
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PLANŲ
PATVIRTINIMO

2017 m. sausio d. Nr. ĮS- 46
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 

2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 1, 2, 10, 12 ir 16 

punktais,

T v i r t i n u :

1. Kauno rajono savivaldybės gyventojų civilinės saugos 2017 m. švietimo priemonių 

planą (pridedama).

2. Kauno rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2017-2019 m. prevencijos priemonių 

planą (pridedama).

L. e. Administracijos direktoriaus pareigas

2017-01-10



PATVIRTINTA 
Kauno rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
2017 m sausio /ii d. įsakymu Nr. ĮS-

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS 
2017 M. ŠVIETIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Planuojama priemonė Vykdymo
data

Atsakingas vykdytojas Pastabos

1. Savivaldybės intemetiniame puslapyje 
skelbti rekomendacijas ir atmintines 
gyventojams civilinės saugos tema

Pastoviai CS specialistas 
Savivaldybės gydytojas 
Veterinarijos tarnyba

2. Civilinės saugos atmintinių 
išplatinimas ūkio subjektams, 
seniūnijoms ir mokykloms

Visus
metus

CS specialistas

3. Civilinės saugos atmintinių platinimas 
gyventojams

Vasaris Seniūnijų seniūnai

4. Rengti ir rajoninėje spaudoje ir per 
vietinę televiziją skelbti informaciją 
gyventojams:

Esant
būtinumui

CS specialistas, mero pdėjėja 
ryšiams su visuomene

4.1. apie draudimą deginti žolę; Kovas Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
4.2. apie planuojamą GPIS patikrinimą su 

elektros sirenų įjungimu ir kaip elgtis 
išgirdus sirenų kauksmą;

Pagal
grafiką

CS specialistas

4.3. kaip elgtis vasarą prie vandens telkinių; Gegužė Savivaldybės gydytojas
4.4. kaip pasirengti šildymo sezonui; Spalis PGT
4.5. kaip elgtis gripo epidemijos metu; Gręsiant

epidemijai
Savivaldybės gydytojas 
KVSC centras

4.6. kaip elgtis esant dideliam šalčiui, 
speigo metu, pakliuvus į pūgą

Gręsiant
reiškiniui

CS specialistas 
Savivaldybės gydytojas

5. Atmintinių kaip pasirengti potvyniui ir 
kaip elgtis potvynio metu platinimas

Sausis CS specialistas 
Seniūnijos seniūnas

6. Išdalinti atmintines gyventojams, 
mokykloms apie žolės deginimo žalą

Balandis Seniūnijos seniūnas, CS 
specialistas, PGT atstovas



PATVIRTINTA 
Kauno rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
2017 m. sausio i i  d. 
įsakymu Nr. ĮS- ^

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2017-2019 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas

Vykdymo laikotarpis (metais), 
įgyvendinimo terminas Atsakingi

vykdytojai

Atžyma
apie

įvykdymą
Pastabos

2017 metams 2018 metams 2019 metams
1 2 3 4 5 6 7 8
I. BENDROSIOS PRIEMONĖS

Tikslas: Stiprinti civilinės saugos parengi j savivaldybėje
1. Kaupti ir analizuoti informaciją ir duomenis 

apie buvusias ekstremaliąsias situacijas, 
ekstremaliuosius įvykius

Pastoviai Pastoviai Pastoviai C S specialistas

2. Peržiūrėti ir atnaujinti ekstremaliųjų situacijų 
valdymo planą

Iki kovo 31d Iki kovo 31d. Iki kovo 31 d. CS specialistas

3. Įrengti ESOC civilinės saugos patalpas Esant
finansavimui

Esant
finansavimui

Esant
finansavimui

Administracijos
direktorius

4. Tikslinti Savivaldybės ĖSK ir ESOC 
personalinę sudėtį.

Pastoviai Pastoviai Pastoviai CS specialistas Duomenis 
pateikti PGV

5. Tikslinti gyventojų evakavimo ir priėmimo 
komisijos personalinę sudėtį

Pastoviai Pastoviai Pastoviai CS specialistas Duomenis 
pateikti PGV

6. Organizuoti savivaldybės ĖSK vadovų ir 
narių, civilinės saugos mokymą PAGD prie 
VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos 
Civilinės saugos mokymo centre 
Nemenčinėje

Vadovaujantis 
civilinės saugos 
mokymo centro 

planu

Pagal poreikį Pagal poreikį Administracijos 
direktorius 

CS specialistas

7. Organizuoti savivaldybės ESOC narių, ūkio 
subjektų civilinės saugos mokymą APGV 
Civilinės saugos skyriuje

Paraišką pateikti 
iki sausio 15 d.

Paraišką pateikti 
iki gruodžio 15 d.

Paraišką pateikti 
iki gruodžio 15 d.

Administracijos 
direktorius 

CS specialistas
8. ĖSK posėdyje aptarti savivaldybės civilinės 

saugos sistemos būklę, įvertinti savivaldybių
I ketvirtis I ketvirtis. 1 ketvirtis ĖSK vadovas



Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas

Vykdymo laikotarpis (metais), 
įgyvendinimo terminas Atsakingi

vykdytojai

Atžyma
apie

įvykdymą
Pastabos

2017 metams 2018 metams 2019 metams
1 2 3 4 5 6 7 8

institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio 
subjektų pasirengimą reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas ir numatyti 
priemones jam gerinti

9. Atnaujinti (sudaryti) sutartis dėl savivaldybės 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plane 
nurodytų užduočių vykdymo su:

pastoviai pastoviai pastoviai Administracijos
direktorius

9.1 Rengti ir kontroliuoti sudarytą sutartį su ūkio 
subjektu „Dėl gyventojų perspėjimo sistemos 
aptarnavimo ir priežiūros“

iki rugpjūčio ld Iki spalio 15 d. CS specialistas

9.2. Rengti ir kontroliuoti sudarytą sutartį dėl 
pavojingų atliekų surinkimo

iki lapkričio 1 d. Iki lapkričio 1 d. Iki lapkričio 1 d. C S specialistas

10. Sudaryti (atnaujinti) tarpusavio pagalbos 
planus su apskrities ir gretimomis 
savivaldybėmis

Administracijos
direktorius

10.1. Kauno m., Kėdainių, Prienų, Kaišiadorių, 
Jonavos, Jurbarko, Sakių

Pasikeitus
duomenims

Pasikeitus 
duomenims -

Pasikeitus 
duomenims —

Pasikeitus 
duomenims —

11. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti savivaldybės 
ekstremaliųjų situacijų prevencijos 2017-2019 
m. priemonių planą

I ketvirtis I ketvirtis CS specialistas

12. Paskelbti ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planą ir kitus planus savivaldybės 
intemetiniame puslapyje

Po atnaujinimo Po atnaujinimo Po atnaujinimo CS specialistas 
Savivaldybės 

gydytojas
13. Atnaujinti savivaldybės intemetiniame 

puslapyje patarimus, kaip apsisaugoti 
konkrečių pavojų metu

Nuolat 
(atsižvelgiant į 

sezoną)

Nuolat 
(atsižvelgiant į 

sezoną)

Nuolat 
(atsižvelgiant į 

sezoną)

CS specialistas, 
kiti specialistai

14. Rengti ir išspausdinti vietinėje spaudoje 
straipsnius civilinės saugos ir žmonių saugos 
klausimais

Nuolat 
(atsižvelgiant į 

sezoną)

Nuolat 
(atsižvelgiant į 

sezoną)

Nuolat 
(atsižvelgiant į 

sezoną)

CS specialistas, 
kiti specialistai

15. Dalyvauti radijo ir televizijos laidose civilinės 
saugos ir žmonių saugos klausimais

Pastoviai Pastoviai Pastoviai Savivaldybės
vadovai,

specialistai
16. Organizuoti tinkamą perspėjimo sistemos Pagal patvirtintą Pagal patvirtintą Pagal patvirtintą C S specialistas



Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas

Vykdymo laikotarpis (metais), 
įgyvendinimo terminas Atsakingi

vykdytojai

Atžyma
apie

įvykdymą
Pastabos

2017 metams 2018 metams 2019 metams
1 2 3 4 5 6 7 8

priežiūrą, kontroliuoti perspėjimo sistemos 
aptarnavimo darbaus

grafiką grafiką grafiką

17. Pervesti vietinio valdymo sirenas į 
centralizuoto

Esant
finansavimui

Esant
finansavimui

Esant
finansavimui

CS specialistas

18. Patikrinti perspėjimo sistemos veikimą 
įjungiant elektros sirenas

Pagal patvirtintą 
grafiką

Pagal patvirtintą 
grafiką

Pagal patvirtintą 
grafiką

CS specialistas

19. Numatyti (patikslinti) priemones gyventojų 
perspėjimui organizuoti sutrikus perspėjimo 
sistemai

kovas kovas kovas CS specialistas

20. Vykdyti GPIIS naudotojo funkcijas Pastoviai Pastoviai Pastoviai CS specialistas
21. Parengti savivaldybės gyventojų civilinės 

saugos švietimo renginių metinį grafiką
Iki sausio 15 d. Iki sausio 15 d. Iki sausio 15 d. CS specialistas

II. CIVILINĖS SAUGOS PRATYBOS
Tikslas. Tobulinti civilines saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias siituacijas

1. Stalo pratybos gegužės ESOC
koordinatorius

2. Funkcinės pratybos balandis ĖSK
3. Kompleksinės pratybos birželis ĖSK

III. Tikslas: Pasirengti pavasariniam potvyniui
1. Atnaujinti pasirengimo potvyniams veiksmų 

planą
Iki sausio 30 d. Iki sausio 30 d. Iki sausio 30 d. CS specialistas

2. Surengti savivaldybės ĖSK posėdį 
pasirengimo galimiems potvyniams tema

Esant potvynio 
grėsmei

Esant potvynio 
grėsmei

Esant potvynio 
grėsmei

ĖSK vadovas Priklauso nuo

3. Stebėti ir analizuoti hidrologų teikiamą 
informaciją. Esant grėsmei informuoti 
gyventojus

Esant potvynio 
grėsmei

Esant potvynio 
grėsmei

Esant potvynio 
grėsmei

CS specialistas hidrologinių
prognozių

4. Patikrinti potencialiai pavoj ingus 
hidrotechninius statinius

Iki vasario 28 Iki vasario 28 d. Iki vasario 29 d. Savivaldybės 
Žemės ūkio sk. 

specialistai
5. Patikslinti sunkiai sergančių, neįgaliųjų, 

gimdyvių, senyvo amžiaus gyventojų, kuriuos 
prireikus tektų evakuoti iš užtvindytų zonų,

Iki sausio 25 d. Iki sausio 20 d. Iki sausio 20 d. Seniūnai, SBĮ 
Socialinių 

paslaugų centras



Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas

Vykdymo laikotarpis (metais), 
įgyvendinimo terminas Atsakingi

vykdytojai
Atžyma

apie
įvykdymą

Pastabos
2017 metams 2018 metams 2019 metams

1 2 3 4 5 6 7 8
sąrašus

6. Numatyti evakuojamų gyventojų 
apgyvendinimo vietas

Iki vasario 28 d. Iki vasario 28 d. Iki vasario 29 d. Seniūnai, CS 
specialistas

7. Informuoti gyventojus apie šachtinių šulinių 
vandens naudojimą ir galimus infekcinius 
susirgimus, profilaktikos taisykles, potvynio 
metu apsirūpinimą geriamo vandens 
atsargomis

Iki vasario 28 d. Iki vasario 28 d. Iki vasario 29 d. Seniūnai, C S 
specialistas, 
visuomenės 

sveikatos centro 
specialistai

8. Atnaujinti ir išplatinti atmintines gyventojams 
„Kaip elgtis potvynio metu“

Esant būtinybei 
Iki vasario 28 d.

Esant būtinybei 
iki vasario 28 d.

Esant būtinybei 
Iki vasario 29 d.

Seniūnai, C S 
specialistas

IV. Tikslas: Pasirengti gaisrams atvirose teritorijose, 
gyvenamajame ir privačiame sektoriuose

1. Surengti savivaldybės ĖSK posėdį 
pasirengimo gaisrams atvirose teritorijose 
tema

Iki kovo 31d, Iki kovo 31d. Iki kovo 31d. ĖSK vadovas

2. VšĮ Kauno rajono priešgaisrinės saugos 
tarnybos visuotiniuose dalininkų 
susirinkimuose apsvarstyti dėl priešgaisrinės 
saugos būklės Kauno rajone, iškilusias 
problemas teikti svarstyti ĖSK posėdžiui

Kas ketvirtį Kas ketvirtį Kas ketvirtį VšĮ Kauno 
rajono 

priešgaisrinės 
saugos tarnybos 

direktorius
3. Atnaujinti miškų, durpynų gaisrų gesinimo 

planus
Iki kovo 1 d. Iki kovo 1 d. Iki kovo 1 d. Miškų urėdijos 

urėdas, durpyno 
savininkas

4. Patikslinti papildomų pajėgų ir inžinerinės 
technikos pateikimo galimybes ir tvarką 
gaisrų gesinimui

Iki kovo 1 d. Iki kovo 1 d. Iki kovo 1 d. VšĮ 
priešgaisrinė 

saugos tarnyba,
5. išdalinti atmintines gyventojams, 

moksleiviams dėl žolės deginimo,
Iki kovo 1 d. Iki kovo 1 d. Iki kovo 1 d. VšĮ 

priešgaisrinė 
saugos tarnyba, 
C S specialistas

6. Informuoti visuomenę apie padidėjusį gaisrų 
pavojų, jų padarinius, administracinę 
atsakomybę už priešgaisrinės saugos

Kovas, balandis Kovas, balandis Kovas, balandis Savivaldybės 
AA specialistai



Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas

Vykdymo laikotarpis (metais), 
įgyvendinimo terminas Atsakingi

vykdytojai

Atžyma
apie

įvykdymą
Pastabos

2017 metams 2018 metams 2019 metams
1 2 3 4 5 6 7 8

reikalavimų nesilaikymą.
7. Parengti gyventojams rekomendacijas, kaip 

elgtis siekiant išvengti gaisrų atvirose 
teritorijose.

Iki kovo 1 d. Iki kovo 1 d. Iki kovo 1 d. Savivaldybės 
AA specialistai, 

VšĮ 
priešgaisrinė 

saugos tarnyba
8. Esant dideliam miško gaisrų pavojui uždrausti 

arba apriboti miškų lankymą ir miško išteklių 
naudojimą

Esant labai 
dideliam gaisrų 

pavojui

Esant labai 
dideliam gaisrų 

pavojui

Esant labai 
dideliam gaisrų 

pavojui

Savivaldybės
administracijos

direktorius
V. Tikslas: Pasirengti šaltajam metų periodui (šilumos energijos, elektros energijos, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo

sistemų sutrikimams)
1. Surengti pasitarimą (ĖSK posėdį) dėl 

pasirengimo šaltajam metų periodui. Įvertinti 
savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio 
subjektų, kitų įstaigų pasirengimą užtikrinti 
šilumos energijos, elektros, vandentiekio ir 
kitų paslaugų teikimą šaltuoju metų periodu.

Spalis Spalis lapkritis Savivaldybės
administracijos

direktorius

2. Patikslinti rezervinių elektros generatorių 
skaičių ir būklę, numatyti jų panaudojimą 
avarijų energetinėse, vandens sistemose 
atveju

Spalis Spalis lapkritis Aplinkos sk. 
specialistai

3. Inicijuoti sutarčių sudarymą su ūkio 
subjektais dėl pagalbos teikimo siekiant 
atnaujinti nutrauktų paslaugų teikimą

Sausis, vasaris lapkritis Aplinkos sk.
vedėjo

pavaduotojas
VL Tikslas: Pasirengti ligų epidemijų atvejams
1. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti savivaldybės 

pasirengimo gripo pandemijai planą
Lapkritis, gruodis Lapkritis, gruodis Lapkritis, gruodis Savivaldybės

gydytojas
2. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti gripo ir 

ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 
profilaktikos ir epidemiologinės priežiūros 
planą, pasirengimo raupų grėsmei priemonių 
planą, kitus planus

Lapkritis, gruodis Lapkritis, gruodis Lapkritis, gruodis Savivaldybės
gydytojas

3. Analizuoti epideminę situaciją Lietuvos Lapkritis, gruodis Lapkritis, gruodis Lapkritis, gruodis Savivaldybės



Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas

Vykdymo laikotarpis (metais), 
įgyvendinimo terminas Atsakingi

vykdytojai

Atžyma
apie

įvykdymą
Pastabos

2017 metams 2018 metams 2019 metams
1 2 3 4 5 6 7 8

-
Respublikoje, siekiant laiku ir tinkamai 
organizuoti prevencij os ir kontrolės 
priemones

gydytojas

4. Peržiūrėti ir atnaujinti priemonių vykdomų 
gripo epidemijos metu planą

Gręsiant
epidemijai

Gręsiant
epidemijai

Gręsiant
epidemijai

Savivaldybės
gydytojas

5. Organizuoti savivaldybės darbuotojų 
skiepijimą sezoninio gripo vakcina

Lapkritis Lapkritis Lapkritis Savivaldybės
gydytojas

6. Koordinuoti ASPĮ pasirengimą galimai gripo 
pandemijai

Lapkritis, gruodis Lapkritis, gruodis Lapkritis, gruodis Savivaldybės
gydytojas

7. Atšaukti arba nukelti tolesniam laikui 
savivaldybėje organizuojamus masinius 
renginius

Paskelbus
epidemiją

Paskelbus
epidemiją

Paskelbus
epidemiją

Savivaldybės
administracijos

direktorius
VII. Tikslas: Pasirengti gyvūnų ligi] epizootijų protrūkiams

1. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti neatidėliotinų 
priemonių planus gyvūnų ir paukščių ligų 
atvejams:

KVMVT
specialistai

1.1. klasikinio kiaulių maro ir afrikinio kiaulių 
maro;

Lapkritis, gruodis Lapkritis, gruodis Lapkritis, gruodis

1.2. paukščių gripo ir Niukaslio ligos; Lapkritis, gruodis Lapkritis, gruodis Lapkritis, gruodis
1.3. kiaulių vezikulinės ligos; Lapkritis, gruodis Lapkritis, gruodis Lapkritis, gruodis »
1.4. snukio ir nagų ligos; Lapkritis, gruodis Lapkritis, gruodis Lapkritis, gruodis 95
1.5. afrikinės kiaulių ligos; Lapkritis, gruodis Lapkritis, gruodis Lapkritis, gruodis 95
2. Rengti ir teikti informaciją gyventojams ir 

gyvulių laikytojams, kokių priemonių imtis 
gręsiant ir gyvūnų ligų epizootijų metu, 
siekiant apsaugoti žmones ir gyvūnus nuo 
susirgimų

Gręsiant gyvūnų 
ligoms

Gręsiant gyvūnų 
ligoms

Gręsiant gyvūnų 
ligoms

KVMVT 
specialistai, 

CS specialistas

VIII Tikslas: Išvengti žmonių aukų ir kitų pavojingų radinių (sprogmenų) keliamų pavojų
1. Rinkti ir analizuoti informaciją apie užterštas 

likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijas, 
surastus sprogmenis

Pastoviai Pastoviai Pastoviai CS specialistas

2. Parengti (atnaujinti) gyventojams informaciją Iki kovo 31d. Iki gegužės 31 d. Iki gegužės 31d. CS specialistas



Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas

Vykdymo laikotarpis (metais), 
įgyvendinimo terminas Atsakingi

vykdytojai

Atžyma
apie

įvykdymą
Pastabos

2017 metams 2018 metams 2019 metams
1 2 3 4 5 6 7 8

apie likusių nuo karo sprogmenų keliamą 
pavojų

3. Parengti (atnaujinti) gyventojams informaciją 
kaip elgtis suradus sprogmenį (įtartiną paketą)

Iki kovo 31d. Iki kovo 31d. Iki kovo 31d. CS specialistas

IX. Tikslas: Pasirengti pavojingiems meteorologiniams reiškiniams (labai smarkus vėjas, škvalas, uraganas, labai smarkus 
lietus, labai smarkus snygis, labai smarki pūga, labai smarkus speigas, labai smarki lijundra, kaitra, sausa), sumažinti

jų pasekmes
1. Gavus pranešimą apie pavojingo 

meteorologinio reiškinio grėsmę informuoti 
Savivaldybės administracijos darbuotojus, 
savivaldybės įstaigas, seniūnus, ūkio subjektų, 
kurių veiklai gresia pavojus, vadovus

Gręsiant
pavojingam
reiškiniui

Gręsiant
pavojingam
reiškiniui

Gręsiant
pavojingam

reiškimui

CS specialistas

2. Parengti ir perduoti gyventojams informaciją 
apie gręsiantį pavojingą meteorologinį 
reiškinį, jo keliamą pavojų, priemones 
pasekmėms sumažinti.

Gręsiant
pavojingam
reiškiniui

Gręsiant
pavojingam
reiškiniui

Gręsiant
pavojingam
reiškiniui

CS specialistas

X. Tikslas: Išvengti nuostolių ir žmonių aukų dėl pastatų griūčių
1. Vykdyti statinių periodines ir neeilines 

apžiūras
Pastoviai Pastoviai Pastoviai Aplinkos sk. 

pastatų 
priežiūros 
specialistai

2. Tikrinti prekybos centrų, koncertinių salių ir 
kitų masinių žmonių susibūrimo vietų 
aptarnaujančio personalo pasirengimą vykdyti 
žmonių evakavimą, veikti nelaimės atveju

Pastoviai Pastoviai Pastoviai CS specialistas

XI. Tikslas: Sumažinti galimas pasekmes įvykus radiacinei avarijai
1. Teikti gyventojams informaciją apie galimas 

radiologinius incidentus, taikytinas apsaugos 
priemones ir kaip elgtis kilus incidentui

Pastoviai Pastoviai Pastoviai CS specialistas

2. Rengti ir teikti gyventojams informaciją apie 
radioaktyvumą ir jo poveikį žmonėms ir 
aplinkai

Pastoviai Pastoviai Pastoviai CS specialistas

3. Teikti gyventojams informaciją apie Pastoviai Pastoviai Pastoviai



Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas

Vykdymo laikotarpis (metais), 
įgyvendinimo terminas Atsakingi

vykdytojai

Atžyma.
apie

įvykdymą
Pastabos

2017 metams 2018 metams 2019 metams
1 2 3 4 5 6 7 8

radioaktyvumą buityje
XII. Tikslas: Sumažinti galimas pasekmes, išvengti žmonių aukų įvykus cheminei avarijai

1. Peržiūrėti ir atnaujinti išorės avarinį planą PO 
„Suskystintos dujos“ Kauno suskystintų dujų 
stočiai, AB Giraitės ginkluotės gamyklai)

Iki vasario 27 d Iki vasario 27 d. Iki vasario 28 d. CS specialistas

2. Rengti ir teikti gyventojams informaciją apie 
pavojingo objekto veiklą, galimas avarijas, 
taikytinas apsaugos priemones ir apie tai, kaip 
elgtis įvykus tokiai avarijai.

pastoviai pastoviai pastoviai Pavojingo 
objekto 

valdytojas 
CS specialistas

3. Teikti gyventojams informaciją apie 
Savivaldybės teritorijoje turimas pavojingas 
medžiagas

pastoviai pastoviai pastoviai CS specialistas

4. Rinkti duomenis apie savivaldybės teritorijoje 
turimas neutralizuojančias medžiagas

Iki kovol d. Iki vasario 1 d. Iki vasario 1 d. CS specialistas

5. Numatyti materialinių išteklių poreikį 
cheminės avarijos pasekmėms šalinti, 
patikslinti turimus materialinius išteklius

Numatyti 
Iki kovo 1 d.

Tikslinti 
Iki vasario 1 d.

Tikslinti 
Iki vasario 1 d

CS specialistas



PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m sausio /i/c d. įsakymu Nr. ĮS- ^

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS 
ŠVIETIMO PRIEMONIŲ GRAFIKAS 2017 M.

Eil.
Nr.

Planuojama priemonė Vykdymo
data

Atsakingas vykdytojas Pastabos

1. Savivaldybės intemetiniame puslapyje 
skelbti rekomendacijas ir atmintines 
gyventojams civilinės saugos tema

Pastoviai CS specialistas 
Savivaldybės gydytojas 
Veterinarijos tarnyba

2. Civilinės saugos atmintinių 
išplatinimas ūkio subjektams, 
seniūnijoms ir mokykloms

Visus
metus

CS specialistas

3. Civilinės saugos atmintinių platinimas 
gyventojams

Vasaris Seniūnijų seniūnai

4. Rengti ir rajoninėje spaudoje ir per 
vietinę televiziją skelbti informaciją 
gyventojams:

Esant
būtinumui

CS specialistas, mero pdėjėja 
ryšiams su visuomene

4.1. apie draudimą deginti žolę; Kovas Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
4.2. apie planuojamą GPIS patikrinimą su 

elektros sirenų įjungimu ir kaip elgtis 
išgirdus sirenų kauksmą;

Pagal
grafiką

CS specialistas

4.3. kaip elgtis vasarą prie vandens telkinių; Gegužė Savivaldybės gydytojas
4.4. kaip pasirengti šildymo sezonui; Spalis PGT
4.5. kaip elgtis gripo epidemijos metu; Gręsiant

epidemijai
Savivaldybės gydytojas 
KVSC centras

4.6. kaip elgtis esant dideliam Šalčiui, 
speigo metu, pakliuvus j pūgą

Gręsiant
reiškiniui

CS specialistas 
Savivaldybės gydytojas

5. Atmintinių kaip pasirengti potvyniui ir 
kaip elgtis potvynio metu platinimas

Sausis CS specialistas 
Seniūnijos seniūnas

6. Išdalinti atmintines gyventojams, 
mokykloms apie žolės deginimo žalą

Balandis Seniūnijos seniūnas, CS 
specialistas, PGT atstovas


