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  Nr. .
Klaipėda

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 29 straipsnio  8  dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu ir Ekstremaliųjų
situacijų  prevencijos  vykdymo  tvarkos  aprašu,  patvirtintu  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės
2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos
aprašo patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  2019–2021 metų  ekstremaliųjų  situacijų
prevencijos priemonių planą (pridedama).

2.  P r i p a ž į s t u  netekusiu  galios  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos
direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. AD1-3063 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės
2018–2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo“.

Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus  
įsakymu Nr. .

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Tikslai Priemonės tikslams pasiekti Atsakingi vykdytojai
Įgyvendinimo

terminai
Vertinimo kriterijai

1. Ekstrema-
liosios 
situacijos 
susidarymo 
tikimybės 
mažinimas

Mažinti 
galimybes 
užsikrėsti 
pavojingomis 
žmonių 
užkrečiamosiomi
s ligomis

1. Informuoti gyventojus apie 
savivaldybėje plintančias užkrečiamąsias 
ligas.
2. Informuoti gyventojus apie 
užkrečiamųjų ligų profilaktiką.
3. Informuoti gyventojus apie galimybę 
pasiskiepyti ir skiepų naudą.

Savivaldybės 
administracijos 
Socialinių reikalų 
departamento 
Sveikatos apsaugos 
skyrius

Esant tokiam 
pavojui

Nuolat 

Nuolat

Informacija pateikta 
savivaldybės interneto
svetainėje

Mažinti tikimybę
kilti pramoninei 
avarijai 
pavojinguose 
objektuose

1. Identifikuoti pavojus kilti 
avarijoms KJKK „Bega“ kraunant 
pavojingas medžiagas  
2. Atlikti suplanuotus saugos valdymo 
sistemos kasmetinius vidinius auditus.

KJKK „Bega“ 

AB „Klaipėdos nafta“

Kasmet 

Kasmet

Atlikti tokį tyrimą

Atlikti auditą

Mažinti 
automobilių 
avarijų skaičių

Vykdyti reidus keliuose Klaipėdos apskrities 
vyriausiasis policijos 
komisariatas 

Pagal atskirą 
planą

Įvykdyti atskirą planą

Mažinti elektros 
energijos 
tiekimo 
sutrikimų 
tikimybę

1. Kontroliuoti įrangos techninę būklę.
2. Apmokyti personalą dirbti su įranga.

AB „Energijos 
skirstymo 
operatorius“

Nuolat Atlikti planuotus 
patikrinimus

Mažinti šilumos 
tiekimo 
sutrikimų 
šildymo sezono 

1. Kontroliuoti įrangos techninę būklę.
2. Apmokyti personalą dirbti su įranga.

Šiluminės energijos 
tiekėjai

Nuolat Atlikti planuotus 
patikrinimus
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metu tikimybę
Mažinti dujų 
tiekimo 
sutrikimų 
tikimybę

1. Kontroliuoti įrangos techninę būklę.
2. Apmokyti personalą dirbti su įranga.

AB „Energijos 
skirstymo 
operatorius“

Nuolat Atlikti planuotus 
patikrinimus

Mažinti 
geriamojo 
vandens tiekimo
ir nuotekų 
šalinimo 
sutrikimų 
tikimybę

1. Kontroliuoti įrangos techninę būklę.
2. Apmokyti personalą dirbti su įranga.

AB „Klaipėdos 
vanduo“

Nuolat Atlikti planuotus 
patikrinimus

Išsiaiškinti 
vietas, kur 
tikėtina rasti po 
karų likusių 
sprogmenų

Fiksuoti vietas, kur randami sprogmenys Savivaldybės 
darbuotojai, atsakingi 
už civilinę saugą

Nuolat Užfiksuojama vieta

Mažinti gaisrų 
tikimybę

1. Įspėti gyventojus apie padidėjusį 
gaisrų pavojų dėl sausros.
2. Kontroliuoti, kaip laikomasi 
priešgaisrinės apsaugos taisyklių.
3. Uždrausti ar apriboti žmonių judėjimą 
miškuose.

Savivaldybės 
administracija 
KPGV, objektų 
savininkai 
KPGV, Savivaldybės 
administracija

Esant tokiam 
pavojui
Nuolat 

Padidėjus gaisrų
rizikai

Paskelbta 
gyventojams
Atlikti planuotus 
patikrinimus
Paskelbta 
gyventojams

Mažinti oro taršą Stebėti oro taršos pokyčius Klaipėdos regiono 
aplinkos apsaugos 
departamentas,
Savivaldybės 
administracijos 
Miesto ūkio 
departamento 
Aplinkos kokybės 
skyrius

Nuolat Atlikti planuotus 
patikrinimus

2. Ekstrema-
liosios 

Pasirengti uraganui Informuoti gyventojus apie artėjantį 
uraganą ar maksimaliai sustiprėjusį vėją 

Savivaldybės 
administracija

Susidarius 
atitinkamoms 

Paskelbta 
gyventojams
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situacijos 
padarinių 
mažinimas

sąlygoms
Didinti žmonių 
saugumą 
pavojingosios 
medžiagos patekimo 
į aplinką, 
pramoninių avarijų, 
pastatų sugriovimo, 
šilumos tiekimo 
nutraukimo šildymo 
sezono metu atvejais

1. Numatyti kolektyvinės apsaugos 
statinius ir juos paženklinti.

2. Informuoti gyventojus, kaip elgtis 
pavojingų medžiagų patekimo į aplinką, 
pramoninių avarijų, pastatų sugriovimo, 
šilumos tiekimo nutraukimo šildymo 
sezono metu atvejais.

Gyventojų 
kolektyvinės apsaugos
statinių valdytojai,
savivaldybės 
darbuotojai, atsakingi 
už civilinę saugą
Savivaldybės 
darbuotojai, atsakingi 
už civilinę saugą

Nuolat Pastatai paženklinti

Informacija pateikta 
savivaldybės interneto
svetainėje

Užtikrinti žmonių 
saugumą aptikus 
pavojingą radinį

Informuoti gyventojus, kaip elgtis aptikus
pavojingą radinį

Savivaldybės 
darbuotojai, atsakingi 
už civilinę saugą

Nuolat Informacija pateikta 
savivaldybės interneto
svetainėje

Užtikrinti žmonių 
saugumą kilus 
gaisrui

Informuoti gyventojus, kaip elgtis kilus 
gaisrui

Savivaldybės 
darbuotojai, atsakingi 
už civilinę saugą

Nuolat Informacija pateikta 
savivaldybės interneto
svetainėje

Užtikrinti žmonių 
saugumą esant 
padidėjusiai oro 
taršai

Informuoti gyventojus, kaip elgtis 
padidėjus oro taršai

Savivaldybės 
darbuotojai, atsakingi 
už civilinę saugą,
Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos 
biuras

Nuolat Informacija pateikta 
savivaldybės interneto
svetainėje

Užtikrinti žmonių 
saugumą kilus pūgai

Informuoti gyventojus, kaip elgtis kilus 
pūgai

Savivaldybės 
darbuotojai, atsakingi 
už civilinę saugą

Nuolat Informacija pateikta 
savivaldybės interneto
svetainėje

Mažinti nelaimingų 
atsitikimų skaičių 
kaitros atveju

Informuoti gyventojus, kaip elgtis kaitros
atveju

Savivaldybės 
darbuotojai, atsakingi 
už civilinę saugą,
Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos 
biuras

Nuolat Informacija pateikta 
savivaldybės interneto
svetainėje

Mažinti nelaimingų Informuoti gyventojus, kaip elgtis speigo Savivaldybės Nuolat Informacija pateikta 
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atsitikimų skaičių 
speigo atveju

atveju darbuotojai, atsakingi 
už civilinę saugą

savivaldybės interneto
svetainėje

Tinkamai pasiruošti 
artėjančiam uraganui
ar kitai 
meteorologinei 
nelaimei

1. Perspėti gyventojus apie numatomą 
uraganą, smarkų lietų, pūgą, krušą, 
speigą, kaitrą ar sausrą.

2. Nupjauti sudžiūvusius medžius, šakas.

3. Paruošti gatvių valymo techniką.

4. Sutvirtinti smėlio kopas 
paplūdimiuose.

Savivaldybės 
administracija

Savivaldybės 
administracijos 
Miesto tvarkymo 
skyrius, gyvenamųjų 
namų administratoriai
Savivaldybės 
administracijos 
Miesto tvarkymo 
skyrius
Savivaldybės 
administracijos 
Miesto tvarkymo 
skyrius, BĮ 
„Klaipėdos 
paplūdimiai“

Esant tokiam 
pavojui

Nuolat

Prieš žiemos 
sezoną

Nuolat

Paskelbta 
gyventojams

Atlikti suplanuotus 
darbus

Pasirengta žiemai

Atlikti suplanuotus 
darbus

Pavojingų taršos 
zonų už AB 
„Klaipėdos nafta“ 
ribų tikslinimas

Pagal AB „Klaipėdos nafta“ naftos 
terminalo saugos ataskaitos duomenis 
įrengti papildomas gyventojų 
informavimo sistemos sirenas 

AB „Klaipėdos nafta“ 2019 m. Pastatyti sirenas

3. Valstybės 
tarnautojų ir
darbuotojų 
civilinės 
saugos 
mokymas

Apmokyti 
savivaldybės 
valstybės tarnautojus
ir darbuotojus

1. Pravesti 2 val. civilinės saugos 
mokymus
2. Teikti konsultacijas įmonių ir 
organizacijų atstovams civilinės saugos 
klausimais. 

Savivaldybės 
darbuotojai, atsakingi 
už civilinę saugą

Kiekvienų metų 
balandžio mėn.
Pagal poreikį

Pravesti mokymus

Pravesti seminarus

4. Savivaldy-
bės lygio 
civilinės 

Paruošti žmones, 
kurie vadovaus ir 
organizuos 

1. Pravesti civilinės saugos kompleksines
pratybas savivaldybės ESOC.
2. Pravesti civilinės saugos stalo pratybas

Savivaldybės 
administracija

2019 m.

2020 m.

Pravesti pratybas
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saugos 
pratybos

ekstremaliųjų 
situacijų likvidavimą

savivaldybės ESOC.
3. Pravesti civilinės saugos funkcines 
pratybas savivaldybės ESOC.

2021 m.

5. Savivaldy-
bės 
gyventojų 
švietimas 
civilinės 
saugos 
klausimais

Supažindinti 
savivaldybės 
gyventojus su 
gyventojų veiksmais 
įvykus nelaimei ar 
ekstremaliajai 
situacijai

Savivaldybės interneto svetainėje skelbti 
Klaipėdos miesto savivaldybės 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planą

Savivaldybės 
darbuotojai, atsakingi 
už civilinę saugą

Nuolat Informacija pateikta 
savivaldybės interneto
svetainėje

Supažindinti 
savivaldybės 
gyventojus su 
civilinės saugos 
tikslais ir 
pagrindinėmis 
taisyklėmis

1. Parengti ir platinti atmintines.
2. Rengti susitikimus su gyventojais.
3. Rengti renginius civilinės saugos 
švietimo tematika.

Savivaldybės 
darbuotojai, atsakingi 
už civilinę saugą

Nuolat Informacija pateikta 
savivaldybės interneto
svetainėje

AB – akcinė bendrovė
BĮ – biudžetinė įstaiga
KJKK – Klaipėdos jūrų krovinių kompanija
KPGV – Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras

__________________________
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