CIVILINĖS SAUGOS UŽDAVINIŲ VYKDYMO AKMENĖS RAJONO
SAVIVALDYBĖJE 2017 METAIS ANALIZĖ
Akmenės rajono savivaldybėje civilinės saugos veikla (toliau – CS) buvo vykdoma pagal
Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. A-50
patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės 2017 m. civilinės saugos veiklos priemonių planą.
Ataskaitiniais metais buvo numatytos 48 priemonės, įvykdytos 48, CS veiklos priemonių planas
įvykdytas 100 proc.

Ataskaita apie Akmenės rajono savivaldybės CS vykdymą (toliau – Ataskaita) parengta
vadovaujantis Duomenų, reikalingų uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo,
tvarkymo ir teikimo PAGD prie VRM tvarkos aprašu patvirtintu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD prie VRM) direktoriaus 2016 m. liepos
21 d. įsakymu Nr. 1-239 „Duomenų, reikalingų uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje,
kaupimo, tvarkymo ir teikimo PAGD prie VRM tvarkos aprašo“, Šiaulių apskrities priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus metodinėmis rekomendacijomis, CS būklės
patikrinimų ir pravestų CS pratybų ataskaitomis, organizuotų savivaldybės Ekstremalių situacijų
komisijos posėdžių protokolais bei kitų ekstremalių situacijų prevencijos priemonių vykdymą įrodančia
medžiaga.
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1. Ekstremalieji įvykiai, ekstremaliosios situacijos ir jų padariniai:
1.1.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 22 d. Akmenės rajone iškritus 139 mm kritulių, liūtis

sukėlė didelę žalą rajono ūkininkams. Toks kritulių kiekis 3 kartus viršijo vidutinį daugiametį minėto
laikotarpio kritulių kiekį – standartinę klimato normą. Nustatyta, kad žuvę žemės ūkio augalai sudaro
75 ha plotą. Įvykis atitiko Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241
(Nauja redakcija 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1063) „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo
patvirtinimo“ patvirtinto sąrašo 10.4 papunkčio kriterijų. Akmenės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A-475(E) „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo
Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje“ Akmenės rajono savivaldybėje, išskyrus Naujosios Akmenės
miesto seniūniją, paskelbta Savivaldybės lygio ekstremalioji situacija.
2. Ekstremalių situacijų komisija (toliau – ESK) ir ekstremaliųjų situacijų operacijų
centras (toliau – ESOC):
2.1. Posėdžių skaičiaus ir tematikos pokyčio per metus analizė:
Per 2017 metus buvo planuoti 5 prevencinio pobūdžio ESK posėdžiai, pravesti 9, iš jų 7
prevencinio pobūdžio ir 2 dėl ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų:
1. Dėl civilinės saugos prevencinės veiklos 2016 m., saugios savivaldybės koncepcijos
įgyvendinimo ir ES prevencijos priemonių planavimo 2017 metams;
2. Dėl pasirengimo galimam pavasariniam polaidžiui;
3. Dėl gamtinio pobūdžio gaisrų ir jų prevencijos rajone organizavimo;
4. Dėl pasirengimo maudymosi sezonui ir žmonių žūčių vandenyje mažinimo priemonių;
5. Dėl pasirengimo šaltajam metų periodui;
6. Dėl legioneliozės susirgimų prevencijos Akmenės rajono savivaldybėje;
7. Dėl liūčių padarytos žalos žemdirbiams;
8. Dėl liūčių padarytos žalos žemdirbiams;
9. Dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės ir prevencinių priemonių.
3. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, ekstremaliųjų situacijų
valdymo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planai:
3.1. Pavojų ir rizikos analizės atlikimo vertinimas:
Pavojų ir rizikos analizė buvo patikslinta 2017 metų balandžio mėnesį. Tikslinant pavojų ir
rizikos analizę buvo nustatyta galimų pavojų, kurie atsirado ir tapo aktualūs per paskutinius metus.
3.2. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų atnaujinimo priežasčių analizė:
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Kasmet keičiasi gyventojų skaičius ir sudėtis rajone, atsirado poreikis patikslinti galimų
pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir aprašyti plane prevencijos priemones naujai
atsiradusioms grėsmėms, kurios įvardijamos kaip labai didelės ir didelės rizikos grėsmės. Lygiagrečiai
su ekstremaliųjų situacijų valdymo planu atnaujinami ir plano priedai.
3.3. Išorės avarijų likvidavimo planų skaičiaus pokytis per metus, priežasčių, dėl kurių
nerengiami ir (ar) neatnaujinami planai, analizė, problematika:
Pavojingų objektų Akmenės rajono savivaldybėje nėra, todėl nėra poreikio rengti išorės avarijų
likvidavimo planų.
3.4. Vieši planų svarstymai, informacijos apie planus sklaida savivaldybėje ir gretimose
savivaldybėse:
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, pavojų ir rizikos analizė svarstomi savivaldybės
ESK posėdžiuose, viešinami savivaldybės internetiniame puslapyje, informacija perduodama ir
gretimoms savivaldybėms.
3.5. Prevencijos priemonių atitikties galimų pavojų ir rizikos analizėje nustatytoms
grėsmėms analizė:
Prevencijos priemonių atitikties galimų pavojų ir rizikos analizėje nustatytoms grėsmėms
svarstymas kasmet būna pirmajame savivaldynės ESK posėdyje, jei reikia, pasiūloma įtraukti
papildomų prevencijos preimonių vienam ar kitam pavojui išvengti ar pašalinti.
3.6. Prevencijos priemonių planų atnaujinimo priežasčių analizė:
Prevencijos priemonių planas atnaujinams kasmet sausio mėnesį. Plano projektas
apsvarstomas ESK posėdyje, pagal ESK narių pasiūlymus patikslinamas, derinamas su Šiaulių APGV
ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinamas, skelbiamas savivaldybės
internetiniame puslapyje.
3.7. Įgyvendintų prevencijos priemonių veiksmingumo analizė, priežasčių, dėl kurių
planuotos priemonės nebuvo įgyvendintos, analizė:
Ar pasiektas tikslas įgyvendinant vieną ar kitą prevencinę priemonę ataskaitiniais metais
apsvarstoma ESK posėdyje metų pradžioje, jei reikia, pasiūloma šiais metais prevencines priemones
papildyti, pakartoti sekančiais metais.
Per ataskaitinius metus prevencijos priemonių planas buvo įvykdytas 100 proc.
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4. Tarpusavio pagalbos planai (ar sutartys) su gretimomis savivaldybėmis, ūkio
subjektais ir kitomis įstaigomis, jų apibendrinimas, pasiūlymai dėl padėties gerinimo:
Tarpusavio pagalbos planai yra sudaryti su 4 gretimomis savivaldybėmis, jie kasmet
tikslinami. Pasinaudoti šiais planais, kilus ekstremaliajai situacijai, dar neteko. Su ūkio subjektais ir
kitomis įstaigomis savivaldybė yra sudariusi 12 sutarčių. Sutartys, pasibaigus jų galiojimo laikui,
atnaujinamos, papildomos turimomis naujomis pajėgomis.
5. Savivaldybės lygio CS kompleksinės, funkcinės, stalo pratybos ir CS mokymas
darbo vietoje:
5.1.Pratybų tematika:
2017 m. lapkričio 29 d. įvyko Akmenės rajono savivaldybės stalo pratybos „Socialines
paslaugas teikiančios įstaigos, teritorinių specialiųjų tarnybų ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
valdymo struktūrų veiksmų organizavimas, susidarius ekstremaliajam įvykiui dėl gaisro Akmenės
rajono socialinių paslaugų namuose“
Pratybų

vadovas:

Akmenės

rajono

savivaldybės

administracijos

direktoriaus

pavaduotojas, Akmenės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorius
Algirdas Bučys.
Pratybų tikslas: tobulinti Akmenės rajonio civilinės saugos sistemos pajėgų, savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų valdymo struktūrą, evakuotųjų laikino apgyvendinimo vietos personalo ir
socialines paslaugas teikiančios įstaigos pasirengimą vykdant jiems priklausančias funkcijas ir
procedūras bei gebėjimą organizuotai valdyti ekstremalųjį įvykį.
Pratybų uždaviniai:
 Gilinti žinias vykdant priskirtas funkcijas sudėtingų pavojų atvejais;
 Tobulinti

reaguojančiųjų

civilinės

saugos

sistemos

subjektų

tarpusavio

bendradarbiavimą;
 Įvertinti pratybų dalyvių galimus veiksmus.
Pratybų dalyviai:
1. Akmenės rajono socialinių paslaugų namų direktorius Valdemaras Paškevičius,
2. Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Akmenės rajono priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos viršininkas Darius Liniauskas,
3. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato
viršininkas Arūnas Bubliauskas,
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4. Akmenės rajono Greitosios medicinos pagalbos centro bendruomenės slaugytojas
Česlovas Jasevičius,
5. Akmenės rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos pirmininkas
Rolandas Naglys,
6. Akmenės rajono savivaldybės gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupės
vadovas Rimvydas Juozapavičius,
7. Akmenės rajono savivaldybės gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupės
narė Dalia Sketrė,
8. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Darius Jonas Kazlauskas.

Nuotraukoje pratybų dalyviai pristato atstovaujamų įstaigų veiksmus pretybų metu.

Pratybų vertintojai: Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Akmenės priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos viršininkas Darius Liniauskas ir Akmenės rajono ugniagesių komandos viršininkas
Vladislovas Balkauskas.
Pratybų stebėtojai: Akmenės rajono Dabikinės specialiosios mokyklos direktorė Birutė
Elena Jakaitienė ir ūkvedė Judita Butkienė, ir Akmenės rajono paramos šeimai centro direktorė Violeta
Mikštienė ir ūkvedys Stanislovas Stonys.
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Pratybų eiga: Akmenės rajono socialinių paslaugų namų direktorius Valdemaras
Paškevičius pateikė bendrą informaciją kokios priešgaisrinės saugumo priemonės įrengtos Akmenės
rajono socialinių paslaugų namuose ir pristatė įstaigos darbuotojų veiksmus kilus gaisrui ir evakuojant
gyventojus iš pastato.
Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Akmenės rajono priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos viršininkas Darius Liniauskas informavo, kokių būtų imtasi veiksmų gavus
pranešimą apie kilusį gaisrą, kokios ugniagesių – gelbėtojų pajėgos atvyktų, supažindino su gelbėjimo
darbų eiga.
Kiti pratybų dalyviaipristatė savo atstovaujamų įstaigų veiksmus ir priemones likviduojant
Socialinių paslaugų namuose kilusį gaisrą, evakuojant iš pastato gyventojus ir juos apgyvendinant
Ramučių gimnazijoje, teikiant jiems medicininę ir psichologinę pagalbą ir užtikrinant būtiniausias
gevenimo sąlygas.
Pratybų metu paaiškėjo, kad nakties metu rajone dirba po du policijos ir Greitosios
medicinos pagalbos centro ekipažai, todėl šių pajėgų atvykimas į įvykio vietą priklauso nuo situacijos
(policijos ar medikų ekipažai gali būti išvykę reaguodami į anksčiau gautus iškvietimus) ir gali užtrukti
nuo 5 iki 40 minučių. Šių įstaigų atstovai nurodė, kad esant poreikiui ar siekiant greičiau suteikti
pagalbą, į ekstremalaus įvykio vietą būtų siunčiamos pajėgos iš Mažeikių, Šiaulių ar Joniškio rajonų.
Pratybų vertinimas: pratybų vertintojai pasirengimą pratyboms, jų organizavimą, pratybų
dalyvių veiksmus įvertino gerai. Bendras pratybų įvertinimo balų vidurkis 9,3.
Pratybų stebėtojai ir dalyviai užpildė 11 vertinimo anketų, kuriose išsakė savo pastebėjimus
ir pasiūlymus. Pažymėta, kad pratybų tema įdomi, situacija sudėtinga. Keletas tarnybų privalėjo derinti
veiksmus prognozuojant galimą gaisro gesinimo, gyventojų gelbėjimo, evakavimo ir apgyvendinimo
darbų eigą. Pratybų metu situacija išanalizuota tinkamai, pratyboms keliami uždaviniai įgyvendinti,
esminių trūkumų nenurodyta.
5.2. Suplanuotų ir neįvykusių pratybų priežastys:
Pratybos įvyko.
5.3. Priežasčių, dėl kurių nevykdomas CS mokymas darbo vietoje, analizė:
Savivaldybės administracijoje ir tikrinamuose ūkio subjektuose bei kitose įstaigose CS
mokymas darbo vietoje atliktas. Trūkumų nepastebėta.
6. Gyventojų švietimas CS klausimais:
6.1. Aktualiausios priemonės, tematika:
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Aktualiausia gyventojų švietimo priemone išlieka dėl sausos žolės deginimo pavasarį ir dėl
saugaus elgesio vandenyje.
6.2. Įgyvendinamų priemonių veiksmingumo analizė:
Visos įgyvendinamos priemonės apsvarstomos savivaldybės ESK posėdžiuose.
6.3. Priežastys, dėl kurių planuotos priemonės nebuvo įgyvendintos:
Visi gyventojų švietimo CS klausimais ir priešgaisrinės apsaugos priemonių 2017 m.
sausringuoju laikotarpiu įgyvendinimo planai įvykdyti, visos priemonės įgyvendintos.
7. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų CS būklė:
7.1. Patikrintų ūkio subjektų ir kitų įstaigų veiklos pobūdžio apžvalga:
Patikrinti ūkio subjektai ir kitos įmonės pagal pobūdį:
 3 – švietimo įstaigos;
 1 – sveikatos priežiūros įstaiga;
 1 - gamybinės paskirties įmonė.
7.2. Pagrindinių patikrinimų metu nustatytų pažeidimų analizė, jų šalinimas, kontrolė,
problematika:
Patikrinimų išvados: tikrintų ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklė įvertinta
patenkinamai. Patikrinimų metu suteikta metodinė pagalba, rekomendacijos dėl ekstremalių situacijų
valdymo planų keitimo.
7.3. Neatliktų suplanuotų patikrinimų priežastys:
Visi suplanuoti patikrinimai atlikti.
7.4. Priežasčių, dėl kurių neparengti ūkio sublektų ir kitų įstaigų ekstremaliųjų situacijų
valdymo planai, analizė ir problematika:
Tikrinamuose ūkio subjektuose ir kitose įstaigose ekstremaliųjų situacijų valdymo planai
parengti, patikslinti.
7.5. Priežasčių, dėl kurių neįsteigiami ūkio subjektų ir kitų įstaigų operacijų centrai, analizė
ir problematika:
Savivaldybėje nėra ūkio subjektų ir kitų įstaigų, kuriuose reikėtų įsteigti operacijų centrus.
8. Kolektyvinės apsaugos statiniai:
8.1. Parinktų KAS skaičiaus pokyčio per metus analizė, numatomų apsaugoti gyventojų
skaičiaus pokyčio per metus analizė:
Pagal 2017 metais pasikeitusį Akmenės rajono gyventojų skaičių peržiūrėtas kolektyvinės
apsaugos statinių poreikis, aprūpinimo būtiniausiomis priemonėmis užtikrinimo galimybės.
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8.2. KAS aprūpinimo planavimas, materialinių išteklių žinyno tikslinimo problematika:
Didžiausi problema dėl KAS aprūpinimo – surinkus visus savivaldybėje esančius resursus,
KAS aprūpinimui užtenka tik apie 50 proc. būtiniausių priemonių.
9. Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemų būklė:
9.1. Perspėjimo sirenomis sistemos apžvalga:
Savivaldybės teritorijoje iš viso yra 13 elektros sirenų, iš jų 5 vietinio valdymo elektros
sirenos yra privačios, o likusios 8 yra centralizuoto valdymo, tam panaudojant radijo ryšį.
9.2. Situacija dėl GPIS:
Vadovaujantis PAGD prie VRM direktoriaus 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1–342
patvirtintais gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos (toliau – GPIS) nuostatais,
Akmenės rajono savivaldybės administracija yra oficialus Gyventojų perspėjimo ir informavimo,
panaudojant viešųjų judriojo telefono ryšių paslaugų teikėjų infrastruktūrą, sistemos GPIS naudotojas,
kuriam suteikta prieigos teisė prie GPIS. Tiesioginė naudojimosi GPIS teisė 2017 metais suteikta
Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjai Vygintai
Balkauskaitei.
10 Civilinės saugos funkcijai atlikti savivaldybėse skirtų valstybės ir savivaldybių
biudžeto asignavimų panaudojimas:
10.1. darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų asignavimų savivaldybei
valstybės perduotai civilinės saugos funkcijai atlikti atitiktis pagal Valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos reikalavimuose nustatytus kriterijus,
lėšų panaudojimo analizė:
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10.2. Kitoms išlaidoms skirtų lėšų panaudojimo analizė:
Kitoms prekėms ir paslaugoms skirta 3226,14 Eur.
Iš jų sirenoms – 2200,00 Eur, dirbtinių dūmų mašinos įsigijimui – 233, 00 Eur, darbo vietos
administravimo priemonėms – 493,12 kitoms prekėms – 533,02 Eur.
10.3. Civilinės saugos funkcijai atlikti papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos:
2017 m. iš savivaldybės biudžeto CS skirta 6222,17 Eur.

Civilinės saugos analizę parengė:

Viešosios tvarkos skyriaus
vedėja Vyginta Balkauskaitė

