nr. P2E- redakcija)
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

Vykdymo metai
2020 metai

2021 metai

2022 metai

1
2
3
4
5
1 tikslas – stiprinti Trakų rajono savivaldybės parengtį ekstremaliosioms situacijoms

1.1

1.2

Kaupti ir analizuoti
informaciją apie
įvykusius
ekstremaliuosius
įvykius, ekstremaliąsias
situacijas
Peržiūrėti ir esant
poreikiui pakoreguoti
Trakų rajono
savivaldybės (toliau –
Savivaldybė) galimų
pavojų ir ekstremaliųjų

Atsakingas
vykdytojas

Vertinimo kriterijai

6

7

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

Civilinės saugos
specialistas
(toliau – CSS)

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Esant poreikiui

CSS

Ekstremaliųjų
įvykių, ekstremaliųjų
situacijų aprašymų
skaičius nuo bendro
įvykusių
ekstremaliųjų įvykių
ir ekstremaliųjų
situacijų skaičiaus
proc.
Peržiūrų ir esant
poreikiui
atliktų
korekcijų skaičius

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
8

100

≥1

2
Eil. Nr.
1

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Priemonės
pavadinimas
2
situacijų rizikos analizę
Peržiūrėti
ir esant
poreikiui patikslinti
kolektyvinės apsaugos
statinių poreikį
Savivaldybėje
Tikslinti Trakų rajono
savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų
komisijos (toliau – ESK)
ir ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro (toliau
– ESOC) personalinę
sudėtį
Organizuoti ESK
posėdžius
ekstremaliųjų situacijų
prevencijos
klausimams aptarti
Peržiūrėti ir esant
poreikiui patikslinti
tarpusavio pagalbos
planus su gretimomis
savivaldybėmis
Vykdyti techninių
perspėjimo sirenomis
sistemos priemonių
priežiūrą

2020 metai
3

Esant poreikiui

I–IV
ketvirčiai

Vykdymo metai
2021 metai
4

Esant poreikiui

I–IV
ketvirčiai

2022 metai
5

Esant poreikiui

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

Atsakingas
vykdytojas
6

Vertinimo kriterijai
7

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
8

CSS

Peržiūrų ir esant
poreikiui
atliktų
korekcijų skaičius

1

CSS

Informacijos
patikslinimo nuo
pasikeitusių faktinių
aplinkybių trukmė
darbo dienomis

≤5

Savivaldybė
s
ESK
pirmininkas,
CSS

CSS

CSS

Organizuotų ESK
posėdžių skaičius

Peržiūrėtų ir esant
poreikiui patikslintų
planų skaičius
Atliktų perspėjimo
sirenomis
sistemos
patikrinimų
skaičius nuo

≥4

2

100

3
Eil. Nr.
1

Priemonės
pavadinimas
2

2020 metai
3

Vykdymo metai
2021 metai
4

2022 metai
5

Atsakingas
vykdytojas
6

Vykdyti gyventojų
švietimą civilinės saugos
srityje
I–IV
ketvirčiai

1.8

1.9

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

CSS

Vertinimo kriterijai
7
suplanuotų
patikrinimų
skaičiaus proc.
Gyventojų
švietimo renginių
grafike numatytų
priemonių
įgyvendinimas proc.

Atlikti Savivaldybės
Atliktų patikrinimų
teritorijoje esančių ūkio
skaičius nuo
subjektų ir kitų įstaigų
I–IV
I–IV
I–IV
CSS
suplanuotų
civilinės saugos būklės
ketvirčiai
ketvirčiai
ketvirčiai
patikrinimų
kompleksinius
skaičiaus proc.
(planinius) patikrinimus
2 tikslas- tobulinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo organų veiksmų koordinavimo įgūdžius
CSS

2.1

Organizuoti civilinės saugos pratybas:

2.1.1

Stalo pratybas

2.1.2

Funkcines pratybas

2.1.3

Kompleksines pratybas

IV ketvirtis

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
8

100

≥ 90

Organizuotų pratybų
skaičius
1

IV ketvirtis
gaisras švietimo
įstaigoje

1
IV ketvirtis
pasirengimas
galimiems
pavojingiems
meteorologiniams

1

4
Eil. Nr.
1

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.2.4

Priemonės
pavadinimas
2

2020 metai
3

Vykdymo metai
2021 metai
4

2022 metai
5
reiškiniams

Atsakingas
vykdytojas
6

Organizuoti civilinės saugos mokymus:
ESK narių civilinės
saugos mokymus
ESOC narių civilinės
saugos mokymus
Ūkio subjektų, kitų
įstaigų vadovų arba jų
įgaliotų asmenų
mokymus
Savivaldybės
administracijos
darbuotojų civilinės
saugos mokymus

II–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

CSS

CSS
II, IV
ketvirčiai

II, IV
ketvirčiai

II, IV
ketvirčiai

Vertinimo kriterijai
7

Asmenų,
dalyvavusių civilinės
saugos mokymuose
skaičius nuo bendro
civilinės saugos

Asmenų,
dalyvavusių civilinės
saugos mokymuose
skaičius nuo bendro
civilinės saugos

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
8

100
100
90

100

3 tikslas – sumažinti gaisrų kilimo riziką arba galimus jų padarinius
3.1

Gaisrai (miškų, durpynų
ar durpingų pievų
degimas, smilkimas)

Iki gegužės 15
d.,(esant
būtinumui)

Iki gegužės 15
d.,(esant
būtinumui)

Iki gegužės 15 d.,
(esant būtinumui)

CSS, seniūnijų
seniūnai,
Trakų rajono
PGĮ,
Trakų PGT,
Trakų rajono
miškų urėdija,
VRAAD Trakų
rajono agentūra

ESK posėdžio dėl
prevencinių
priemonių
žolės deginimui
išvengti rengimas;
Gaisrų prevencijos
priemonių
plano tikslinimas ir
vykdymo kontrolė
(informacijos
apibendrinimas ESK
posėdyje);

≥1

5
Eil. Nr.
1

3.2

3.3

3.4

3.5

Priemonės
pavadinimas
2

Parengti prevencinių
priemonių planą,
siekiant sumažinti
gaisrų kilimą
Informuoti gyventojus
per visuomenės
informavimo priemones
apie gaisrų pavojų,
galimus gaisrų
padarinius,
administracinę
atsakomybę už gaisrinės
saugos reikalavimų
nesilaikymą.
Rengti prevencines
akcijas, skatinančias
laikytis gaisrinės saugos
reikalavimų, informuoti
visuomenę apie
priešgaisrinės saugos
užtikrinimo svarbą
Rengti priešgaisrinės
saugos akcijas,

2020 metai
3

Vykdymo metai
2021 metai
4

2022 metai
5

Atsakingas
vykdytojas
6

Vertinimo kriterijai
7
Atmintinių,
lankstinukų ir
plakatų platinimas
gyventojams,
švietimo
įstaigose,
seniūnijose

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
8

CSS

Parengtų planų
skaičius

1

I–IV
ketvirčiai

CSS

Parengtų
informacinių
pranešimų skaičius

≥3

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

Trakų PGT;
Trakų rajono
savivaldybės
administracija

Parengtų planų
skaičius

≥1

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

Trakų PGT;
Trakų rajono

Parengtų planų
skaičius

II–III
ketvirčiai

II–III
ketvirčiai

II–III
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

≥1

6
Vykdymo metai
Vertinimo
Priemonės
Atsakingas
Vertinimo kriterijai
kriterijų
pavadinimas
vykdytojas
2020 metai
2021 metai
2022 metai
reikšmės
1
2
3
4
5
6
7
8
skatinančias gyventojus
butuose įsirengti gaisro
savivaldybės
aptikimo jutiklius ir
administracija
signalizavimo sistemas
Priešgaisrinės saugos
akciją „Būk saugus,
mokiny“, siekiant ugdyti
Trakų PGT;
I–IV
I–IV
I–IV
sąmoningą
Trakų rajono
Parengtų planų
3.6
≥1
ikimokyklinio amžiaus
savivaldybės
skaičius
ketvirčiai
ketvirčiai
ketvirčiai
vaikų atsargumą,
administracija
parengti ir išleisti
didaktinę medžiagą
4 tikslas – pasirengti galimiems pavojingiems meteorologiniams reiškiniams (lijundra, smarkus sudėtinis apšalimas, maksimalus vėjo
greitis, smarkus lietus, uraganas, sausra, snygis, pūga, speigas, uraganas, kaitra), siekiant sumažinti galimas jų pasekmes

Eil. Nr.

4.1

4.2

Organizuoti gyventojų,
savivaldybės įmonių,
ūkio subjektų ir kitų
įstaigų perspėjimą ir
teikti rekomendacijas
kaip elgtis prieš
stichinius ar
katastrofinius reiškinius
ir jo metu.
Stichinis meteorologinis
reiškinys (sausra).
Numatyti
padarinių mažinimo ir
likvidavimo
prevencines priemones

Gavus
informaciją

Gavus
informaciją

Gavus
informaciją)

Prieš
meteorologinį
reiškinį
(Esant
poreikiui)

Prieš
meteorologinį
reiškinį
(Esant
poreikiui)

Prieš
meteorologinį
reiškinį
(Esant
poreikiui)

CSS, seniūnijų
seniūnai,
ūkio subjektų ir
kitų įstaigų
vadovai

Informacijų skaičius
pagal gautų
pranešimų skaičių
proc.

CSS, Žemės
ūkio
administravimo
skyrius,
Nacionalinio
visuomenės
sveikatos centro

Meteorologinės
informacijos
rinkimas,
gyventojų ir žemės
ūkio darbuotojų
perspėjimo ir
Informavimo

100

≥1

7
Eil. Nr.
1

5.1

5.2

5.3

5.4

Priemonės
pavadinimas
2

2020 metai
3

Vykdymo metai
2021 metai
4

2022 metai
5

Atsakingas
vykdytojas
6

Vertinimo kriterijai

7
organizavimas;
Rekomendacijų
teikimas, kaip elgtis
prie SAM
prieš ir reiškinio
Vilniaus
metu; Informacijos
departamento
paskelbimas
Trakų skyrius
Savivaldybės
tinklalapyje;
Lankymosi miškuose
laikinas uždraudimas
5 tikslas - sumažinti galimos radiologinės ir (ar) branduolinės avarijos (Astravo atominėje elektrinėje) padarinius
Parengti rekomendacijas
gyventojams dėl
asmeninės apsaugos
branduolinės avarijos
metu priemonių taikymo
Organizuoti civilinės
saugos stalo pratybas
Informacijos teikimas
gyventojams apie
priemones, kurias
reikėtų vykdyti ,
siekiant apsisaugoti nuo
radiologinės ir (ar)
branduolinės avarijos
padarinių
Parengti kalio jodido
tablečių paskirstymo
planą, numatyti
atsakingus asmenis,

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
8

III ketvirtis

III ketvirtis

III ketvirtis

CSS

Parengtų
rekomendacijų
skaičius

-

IV ketvirtis

-

CSS

Organizuotų pratybų
skaičius

1

CSS,
savivaldybės
gydytojas

Pateiktų informacijų
skaičius nuo gautų
pranešimų skaičiaus
proc.

100

Gavus
informaciją

Gavus
informaciją

Gavus
informaciją

IV ketvirtis

IV ketvirtis

IV ketvirtis

CSS,
savivaldybės
gydytojas

Parengtų
paskirstymo planų
parengimas ir
peržiūrų skaičius

1

1

8
Eil. Nr.
1

Vykdymo metai
Priemonės
Atsakingas
Vertinimo kriterijai
pavadinimas
vykdytojas
2020 metai
2021 metai
2022 metai
2
3
4
5
6
7
kasmet jį peržiūrėti ir
esant poreikiui
atnaujinti
6 tikslas – sumažinti pavojingų radinių (sprogmenų) riziką arba galimus jų padarinius

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
8

Informacijos apie
užterštų likusiais
nuo karo
sprogmenimis
teritorijų keliamą
grėsmę civiliams
gyventojams
teikimo tvarkos
Informacijos apie
apraše,
teritorijas, užterštas
I–IV
I–IV
I–IV
patvirtintame
6.1
likusiais nuo karo
CSS
100
ketvirčiai
ketvirčiai
ketvirčiai
Priešgaisrinės
sprogmenimis, teikimas
apsaugos ir
gyventojams
gelbėjimo
departamento prie
Vidaus reikalų
ministerijos
direktoriaus 2013
m. rugpjūčio 13 d.
įsakymu Nr. 1210,
7 tikslas – sumažinti visuomenės neramumų, susibūrimų, riaušių, nusikaltimų, nusikalstamų neramumų, gaujų siautėjimų, streikų riziką
arba galimus jų padarinius
7.1
Parengti viešosios
I–IV
I–IV
I–IV
Vilniaus AVPK
Parengtų viešosios
100
tvarkos palaikymo
ketvirčiai
ketvirčiai
ketvirčiai
Trakų PK
tvarkos palaikymo
priemonių planus
priemonių planų
skaičius nuo

9
Eil. Nr.
1

Priemonės
pavadinimas
2

2020 metai
3

Vykdymo metai
2021 metai
4

2022 metai
5

Atsakingas
vykdytojas
6

Vertinimo kriterijai
7
renginių, kuriems
būtini viešosios
tvarkos palaikymo
planai, skaičiaus
proc.

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
8

8 tikslas – sumažinti gyvūnų ligų riziką ir galimus jų padarinius

8.1

9.1

10.1

Informacijos teikimas
Pateiktų informacijų
CSS, Trakų
gyventojams apie
skaičius nuo gautų
valstybinė
gyvūnų ligų plitimą ir
Gavus
Gavus
Gavus
pranešimų skaičiaus
maisto ir
rekomendacijų, kaip
informaciją
informaciją
informaciją
proc.
veterinarijos
elgtis plintant ligoms,
tarnyba
parengimas
9 tikslas – sumažinti susirgimų pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis riziką arba jų padarinius
CSS,
Pasirengimo gripo
Nacionalinio
pandemijai Trakų
Pavojingos ar ypač
visuomenės
r. priemonių plano
pavojingos žmonių
sveikatos centro
atnaujinimas;
užkrečiamosios ligos
prie SAM
Informacijos
protrūkis ar epidemija.
Vilniaus
visuomenei apie
Nuolat
Nuolat
Nuolat
Numatyti
departamento
bendrąsias
padarinių mažinimo ir
Trakų skyrius,
prevencines
likvidavimo
asmens
priemones teikimas
prevencines priemones
sveikatos
bei informacijos
priežiūros
skelbimas
įstaigų vadovai
tinklalapyje
10 tikslas – užtikrinti pasirengimą elektros, šilumos, dujų energijos paslaugų teikimo sutrikimams ir (ar) gedimams
Vykdyti profilaktinius
I–IV
I–IV
UAB „Trakų
Atliktų profilaktinių
remonto darbus, siekiant
ketvirčiai
ketvirčiai
vandenys “
remonto darbų
užtikrinti geriamojo
skaičius
vandens tiekimo ir
nuo bendro

100

≥2

100

10
Eil. Nr.
1

10.2

10.3

11.1

11.2

Priemonės
pavadinimas
2

2020 metai
3

Vykdymo metai
2021 metai
4

2022 metai
5

Atsakingas
vykdytojas
6

Vertinimo kriterijai

7
numatytų
nuotekų tvarkymo ūkio
atlikti profilaktinių
nenutrūkstamą
remonto darbų
funkcionavimą
skaičiaus proc.
Atliktų programinės
priežiūros priemonių
Vykdyti tiekiamo
I–IV
I–IV
UAB „Trakų
skaičius nuo bendro
geriamojo vandens
ketvirčiai
ketvirčiai
vandenys “
suplanuotų
priežiūrą
priemonių
skaičiaus proc.
Įgyvendintų
priemonių
skaičius nuo
Vykdyti pasirengimo
I–IV
I–IV
UAB „Trakų
pasirengimo
šildymo sezonui
ketvirčiai
ketvirčiai
šilumos tinklai “
šildymo
priemones
sezonui suplanuotų
priemonių skaičiaus
proc.
11 tikslas – sumažinti kelių transporto avarijų riziką arba galimus jų padarinius
Pagal žiemos planą
Atlikti miesto gatvių,
įvykdytų priemonių
UAB „Trakų
važiuojamųjų dalių
IV
I, IV
skaičius nuo bendro
paslaugos “,
žiemos
ketvirčiai
ketvirčiai
suplanuotų
seniūnijos
sezono darbus
priemonių skaičiaus
proc.
Rengti saugaus eismo
I–IV
I–IV
Vilniaus
Surengtų akcijų
akcijas,
ketvirčiai
ketvirčiai
apskrities
skaičius nuo
skatinančias laikytis
vyriausiasis
suplanuotų akcijų
Kelių eismo
policijos
skaičiaus proc.
taisyklių
komisariatas
(toliau –

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
8

100

100

≥90

100

11
Eil. Nr.
1

11.3

11.4

11.5

12.1

Priemonės
pavadinimas
2

2020 metai
3

Vykdymo metai
2021 metai
4

2022 metai
5

Atsakingas
vykdytojas
6
Vilniaus
AVPK),
Aplinkosaugos
ir viešosios
tvarkos
skyrius

Vertinimo kriterijai
7

Atliktų taisymo
darbų
Taisyti kelio
Pagal poreikį
Pagal poreikį
mastas nuo
konstrukcijas
suplanuoto
masto proc.
Gatvių kliūčių
Atlikti pagrindinių
pašalinimų skaičius
gatvių
UAB „Trakų
I–IV
I–IV
nuo bendro gautos
priežiūrą operatyviai
paslaugos “,
ketvirčiai
ketvirčiai
informacijos apie
šalinant
seniūnijos
kliūtis skaičiaus
kliūtis
proc.
Įrengtų ženklų
Seniūnijos,
skaičius
Įrengti kelio ženklus,
I–IV
I–IV
Statybos, ūkio
nuo planuotų
įspėjančius
ketvirčiai
ketvirčiai
plėtros ir turto
pastatyti
apie pavojingus ruožus
valdymo skyrius
ženklų skaičiaus
proc.
12 tikslas – sumažinti vandens lygio pakilimo ir hidrotechnikos statinių avarijų riziką arba galimus jų padarinius
Vykdyti hidroelektrinių
I–IV
I–IV
Aplinkos
Atliktų patikrinimų
naudojimą ir priežiūrą
ketvirčiai
ketvirčiai
apsaugos
skaičius nuo
reglamentuojančių teisės
departamento
suplanuotų
aktų
prie
patikrinimų
laikymosi kontrolę (ne
Aplinkos
skaičiaus proc.
rečiau nei
Ministerijos
1 kartą per metus)
Vilniaus
Seniūnijos,
Statybos, ūkio
plėtros ir turto
valdymo skyrius

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
8

60

100

100

100

12
Eil. Nr.
1

12.2

Priemonės
pavadinimas
2

Vykdyti hidrotechnikos
statinių apžiūras

2020 metai
3

-

Vykdymo metai
2021 metai
4

II, IV
ketvirčiai

2022 metai
5

II, IV
ketvirčiai

Atsakingas
vykdytojas
6
valdybos
Trakų aplinkos
apsaugos
inspekcija
Hidrotechnikos
statinių
valdytojai

Vertinimo kriterijai
7

Atliktų
hidrotechnikos
statinių apžiūrų aktų
skaičius

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
8

2

13 tikslas – sumažinti kibernetinių atakų pavojų

13.1

Vietinio kompiuterių
tinklo segmentavimas

13.2

Patikrinti rezervinių
maitinimo šaltinių darbo
trukmę dingus elektros
energijai ir, esant
poreikiui, pakeisti
rezervinių maitinimo
šaltinių akumuliatorius

-

-

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Savivaldybės
administracijos
Dokumentų
valdymo
skyriaus
Kompiuterių
sistemų
specialistai

Pagal poreikį

Savivaldybės
administracijos
Dokumentų
valdymo
skyriaus
Kompiuterių
sistemų
specialistai

14 tikslas – sumažinti pastatų griūčių riziką ir galimus jų padarinius
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>1
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13
Eil. Nr.
1

14.1

Priemonės
pavadinimas
2
Daugiabučių
gyvenamųjų namų,
kurių aukštingumas iki 5
aukštų imtinai, ir
ypatingų statinių
naudojimo priežiūros
organizavimas ir
atlikimas

2020 metai
3

-

Vykdymo metai
2021 metai
4

I-IV
ketvirčiai

2022 metai
5

I-IV ketvirčiai

Atsakingas
vykdytojas
6

Statybos, ūkio
plėtros ir turto
valdymo skyrius

Plane naudojami sutrumpinimai:
 ESK – Ekstremalių situacijų komisija;
 ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras;
 VRAAD Trakų rajono agentūra - Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūra;
 Trakų PGT – Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
 Trakų rajono PGĮ – Trakų rajono Priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga;
 Trakų VMVT – Trakų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;
 VAPGV – Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
 VAVPK Trakų r. PK – Trakų rajono policijos komisariatas.

Vertinimo kriterijai
7
Tikrintinų objektų
skaičius nuo gautų
skundų ar kitų
informacijos tiekėjų
skaičiaus proc.

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
8

≥ 80
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