
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS 2023 METŲ

PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
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Švenčionys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 13

straipsnio 1 punkto 14 papunkčiu ir siekdama užtikrinti Švenčionių rajono civilinės saugos sistemos

parengtį bei planingą ir organizuotą darbą 2023 metais:

1. T v i r t i n u Švenčionių rajono savivaldybės civilinės saugos 2023 metų priemonių planą

(pridedama).

2. P a v e d u Tadeušui Komaiško, rajono savivaldybės administracijos vyriausiajam

specialistui, vykdyti plane numatytas priemones.

Administracijos direktorė Jovita Rudėnienė

Elektroninio dokumento nuorašas



 

         PATVIRTINTA

         Švenčionių rajono savivaldybės

         administracijos direktoriaus

         2023 m. sausio     d.

         įsakymu Nr. A-

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS 2023 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.

Nr.
Priemonės pavadinimas

Priemonės

įvykdymo terminas

Atsakingi

vykdytojai
Teisinis priemonės vykdymo pagrindas

1 2 3 4 5

1. Parengti ir patvirtinti 2023 metų savivaldybės 

gyventojų civilinės saugos švietimo renginių grafiką.

2023 m. sausio 31 d. Savivaldybės

administracijos

direktorius,

administracijos 

vyriausiasis

specialistas

Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV)  

2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718, 34 punktas.

2.
Organizuoti civilinės saugos būklės kompleksinius 

(planinius) patikrinimus:

Savivaldybės

administracijos

vyriausiasis

specialistas

1. Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės 

saugos įstatymo 13 straipsnio 7 punktas.

2. Civilinės saugos būklės savivaldybėse, ministerijose 

ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose patikrinimų 

organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

VRM (toliau – PAGD prie VRM) direktoriaus 2010 m. 

rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1-263, (Nauja redakcija  

2019 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 1-196), 8

punktas.

2.1. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija 2023 m. balandis

2.2. Švenčionių rajono Pabradės „Žeimenos“ gimnazija 2023 m. spalis

3. Atlikti tikslinius patikrinimus įmonėse ir ūkio 

subjektuose, kurių veikla civilinės saugos srityje 

įvertinta „Nepatenkinamai“.

2023 m. Savivaldybės

administracijos

vyriausiasis

specialistas

Civilinės saugos būklės savivaldybėse, ministerijose ir 

kitose valstybės institucijose ir įstaigose patikrinimų 

organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. 

įsakymu Nr. 1-263, (Nauja redakcija 2019 m. balandžio

18 d. įsakymas Nr. 1-196), 9 punktas.



1 2 3 4 5

4. Teikti duomenis apie Savivaldybės administracijos 

veiklą civilinės saugos srityje per 2022 metus teikimas 

Vilniaus priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (toliau – 

Vilniaus PGV).

2023 m. sausio 5 d. Savivaldybės

administracijos

direktorius,

administracijos 

vyriausiasis

specialistas

Duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams 

vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, 

tvarkymo ir teikimo Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų 

ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto PAGD prie 

VRM direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 

1-266, (Nauja redakcija 2016 m. liepos 21 d. įsakymas 

Nr. 1-239), 7 punktas.

5. Patikslinti (esant poreikiui) Švenčionių rajono 

savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, 

pateikti Vilniaus PGV derinti ir patvirtinti Savivaldybės

administracijos direktoriaus įsakymu.

2023 m. II ketv. Savivaldybės

administracijos

direktorius,

administracijos 

vyriausiasis

specialistas

1. Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės 

saugos įstatymo 23 straipsnio 6 punktas.

2. Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo 

metodinės rekomendacijos patvirtintos PAGD prie 

VRM 2011-02-23 įsakymu Nr. 1-70 (Nauja redakcija 

2019 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 1-524).

6. Peržiūrėti Švenčionių rajono savivaldybės galimų 

pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir, esant

poreikiui, ją pakoreguoti.

2023 m. I ketv. Savivaldybės

administracijos

vyriausiasis

specialistas

1. Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės 

saugos įstatymo 23 straipsnio 6 punktas.

2. PAGD prie VRM 2011 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 

1-189 ,,Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų 

rizikos analizės atlikimo metodinių rekomendacijų 

patvirtinimo“.

7.  Dalyvauti valstybinio lygio civilinės saugos funkcinėse

pratybose pagal Norvegijos finansinio mechanizmo 

lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT05-5-VRM-TF-

001 „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį 

pavojų sistemos vystymas“

2023 m. III ketv.

Savivaldybės

administracijos

direktorius,

administracijos 

vyriausiasis

specialistas

1. Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės 

saugos įstatymo 26 straipsnio 4 punktas.

2. Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas LRV 2010 m. rugsėjo 8 d. 

nutarimu Nr. 1295 (Nauja redakcija 2018 m. gruodžio 

27 d. nutarimas Nr. 1-1386).

3. LR Vidaus reikalų ministro 2021 m. gruodžio 23 d. 

įsakymas Nr. 1V-922 „Dėl valstybinio lygio civilinės 

saugos pratybų organizavimo“.



1 2 3 4 5

8. Prireikus atnaujinti Švenčionių rajono savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (OC) narių 

sąrašus, nuostatus.

Nuolat Savivaldybės

administracijos

direktorius,

administracijos 

vyriausiasis

specialistas

1. Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės 

saugos įstatymo 15 straipsnis.

2. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymai.

9. Patikslinti ūkio subjektų, kitų įstaigų, kurių vadovai 

privalo organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo 

planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, sąrašą.

2023 m.

I ketv.

Savivaldybės

administracijos

vyriausiasis

specialistas

1. Civilinės saugos būklės savivaldybėse, ministerijose 

ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose patikrinimų 

organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. 

įsakymu Nr. 1-263, (Nauja redakcija 2016 m. gruodžio 

6 d. įsakymas Nr. 1-412), 13 punktas.

10. Kaupti ir analizuoti informaciją, duomenis apie 

įvykusius Švenčionių rajono teritorijoje 

ekstremaliuosius įvykius ir susidariusias 

ekstremaliąsias situacijas, jų pobūdį ir likvidavimo 

eigą.

Nuolat Savivaldybės

administracijos

vyriausiasis

specialistas

Duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams 

vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, 

tvarkymo ir teikimo Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų 

ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto PAGD prie 

VRM direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 

1-266, (Nauja redakcija 2016 m. liepos 21 d. įsakymas 

Nr. 1-239), 3 punktas.

11. Užtikrinti perspėjimo sistemos parengtį. Perspėjimo sistemos

priežiūros

organizavimo tvarkos

apraše nustatyta

tvarka

Savivaldybės

administracijos

vyriausiasis

specialistas

Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros 

organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas PAGD prie 

VRM direktoriaus 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1-3.

(Nauja redakcija 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymas       

Nr. 1-393).

12. Dalyvauti savivaldybių darbuotojų, atsakingų už 

civilinės saugos funkcijos įgyvendinimą savivaldybėje, 

pasitarimuose.

Vilniaus PGV

2023 m. veiklos plane

numatytu

periodiškumu

Savivaldybės

administracijos

vyriausiasis

specialistas

Vilniaus PGV 2023 m. veiklos planas.

13. Organizuoti Švenčionių rajono savivaldybės darbuotojų

civilinės saugos mokymus.

2023 m.

IV ketv.

Savivaldybės

administracijos

vyriausiasis

specialistas

1. Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės 

saugos įstatymo 13 straipsnio 1 punkto 12 papunktis.

2. Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas, 

patvirtintas LRV 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 

718. (Nauja redakcija 2018 m. gruodžio 27 d. 

nutarimas Nr. 1384).



1 2 3 4 5

14. Informuoti ESOC narius apie organizuojamus 

mokymus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamente prie VRM ar Vilniaus apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo valdyboje 

2023 m.

I-IV ketv.

Savivaldybės

administracijos

direktorius,

administracijos 

vyriausiasis

specialistas

Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto 

LRV 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718, 2 priedas.

(Nauja redakcija 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 

1384).

15. Peržiūrėti kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų 

poreikį savivaldybėje.

2023 m.

II ketv.

Savivaldybės

administracijos

vyriausiasis

specialistas

1. Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės 

saugos įstatymo 13 straipsnio 1 punkto 6 papunktis.

2. LRV 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 1368 ,,Dėl 

slėptuvių poreikio nustatymo“ (Nauja redakcija 2018 

m. sausio 24 d. nutarimas Nr. 96).

3. PAGD prie VRM direktoriaus 2015 m. gruodžio     

31 d. įsakymas Nr. 1-406 „Kolektyvinės apsaugos 

statinio paruošimo evakuotiems gyventojams apsaugoti 

rekomendacijas“.

4. PAGD prie VRM direktoriaus 2022 m. gegužės       

30 d. įsakymas Nr. 1-327 „Priedangos parinkimo ir 

ženklinimo rekomendacijos“.

16. Vykdyti gyventojų perspėjimo sistemos, naudojant 

viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų 

infrastruktūrą, viešinimą.

Nuolat Savivaldybės

administracijos

vyriausiasis

specialistas

Gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės 

sistemos nuostatai ir Gyventojų parspėjimo ir 

informavimo sistemos duomenų saugos nuostatai, 

patvirtini PAGD prie VRM direktoriaus 2011 m 

gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1-342. (Nauja redakcija 

2022 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 1-362).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/56d66890af9811e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/56d66890af9811e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/56d66890af9811e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/56d66890af9811e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/56d66890af9811e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/56d66890af9811e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/56d66890af9811e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/56d66890af9811e5b12fbb7dc920ee2c
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