PATVIRTINTA
Švenčionių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. A-13
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ
2018–2020 METŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Vykdymo laikotarpis
2018
metai

2019
metai

2020
metai

Atsakingas
vykdytojas

Pastabos

Vertinimo kriterijai

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

1 tikslas – stiprinti civilinės saugos parengtį Švenčionių rajono savivaldybėje
nuolat

nuolat

nuolat

Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas

Ekstremaliųjų įvykių,
ekstremaliųjų
situacijų aprašymų
skaičius nuo bendro
įvykusių
ekstremaliųjų įvykių
ir ekstremaliųjų
situacijų skaičiaus,
proc.

100

Peržiūrėti ir koreguoti
Švenčionių rajono
savivaldybės (toliau –
Savivaldybė) galimų
pavojų ir ekstremaliųjų
situacijų rizikos analizę

I ketvirtis

esant
poreikiui

esant
poreikiui

Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas

Peržiūrų ir, esant
poreikiui, atliktų
korekcijų skaičius

1

Peržiūrėti ir esant
poreikiui atnaujinti
Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų
valdymo planą

II ketvirtis II ketvirtis

II ketvirtis

Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas

Peržiūrų ir, esant
poreikiui, atliktų
korekcijų skaičius

1

1.1.

Kaupti ir analizuoti
informaciją, duomenis
apie įvykusius
ekstremaliuosius įvykius,
ekstremaliąsias situacijas

1.2.

1.3.

Atžyma apie
įgyvendinimą

2

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

1.4.

Peržiūrėti kolektyvinės
apsaugos statinių poreikį
Savivaldybėje

1.5.

Parengti tinkamus
dokumentus dėl ESOC
slėptuvės įrengimo
Tikslinti Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų
komisijos (toliau – ESK)
ir ESOC personalinę
sudėtį
Informuoti ESK, ESOC
narius apie
organizuojamus
mokymus Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo
departamente prie VRM
(toliau – PAGD) ar
Vilniaus apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo
valdyboje (toliau –
Vilniaus APGV)
Organizuoti Savivaldybės
ESK posėdžius

1.6.

1.7.

1.8.

1.8.1.

ESK posėdyje aptarti
Savivaldybės civilinės
saugos sistemos būklę,
įvertinti Savivaldybės
įstaigų, kitų įstaigų ir
ūkio subjektų
pasirengimą reaguoti į

Vykdymo laikotarpis
2018
2019
metai
metai
II ketvirtis II ketvirtis

2020
metai
II ketvirtis

Atsakingas
vykdytojas
Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas

Vertinimo kriterijai

esant poreikiui

Peržiūrėtas
kolektyvinės
apsaugos statinių
sąrašas
Projekto
įgyvendinimas
(procentais)

Jei bus skirtos
lėšos projekto
įgyvendinimui

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
1

iki
gruodžio
31 d.
nuolat

Projekto
įgyvendinimas
nuolat

nuolat

Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas

Informuotų narių,
kuriems reikia
išklausyti civilinės
saugos mokymo
kursą, procentas

100

ne rečiau
ne rečiau
kaip vieną kaip vieną
kartą per kartą per
ketvirtį
ketvirtį

ne rečiau
kaip vieną
kartą per
ketvirtį

Organizuotų ESK
posėdžių skaičius

≥4

I ketvirtis

I ketvirtis

Savivaldybės ESK
pirmininkas,
Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas
Savivaldybės ESK
pirmininkas,
Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas

Organizuotų ESK
posėdžių civilinės
saugos būklės
klausimais skaičius

≥1

I ketvirtis

-

Pastabos

100

100

Atžyma apie
įgyvendinimą

3

Eil.
Nr.

1.8.2.

1.8.3.

1.9.

1.10.

1.11

Priemonės
pavadinimas
ekstremaliąsias situacijas
ir numatyti priemones
civilinės saugos būklei
gerinti
ESK posėdyje aptarti
pasirengimą išvengti
gaisrų atvirose teritorijose

ESK posėdyje aptarti
pasirengimą šaltajam
metų laikotarpiui,
įvertinti Savivaldybės
institucijų ir įstaigų, ūkio
subjektų, kitų įstaigų
pasirengimą, užtikrinti
šilumos energijos,
elektros, dujų
vandentiekio ir kitų
paslaugų teikimą
Patikslinti tarpusavio
pagalbos planus su
gretimomis
savivaldybėmis
Atlikti techninių
perspėjimo sistemos
priemonių priežiūros
darbus

Peržiūrėti ir prireikus
atnaujinti Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų
prevencijos 2018–2020
m. priemonių planą

Vykdymo laikotarpis
2018
metai

2019
metai

II ketvirtis II ketvirtis

2020
metai

II ketvirtis

IV
ketvirtis

IV
ketvirtis

IV
ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

pagal
pagal
PAGD
PAGD
patvirtintą patvirtintą
grafiką
grafiką

-

I ketvirtis

pagal PAGD
patvirtintą
grafiką

I ketvirtis

Atsakingas
vykdytojas

Pastabos

Vertinimo kriterijai

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

≥1

Savivaldybės ESK
pirmininkas,
Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas
Savivaldybės ESK
pirmininkas,
Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas

Organizuotų ESK
posėdžių
pasirengimui išvengti
gaisrų atvirose
teritorijose
klausimais skaičius
Organizuotų ESK
posėdžių
pasirengimo šaltajam
metų laikotarpiui
klausimais skaičius

Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas
Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas

Pagal poreikį
patikslintų planų
procentas

100

Atliktų perspėjimo
sirenomis sistemos
patikrinimų skaičius
nuo suplanuotų
patikrinimų
skaičiaus, proc.
Pagal teisės aktų
keliamus
reikalavimus kartai
per metus

100

Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas

≥1

1

Atžyma apie
įgyvendinimą

4

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

1.12.

Parengti Savivaldybės
gyventojų civilinės
saugos švietimo renginių
grafiką
Viešinti gyventojų
perspėjimo ir
informavimo sistemą

1.13.

1.14.

Skleisti savivaldybės
seniūnijoms ir
bendruomenėms
informaciją apie
prevenciją ir pasirengimą
galimoms
ekstremaliosioms
situacijoms

1.15.

Savivaldybės interneto
puslapiuose skelbti
informaciją apie
gresiančius pavojus ir
teikti saugaus elgesio
rekomendacijas

1.16.

Peržiūrėti ir prireikus
atnaujinti materialinių
išteklių ir paslaugų
teikimo sutartis dėl
reikalingos technikos
darbams atlikti
ekstremaliosios situacijos
atveju

Vykdymo laikotarpis

Atsakingas
vykdytojas

2018
metai
I ketvirtis

2019
metai
I ketvirtis

2020
metai
I ketvirtis

nuolat

nuolat

nuolat

ne rečiau
kaip du
kartus per
metus

ne rečiau
kaip du
kartus per
metus

ne rečiau
kaip du
kartus per
metus

Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas

nuolat

nuolat

nuolat

II ketvirtis

II ketvirtis II ketvirtis

Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas
Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas

Pastabos

Vertinimo kriterijai

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

Parengtas ir
patvirtintas grafikas
(skaičius)

1

Priemonių, kuriomis
buvo viešinama
perspėjimo ir
informavimo sistema
skaičius
Informacijos
viešinimas
(kartai per metus)

≥2

Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas

Gyventojai
informuoti laiku apie
tam tikru metu
aktualius pavojus

Informacija
paskelbta
priklausomai
nuo tam tikram
metų laikui
būdingų
pavojų

Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas

Peržiūrėtų ir pagal
poreikį atnaujintų
sutarčių procentas

100

≥2

Atžyma apie
įgyvendinimą

5

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Vykdymo laikotarpis
2018
metai

2019
metai

2020
metai

Atsakingas
vykdytojas

Pastabos

Vertinimo kriterijai

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

2 tikslas – tobulinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo organų veiksmų koordinavimo įgūdžius
2.1.
2.1.1.

Organizuoti
civilinės
saugos pratybas:
stalo pratybas

2.1.2.

funkcines pratybas

2.1.3.

kompleksines pratybas

2.2.

2.3.

Organizuoti savivaldybės
administracijos
darbuotojams 2 val.
civilinės saugos
mokymus
Siekti, kad civilinės
saugos sistemos subjektų
atstovai dalyvautų
civilinės saugos mokymo
kursuose

kartą per
metus

kartą per
metus

kartą per
metus

IV
ketvirtis

IV
ketvirtis

IV
ketvirtis

pagal
poreikį

pagal
poreikį

pagal poreikį

Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas, ESK,
ESOC
Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas, ESK,
ESOC
Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas, ESK,
ESOC
Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas
Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas, į
Savivaldybės ESK
ir ESOC įeinančių
civilinės saugos
sistemos subjektų
vadovai

Mokymuose
dalyvaujama
vadovaujantis
Civilinės
saugos
mokymo
tvarkos aprašu,
patvirtintu
LRV 2010 m.
birželio 7 d.
Nr. 718 „Dėl

Organizuotų pratybų
skaičius

1

Organizuotų pratybų
skaičius

1

Organizuotų pratybų
skaičius

1

Organizuotų
mokymų skaičius

1

Narių, turinčių
išklausyti CS kursus
procentas nuo
išklausiusių kursus ir
turinčių galiojančius
pažymėjimus,
procentas

80

Atžyma apie
įgyvendinimą

6

Eil.
Nr.

Vykdymo laikotarpis

Priemonės
pavadinimas

2018
metai

2019
metai

2020
metai

Atsakingas
vykdytojas

Pastabos

Vertinimo kriterijai

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

Civilinės
saugos
mokymo
tvarkos aprašo
patvirtinimo“
3 tikslas – pasirengti gaisrų pavojams
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Vykdyti Gaisrų
prevencijos Švenčionių
rajone programos veiklos
plane numatytas
priemones, esant
poreikiui peržiūrėti ir
atnaujinti
Organizuoti reidus dėl
žolės deginimo,
laužaviečių neteisėto
įrengimo miško parkuose
ir kituose žaliuosiuose
plotuose
Rengti gaisrinės saugos
akciją „Būk saugus,
moksleivi“, siekiant
ugdyti sąmoningą vaikų
atsargumą

Rengti civilinės saugos
pratybas Savivaldybės
švietimo įstaigose

nuolat

nuolat

nuolat

Veiklos plane
nurodyti atsakingi
vykdytojai

Numatytų įvykdytų
priemonių skaičius
nuo visų suplanuotų
priemonių skaičiaus,
proc.

80

II, III
ketvirtis

II, III
ketvirtis

II, III
ketvirtis

Savivaldybės
administracija,
Vilniaus APGV
Švenčionių PGT

mokslo
metų
pradžioje

mokslo
metų
pradžioje

mokslo metų
pradžioje

Deginančių
žolę asmenų
nustatymas ir
patraukimas
administracinė
n atsakomybėn
1

per
mokslo
metus

per
mokslo
metus

per mokslo
metus

Vilniaus APGV
Švenčionių PGT,
Savivaldybės
administracijos
Kultūros, švietimo,
jaunimo ir sporto
skyrius
Savivaldybės
švietimo įstaigos,
Savivaldybės
administracijos
Kultūros, švietimo,
jaunimo ir sporto
skyrius

Organizuoti
patikrinimai dėl žolės
deginimo, vykdyti
patikrinimai pagal
gyventojų
pranešimus
Akcijų skaičius

Pagal teisės aktų
keliamus
reikalavimus

Organizuotų
pratybų
skaičius nuo
privalomų
organizuoti
pratybų
skaičiaus

Atžyma apie
įgyvendinimą

7

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Vykdymo laikotarpis
2018
metai

2019
metai

2020
metai

Atsakingas
vykdytojas

Pastabos

Vertinimo kriterijai

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

4 tikslas – išvengti nuostolių ir žmonių aukų dėl pastatų griūčių
4.1.

4.2.

Atlikti Švenčionių rajono
savivaldybės teritorijoje
esančių ūkio subjektų ir
kitų įstaigų civilinės
saugos būklės
kompleksinius (planinius)
patikrinimus pagal
patvirtintą metų planą
Vykdyti statinių
periodines ir neeilines
apžiūras

pagal
pagal
pagal civilinės
civilinės civilinės saugos būklės
saugos
saugos
patikrinimų
būklės
būklės
grafiką
patikrinimųpatikrinimų
grafiką
grafiką

pagal
grafiką

pagal
grafiką

pagal
grafiką

Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas

Savivaldybės
administracijos
pastatų priežiūros
specialistai

Atliktų ūkio subjektų
ir kitų įstaigų
kompleksinių
patikrinimų nuo
planuotų
kompleksinių
patikrinimų skaičiaus
procentas
Tikrintinų objektų
skaičius nuo gautų
skundų ar kitų
informacijos tiekėjų
skaičiaus, statinių
apžiūrų procentas

100

100

5 tikslas – pasirengti cheminių, radioaktyviųjų medžiagų pasklidimui
5.1.

5.2.

Rinkti ir teikti
informaciją Radiacinės
saugos centrui apie
galimai
radioaktyviosiomis
atliekomis užterštas
savivaldybėje esančias
teritorijas
Paviešinti informaciją
gyventojams, kaip elgtis
norint atsikratyti
gyvsidabrio termometro
ir (ar) jį sudaužius

esant
poreikiui

esant
poreikiui

esant
poreikiui

Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas

Gyventojų, ūkio
subjektų, kitų įstaigų
teikiamos
informacijos skaičius

Pagal
gyventojų,
ūkio subjektų,
kitų įstaigų
teikiamą
informaciją

esant
poreikiui

esant
poreikiui

esant
poreikiui

Savivaldybės
administracijos
Žemės ūkio skyrius

Gautų pranešimų dėl
gyvsidabrio
patekimo į aplinką
skaičius

Priklausomai
nuo gautų
pranešimų apie
gyvsidabrio
patekimą į
aplinką

Atžyma apie
įgyvendinimą
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Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Vykdymo laikotarpis
2018
metai

2019
metai

2020
metai

Atsakingas
vykdytojas

Pastabos

Vertinimo kriterijai

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

Organizuotų
komisijos posėdžių
skaičius nuo
planuotų posėdžių
skaičiaus

≥4

6 tikslas – pasirengti galimoms kelių transporto avarijoms siekiant sumažinti nukentėjusiųjų, žuvusiųjų skaičių

6.1.

Rengti eismo saugumo
komisijos posėdžius

pagal
poreikį

pagal
poreikį

pagal poreikį

Savivaldybės eismo
saugumo komisija

7 tikslas – pasirengti galimoms ligų epidemijoms
7.1.

Koordinuoti ir
kontroliuoti priemonių,
numatytų Švenčionių
rajono savivaldybės
administracijos
direktoriaus 2017 m.
birželio 7 d įsakymu Nr.
A-442 patvirtintame
Švenčionių rajono gripo
ir ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų
profilaktikos ir
priešepideminių
priemonių plane,
įgyvendinimą, esant
poreikiui planą peržiūrėti
ir atnaujinti

nuolat

nuolat

nuolat

Švenčionių rajono
savivaldybės
administracija

Aktualios redakcijos
planų skaičius nuo
visų būtinų parengti
planų skaičiaus

Kasmet
peržiūrimas ir
atnaujinamas
planas

7.2.

Koordinuoti ir
kontroliuoti priemonių,
numatytų Švenčionių
rajono savivaldybės
administracijos
direktoriaus 2017 m.
birželio 29 d įsakymu Nr.

pagal
poreikį

pagal
poreikį

pagal poreikį

Švenčionių rajono
savivaldybės
administracija

Plano peržiūrėjimas
ir atnaujinimas.
Esant poreikiui
pateikiama aktuali
plano redakcija.

Kasmet
peržiūrimas ir
atnaujinamas
planas

Atžyma apie
įgyvendinimą
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Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Vykdymo laikotarpis
2018
metai

2019
metai

2020
metai

Atsakingas
vykdytojas

Pastabos

Vertinimo kriterijai

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

A-507 patvirtintame
Švenčionių rajono
savivaldybės pasirengimo
gripo pandemijai plane,
įgyvendinimą, esant
poreikiui planą peržiūrėti
ir atnaujinti
7.3.

Koordinuoti ir
kontroliuoti priemonių,
numatytų Švenčionių
rajono savivaldybės
administracijos
direktoriaus 2015 m.
gruodžio 14 d. įsakymu
Nr. A-746 patvirtintame
Švenčionių rajono
savivaldybės pasirengimo
raupų grėsmei veiksmų
plane, įgyvendinimą,
esant poreikiui planą
peržiūrėti ir atnaujinti

nuolat

nuolat

nuolat

Švenčionių rajono
savivaldybės
administracija

Plano peržiūrėjimas
ir atnaujinimas.
Esant poreikiui
pateikiama aktuali
plano redakcija.

Kasmet
peržiūrimas ir
atnaujinamas
planas

7.4.

Vykdyti sergamumo
užkrečiamosiomis
ligomis stebėseną, analizę
ir prognozę Savivaldybės
teritorijoje, rengti ir teikti
informaciją bei
pasiūlymus Savivaldybei,
asmens sveikatos
priežiūros įstaigoms ir
kitoms suinteresuotoms
institucijoms apie
epidemiologinę situaciją
Švenčionių rajone

nuolat

nuolat

nuolat

Nacionalinio
visuomenės
sveikatos centro
prie Sveikatos
apsaugos
ministerijos
Vilniaus
departamento
Švenčionių skyrius
(toliau – NVSC VD
Švenčionių skyrius)

Užregistruotų
užkrečiamųjų ligų
atvejų procentai
pagal gautus skubius
pranešimus

100

Atžyma apie
įgyvendinimą
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Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

7.5.

Vykdyti sergamumo
užkrečiamosiomis
ligomis stebėseną, analizę
ir prognozę Savivaldybės
teritorijoje, rengti ir teikti
informaciją bei
pasiūlymus Savivaldybei,
asmens sveikatos
priežiūros įstaigoms ir
kitoms suinteresuotoms
institucijoms apie
epidemiologinę situaciją
Švenčionių rajone

Vykdymo laikotarpis
2018
metai
nuolat

2019
metai
nuolat

2020
metai
nuolat

Atsakingas
vykdytojas
NVSC VD
Švenčionių skyrius

Pastabos

Vertinimo kriterijai
Užregistruotų
užkrečiamųjų ligų
atvejų procentai
pagal gautus skubius
pranešimus
Užregistruotų
užkrečiamųjų ligų
atvejų procentai
pagal galutines
diagnozes
Užkrečiamųjų ligų
atvejų, kai atliktas
epidemiologinis
tyrimas , procentai
Parengtų
užkrečiamųjų ligų
epidemiologinės
situacijos
savivaldybės
teritorijoje analizių
skaičius (vnt./metus)
Teikiamos
informacijos apie
užkrečiamųjų ligų
epidemiologinę
situaciją Vilniaus
mieste, analizės
išvados ir pasiūlymai
savivaldybei, asmens
sveikatos priežiūros
įstaigoms ir kitoms
suinteresuotoms
institucijoms
(procentai)

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
100

100

56

1

Esant
užkrečiamosios
ligos
protrūkiui,
pagal
epidemiologinę
situaciją – 100

Atžyma apie
įgyvendinimą
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Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

7.6.

Pagal Užkrečiamųjų ligų
ir AIDS centro pateiktą
informaciją apie
užkrečiamųjų ligų
epidemiologinę situaciją
pasaulyje, Europos
Sąjungos šalyse narėse ir
kitose kaimyninėse
valstybėse, teikti
informaciją asmens
sveikatos priežiūros
įstaigoms, kitoms
valstybės valdymo
institucijoms, įstaigoms,
Savivaldybei, visuomenei
ir žiniasklaidai
Užtikrinti maisto saugą,
priimti sprendimus ir
informuoti žmones apie
su maistu susijusius bei
galimus ligų plitimo
pavojus

7.7.

Vykdymo laikotarpis
2018
metai
nuolat

2019
metai
nuolat

2020
metai
nuolat

nuolat

nuolat

nuolat

Atsakingas
vykdytojas

Pastabos

Vertinimo kriterijai

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

NVSC VD
Švenčionių skyrius

Parengtų ir
visuomenės
informavimo
priemonėms
išplatintų
informacinių
pranešimų spaudai
skaičius (vnt.)

5

Valstybinės maisto
ir veterinarijos
tarnybos
Švenčionių
valstybinė maisto ir
veterinarijos
tarnyba (toliau –
Švenčionių
VMVT)

Maisto produktų
tyrimų, neatitikusių
saugos ir kokybės
reikalavimų dalis
(procentai)

2017 m. – viso
atlikta tyrimų
27, neatitikusių
– 0.
2018 m. -pagal
planą
2017 m. – 135
patikrinimai.
2018 m. planuojama
100

Maisto tvarkymo
subjektų patikrinimų
skaičius,
atsižvelgiant į rizikos
vertinimo duomenis
(vnt.)
Sprendimų dėl ūkio
subjekto veiklos,
nesaugaus produkto
bei produkto teikimo
rinkai sustabdymo ir
uždraudimo skaičius
(vnt.)

2017 m. – 4
2018 m. - 0

Atžyma apie
įgyvendinimą

12

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

7.8.

Užkirsti kelią bendrų ligų
žmonėms ir gyvūnams
plitimo galimybes,
sudaryti ir vykdyti metinį
maisto produktų
stebėsenos ir geriamojo
vandens mėginių ėmimo
bei gyvūnų užkrečiamųjų
ligų valstybinės
veterinarinės stebėsenos
planus, analizuoti ir
apibendrinti gautus
tyrimų rezultatus

7.9.

Užtikrinti maistinių
atliekų tvarkymo
valstybinę kontrolę,
vykdant valstybinę
kontrolę ūkio
subjektuose, kontroliuoti
maistinių atliekų
tvarkymo užtikrinimą
pagal teisės aktų
reikalavimus

Vykdymo laikotarpis
2018
metai
nuolat

2019
metai
nuolat

2020
metai
nuolat

Atsakingas
vykdytojas

Pastabos

Švenčionių VMVT

Vertinimo kriterijai
Paimtų mėginių dėl
pavojingų
užkrečiamųjų ligų
skaičius (vnt.)

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
2017 m. –
758 mėginiai

2018 m. –
pagal planą po
vasario 1 d.

2017 m.
ištirti 39

Pasiutligės atvejų
skaičius (vnt.)

2017 m. - 0
2018 m. -

Žmonių grupinių
susirgimų
(protrūkių), kilusių
dėl nesaugaus maisto
skaičius (vnt.)
Ištirtų maisto
mėginių skaičius
(vnt.)

2017 m. -0
2018 m. -

apkandžiojimo
atvejai.

nuolat

nuolat

nuolat

Švenčionių VMVT

Maistinių atliekų ir
šalutinių gyvūninių
produktų tvarkymo
gerėjimas (procentai)

2017 m. - 7
2018 m. –
2017 m. –85%
2018 m. -95%

Atžyma apie
įgyvendinimą

13

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

7.10.

Užkirsti kelią nesaugių
maisto produktų ir pašarų
platinimui, siekti, kad
rinkoje būtų tik saugūs
produktai

Vykdymo laikotarpis
2018
metai
nuolat

2019
metai
nuolat

2020
metai
nuolat

Atsakingas
vykdytojas
Švenčionių VMVT

Pastabos

Vertinimo kriterijai

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

Uždraustų importuoti
negyvūninių
produktų siuntų
skaičius (vnt.)
Sprendimų dėl ūkio
subjekto veiklos,
nesaugaus produkto
bei produkto teikimo
rinkai sustabdymo ir
uždraudimo skaičius
(vnt.)
RASFF (skubių
pranešimų dėl
nesaugaus maisto ir
pašarų sistema)
tyrimų skaičius (vnt.)
Maisto įstatymo
pažeidimo protokolų
skaičius (vnt.)

2017 m. – 0
2018 m. –

2017 m. – 0
2018 m. -

2017 m. - 0
2018 m. -

2017 m. - 0
2018 m. -

8 tikslas – pasirengti elektros, dujų, vandens, šilumos energijos tiekimo sutrikimams
8.1.

Įgyvendinti technines
priemones, numatytas
UAB „Švenčionių
Fortum energija“
pasirengimo šildymo
sezonui planuose

I–IV
ketvirtis

I–IV
ketvirtis

I–IV
ketvirtis

UAB „Fortum
Švenčionių
energija“

Pasirengimo šildymo
sezonui plano
vykdymas
(procentai)

100

8.2.

Užtikrinti geriamojo
vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo ūkio
nenutrūkstamą
funkcionavimą

nuolat

nuolat

nuolat

UAB „Vilniaus
vandenys“,
UAB „Pabradės
komunalinis ūkis“

Vandens tiekimo
nutraukimo ilgam
laikotarpiui dėl
avarijos, atvejų
skaičius (vnt.)

0

Atžyma apie
įgyvendinimą
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Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Vykdymo laikotarpis
2018
metai

2019
metai

2020
metai

Atsakingas
vykdytojas

Pastabos

Vertinimo kriterijai

Esant
gyventojų ir
kitų įstaigų ar
ūkio subjektų
pateiktai
informacijai

Pateiktų pranešimų
skaičius

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

Atžyma apie
įgyvendinimą

9 tikslas – išvengti žmonių aukų ir kitų pavojingų radinių (sprogmenų) keliamų pavojų
9.1.

Rinkti ir teikti
informaciją VAPGV ir
PAGD apie galimai
sprogmenimis užterštas
Savivaldybėje esančias
teritorijas

nuolat

nuolat

nuolat

Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas

Pagal pateiktą
gyventojų,
ūkio subjektų,
kitų įstaigų
informaciją
pranešimų
skaičius

10 tikslas – pasirengti galimiems pavojingiems meteorologiniams reiškiniams (lijundra, pūga, snygis, speigas, uraganas, kaitra), siekiant sumažinti jų pasekmes
10.1.

Organizuoti gyventojų,
savivaldybės įmonių,
ūkio subjektų ir kitų
įstaigų perspėjimą ir teikti
rekomendacijų, kaip
elgtis prieš stichinį ar
katastrofinį reiškinį ir jo
metu

Gavus
Gavus
informaciją informacij
ą

Gavus
informaciją

Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas

Įvykdyta (procentai)

100

11 tikslas – sumažinti galimos avarijos Astravo atominėje elektrinėje padarinius žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, aplinkai ir miesto infrastruktūrai
11.1.

11.2.

Aprūpinti civilinės
saugos sistemos pajėgas
asmeninės apsaugos ir
kitomis priemonėmis,
būtinomis funkcijų
atlikimui
Pravesti civilinės saugos
mokymus Vilniaus
apskrities teritorijoje
veikiantiems civilinės
saugos sistemos pajėgų

-

lapkritis

esant
poreikiui

esant
poreikiui

Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas,
Vilniaus APGV

Įgyvendinamų
priemonių skaičius
(vnt.)

1

Vilniaus APGV

Įgyvendinamų
priemonių skaičius
(vnt.)

1

15

Eil.
Nr.

11.3.

11.4.

Priemonės
pavadinimas
atstovams tema
„Civilinės saugos
veiksmų organizavimas
radioaktyviojo
užterštumo atveju.“
Sudaryti savivaldybės
dezaktyvavimo grupes

Organizuoti mokymus
savivaldybės
dezaktyvavimo grupių
nariams

Vykdymo laikotarpis
2018
metai

2019
metai

III
ketvirtis

II-III
ketvirtis

2020
metai

Atsakingas
vykdytojas

Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas,
seniūnai
Savivaldybės
administracijos
vyriausiasis
specialistas

Pastabos

Vertinimo kriterijai

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

Sudarytų grupių
skaičius

4

Apmokytų
dezaktyvavimo
grupių skaičius

4

Atžyma apie
įgyvendinimą

