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ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PASIRENGIMO REAGUOTI Į 

EKSTREMALIĄSIAS SITUACIAS ŠIAULIŲ MIESTE 2019 M. VERTINIMAS 

Ūkio subjektų ir kitų įstaigų (toliau – Subjektai) pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias 

situacijas vertinimas reglamentuojamas Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų 

ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo tvarkos apraše (toliau – 

Aprašas), patvirtintame Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1-135. 

Subjektų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas (toliau – ES) vertintas pagal 

Apraše nustatytus vertinimo kriterijus ir nurodytus apskaičiavimus. 

Subjektų pasirengimas reaguoti į ES vertinamas: 

1. remiantis praėjusių metų civilinės saugos būklės patikrinimo Subjekto įvertinimo 

rezultatais (įvertinta patenkinamai, nepatenkinamai); 

2. analizuojant gautas praėjusių metų Subjektų ekstremaliųjų situacijų prevencijos 

priemonių planų įgyvendinimo ataskaitas; 

3. analizuojant gautas praėjusių metų Subjektų patvirtintas ar atnaujintas ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planų kopijas ir (ar) skaitmenines jų versijas. 

Subjekto pasirengimas reaguoti į ES apskaičiuojamas procentine išraiška pagal formulę: 

  
 

 
 
 

 

Vertinimo kriterijų balai nustatyti Apraše, pvz.: Civilinės saugos mokymai darbo vietoje 

įvyko – 3 balai, neįvyko – 0 balų, Subjekto ataskaitoje išsamiai nurodyti tikslų įgyvendinimo 

rezultatai, prevencijos priemonių įvykdymo arba neįvykdymo priežastys – 2 balai, neišsamiai – 1 

balas, nenurodyta – 0 balų. Maksimalių kriterijų balų suma sudaro maksimalų kriterijų balų skaičių. 

Pagal Subjekto kriterijų gautą balų skaičių naudojantis formule apskaičiuojamas Subjekto 

pasirengimas reaguoti į ES.    

Jei Subjekto pasirengimas reaguoti į ES: 

– daugiau nei 75 %, laikoma, kad yra pasirengęs reaguoti į ES; 

– nuo 50 % iki 75% imtinai, laikoma, kad yra nevisiškai pasirengęs reaguoti į ES; 

– mažiau nei 50 %, laikoma, kad Subjektas yra nepasirengęs reaguoti į ES. 

Subjektas taip pat laikomas nepasirengęs reaguoti į ES: 

–  jei jo civilinės saugos būklė kompleksinio patikrinimo metu įvertinama „nepatenkinamai; 

– jei laiku nepateikė praėjusių metų ataskaitos.   

2019 m. atlikti 26 Subjektų civilinės saugos būklės kompleksiniai patikrinimai.  6 ūkio 

subjektų ir 16 kitų įstaigų CS būklė įvertinta „gerai“, 4 kitų įstaigų – „patenkinamai“ pagal iki 2019-

05-01 galiojančių teisės aktų nustatytą aukščiausią vertinimą. 

Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-20 įsakymu Nr. A-1037 

„Dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų prevencijos priemonių įgyvendinimo ir civilinės saugos uždavinių 

vykdymo ataskaitų pateikimo“,  Subjektams privaloma iki kiekvienų metų sausio 20 d. pateikti: 

 – Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane numatytų prevencijos priemonių 

įgyvendinimo ataskaitą už praėjusius metus; 

– praėjusiais metais patvirtinto ar atnaujinto Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 

skaitmeninę versiją;  

– civilinės saugos uždavinių vykdymo ataskaitą, forma patvirtinta Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu, 1 priedas. 
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SUBJEKTŲ PATEIKTŲ ATASKAITŲ VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ, 

 PASIRENGIMO REAGUOTI Į ES APSKAIČIAVIMAS  

 

2019 m. vertinimo ataskaitas Savivaldybės administracijai nustatytu terminu pateikė visi  99 

Subjektai:  

–  25 ūkio subjektai – įmonės, bendrovės; 

– 74 kitos (sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ir ikimokyklinių ugdymo) 

įstaigos.   

2018 m. ataskaitas pateikė 122 Subjektai: 39 ūkio subjektai, 83 kitos įstaigos. 

Vertinamų Subjektų skaičius sumažėjo dėl 2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojusių teisės aktų, 

pakeitusių vertinamų Subjektų nustatymo kriterijus (PAGD direktoriaus 2010-04-19  įsakymo Nr. 1-

134, nauja redakcija 2018-12-13 įsakymas Nr. 1-466).   

Vertinamų Subjektų nustatymo kriterijai: 

– ūkio subjektai, kurie verčiasi apdirbamąja gamyba pagal Ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatorių (EVRK 2 red.)“, kai juose ar jo struktūriniame padalinyje vienu metu dirba 100 ar 

daugiau žmonių; 

–  socialinės globos įstaigos, kai jose vienu metu gali būti 50 ar daugiau žmonių;  

–  kitos įstaigos, ūkio subjektai, teikiantys formaliojo švietimo paslaugas, kai juose vienu metu 

(darbuotojų ir mokinių) gali būti 100 ar daugiau žmonių; 

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdantys ūkio subjektai ir kitos įstaigos, 

kai juose vienu metu gali būti (darbuotojų ir auklėtinių) 50 ar daugiau žmonių. 

 

1. 2019 m. Subjektų pateiktų ataskaitų analizė 

 

Subjektų ataskaitose (ne)išsamiai pateikti tikslų įgyvendinimo rezultatai, (ne)išsamiai pateiktos 

prevencijos priemonių įvykdymo arba neįvykdymo priežastys vertintos pagal tai, kiek Subjekto 

trimečio Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane (toliau – Planas) (ne)išsamiai nustatyti 

2019 m. suplanuotų priemonių įgyvendinimo rezultatai pagal nustatytus vertinimo kriterijus ir jų 

reikšmes, suplanuotas galimas neįvykdymo priežastis. 
1 lentelė 

Subjektai  Vertinamų 

Subjektų 

skaičius 

Ataskaita 

nustatytais 

terminais 

nepateikta – 

nepasirengta 

(N) 

Ataskaitoje išsamiai 

nurodyti tikslų 

įgyvendinimo 
rezultatai, prevencijos 

priemonių įvykdymo 

arba neįvykdymo 
priežastys (2) 

Ataskaitoje neišsamiai 

nurodyti tikslų 

įgyvendinimo rezultatai, 
prevencijos priemonių 

įvykdymo arba 

neįvykdymo priežastys 
(1) 

Ataskaitoje  nenurodyti 

tikslų įgyvendinimo 

rezultatai, prevencijos 
priemonių įvykdymo 

arba neįvykdymo 

priežastys (0) 

2019 m.  
Subjektai 99 0 49 50 0 
 

Ūkio subjektai 25 0 9 16 0 

 

Kitos įstaigos  74 0 40 34 0 

2018 m.  
Subjektai 122 3 25 92 2 

 

Ūkio subjektai 39 2 9 27 1 

 

Kitos įstaigos 83 1 16 65 1 

 

2019 m. išsamias ataskaitas pateikė 49 subjektai, neišsamias ataskaitas – 50.  2018 m. neišsamias 

ataskaitas pateikė 75 subjektai. Ypač pagerėjo „kitų įstaigų“ rezultatai. 2019 m. išsamias ataskaitas 
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pateikė 54, neišsamias 46 įstaigos, kai 2018 m. išsamias pateikė tik 19 įstaigų, neišsamias – 79 

įstaigos. 
 

1.1. Kitų įstaigų (sveikatos priežiūros, švietimo, ikimokyklinio ugdymo, socialinės globos 
įstaigos) 2019 m. ataskaitų pateikimo analizė 

 
2 lentelė 

Subjektai 

Vertinamų 

Subjektų 

skaičius 

Ataskaita 

nustatytais 

terminais 

nepateikta – 

nepasirengta 

(N) 

Ataskaitoje 

išsamiai nurodyti 
tikslų 

įgyvendinimo 

rezultatai, 
prevencijos 

priemonių 

įvykdymo arba 
neįvykdymo 

priežastys (2) 

Ataskaitoje 

neišsamiai 
nurodyti tikslų 

įgyvendinimo 

rezultatai, 
prevencijos 

priemonių 

įvykdymo arba 
neįvykdymo 

priežastys (1) 

Ataskaitoje  

nenurodyti tikslų 
įgyvendinimo 

rezultatai, 

prevencijos 
priemonių 

įvykdymo arba 

neįvykdymo 
priežastys (0) 

Sveikatos priežiūros įstaigos 5 0 3 2 0 
Švietimo įstaigos 34 0 17 17 0 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 31 0 18 13 0 

Socialinės globos įstaigos 4 0 2 2 0 

Iš viso 74 0 40 34 0 

 

1.2. Subjektų pasirengimo reaguoti į ES  ataskaitų pateikimo analizė procentine išraiška 

3 lentelė 

Subjektai 

Metai Vertinamų 

Subjektų 

skaičius 

Ataskaita 

nustatytais 

terminais 

nepateikta – 

nepasirengta 

(N) 

% 

Ataskaitoje 

išsamiai nurodyti 
tikslų 

įgyvendinimo 

rezultatai, 
prevencijos 

priemonių 

įvykdymo arba 
neįvykdymo 

priežastys (2) 

% 

Ataskaitoje 

neišsamiai 
nurodyti tikslų 

įgyvendinimo 

rezultatai, 
prevencijos 

priemonių 

įvykdymo arba 
neįvykdymo 

priežastys (1) 

% 

Ataskaitoje  

nenurodyti tikslų 
įgyvendinimo 

rezultatai, 

prevencijos 
priemonių 

įvykdymo arba 

neįvykdymo 
priežastys (0) 

% 

Visi subjektai  2019 99 0 49,5 50,5 0 
2018 122 2  20  75  3 

 
Ūkio subjektai 2019 25 0 36  64 0 

2018 39 5  23  69  3  

 
Kitos įstaigos 2019 74 0 54 46  0 

2018 83 1  19  79  1  

 

2. Subjektų ES prevencijos priemonių įgyvendinimo, CS uždavinių vykdymo įvertinimas 

apskaičiuojant 2019 m. suplanuotų Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 

įgyvendinimo, uždavinių įvykdymo rezultatus balais. 

 

Subjektai Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane (toliau – Planas) privalo 

kalendoriniams metams  numatyti prevencines priemones  ir jas vykdyti: 

– skirtas gresiančioms ekstremaliosioms situacijoms, nustatytoms atlikus ekstremaliųjų situacijų 

rizikos analizę, išvengti arba jų susidarymo galimybėms sumažinti, o joms susidarius – padariniams 

sumažinti; 

– skirtas darbuotojams apie vidinius ir išorinius pavojus, galinčius daryti neigiamą poveikį 

gyventojų sveikatai ar gyvybei, turtui ar aplinkai, taip pat prevencijos priemones ir veiksmus, gresiant 

ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, informuoti ir šviesti; 

– susijusias su darbuotojų civilinės saugos mokymu ir pratybomis; 
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2.1.  Subjektų 2019 m. suplanuotų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 

įgyvendinimo vertinimas Apraše nustatytais balais.  

 4 lentelė 

Ūkio subjektai 

ir kitos įstaigos 

Nustatyti 

vertinimo 

kriterijai ir 

jų reikšmės, 

pagal 

kuriuos bus 

įvertintas 

tikslų 

įgyvendinim

as (1 balas) 

Nenustatyti 

vertinimo 

kriterijai ir 

jų reikšmės 

(0 balų) 

Numatytos prevencijos 

priemonės, skirtos 

gresiančioms 

ekstremaliosioms 

situacijoms, nustatytoms 

atlikus galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų 

rizikos analizę 

Įgyvendintų suplanuotų prevencijos 

priemonių vertinimas balais 

Suplanuotų priemonių įgyvendinta 

daugiau kaip 75 % – 3 balai 

daugiau kaip 50 % – 2  

daugiau kaip 25 % – 1 

mažiau kaip 25 %  – 0 

Nustatytos 

(1 balas) 

Nenustatytos 

(0 balų) 

>75% 

 3 balai 

 

>50% 

2 balai 

>25% 

1 balas 

<25% 

0 balų 

Subjektai 58 41 90 9 79 18 2 0 

ūkio subjektai 10 15 23 2 18 6 1 0 

kitos įstaigos 48 26 67 7 61 12 1 0 

 

2.2. Prevencijos priemonių: darbuotojų civilinės saugos mokymų, pratybų organizavimo, 

bei Subjektų ekstremaliųjų situacijų valdymo planų (toliau – ESVP) peržiūrėjimo, kolektyvinės 

apsaugos statinių ar patalpų nustatymo vertinimas. 

Vadovaujantis civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, Subjektams privaloma 

kiekvienais metais organizuoti civilinės saugos pratybas, CS mokymus darbo vietoje, peržiūrėti ir 

tikslinti ar atnaujinti ESVP,  numatyti kolektyvinės apsaugos patalpas, pažymėti jas specialiuoju 

ženklu. Šiuo ženklu pažymėti Subjekto statinį, jei jis Savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu yra įtrauktas į Kolektyvinės apsaugos statinių (toliau – KAS) sąrašą.  

                                                                                                                                   5 lentelė 

Ūkio 

subjektai ir 

kitos 

įstaigos 

Organizuoti CS 

mokymai darbo 

vietoje 

 

Organizuotos 

CS  pratybos 

 

Ekstremaliųjų 

situacijų valdymo 

planas peržiūrėtas  

 

KAS  

Taip Ne Taip Ne Nėra Taip Ne KAS 

KA 

patalpa 

numatyta 

Nėra 

poreikio 

Subjektai 92 7 89 10 0 99 0 34 31 34 

Ūkio 

subjektai  
23 2 23 2 0 25 0 3 17 5 

Kitos 

įstaigos 
69 5 66 8 0 74 0 31 14 29 

 

Kolektyvinės apsaugos statinių, patalpų (toliau -KAS) įrengimo kriterijai privalomi  Subjektams, 

kuriuose: vienu metu dirba arba nuolat būna daugiau kaip 200 asmenų  ir / ar  užtikrinamas gyvybiškai 

svarbių paslaugų teikimas gyventojams: medicininis aptarnavimas, pagrindinių maisto produktų 

gamyba, transporto ir ryšių paslaugos, elektros, šilumos, dujų, vandens tiekimas, nuotekų šalinimas 

ir kitos komunalinės paslaugos (pažymėti KAS ženklu).  

34 KAS poreikis patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-24 įsakymu 

Nr. A-289 . 

Visi subjektai turi pasirengę ESVP, juos peržiūrėjo ir tikslino.. Teisės aktuose nustatyta, kad 

ESVP peržiūrimas ne rečiau kaip 1 kartą per metus arba pagal poreikį. 2 įstaigos ESVP atnaujino. 

2.3. Subjektų įgyvendintų suplanuotų ES prevencijos priemonių, įvykdytų CS uždavinių 

2018 m. – 2019 m. rezultatų kaita  
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6 lentelė 

 

Subjektų 2019 m. suplanuotų Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių įgyvendinimo, 

uždavinių įvykdymo rezultatai lyginant su 2018 m. yra gerėjantys. Didžiausias teigiamas pasikeitimas 

nustatant suplanuotų prevencijos priemonių vertinimo kriterijus ir jų reikšmes, t. y. nustatant 

suplanuotos priemonės įgyvendinimo rodiklį, veiklos pasiekimus: kitų įstaigų  2019 m. tai sudaro 

65%, 2018 m. – 35 % . Ūkio subjektų rezultatų vertinimas iš dalies nėra objektyvus, lyginami  2019 

m. 25 įmonių vertinimo rezultatai su 2018 m. 39 įmonių vertinimo rezultatais.   

Dalis Subjektų suplanavo CS prevencijos priemones, kurios įvykdomos tik susidarius EĮ ar ES, 

ir teikiamos kaip neįvykdytos. Atsižvelgus į tai, atliekant vertinimą buvo peržiūrėti ESPPP ir 2019 

m. ataskaitos. 

 

Daugiau kaip 75  % suplanuotų priemonių įvykdė  80 % Subjektų. 

 

3. Subjektų pasirengimo reaguoti į ES  2019 m. įvertinimas 

 

Ūkio 

subjektai 

ir kitos 

įstaigos 

Metai 

Nustatyti 

vertinimo 

kriterijai ir 

jų reikšmės, 

pagal 

kuriuos bus 

įvertintas 

tikslų 

įgyvendinim

as (1) 

% 

Nenustatyti 

vertinimo 

kriterijai ir 

jų reikšmės 

(0) 

% 

Numatytos prevencijos 

priemonės, skirtos 

gresiančioms 

ekstremaliosioms 

situacijoms, nustatytoms 

atlikus galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų 

rizikos analizę 

Suplanuotų prevencijos priemonių 

įvykdymas  

 

Balai 

daugiau kaip 75 proc. – 3 

daugiau kaip 50 proc. – 2 

daugiau kaip 25 proc. – 1 

mažiau kaip 25 proc. – 0 
Nustatytos 

(1) 

% 

Nenustatytos 

(0) 

% 

>75%,  

 

% 

>50% 

 

% 

>25% 

 

% 

<25% 

 

% 

Subjektai 2019 59  41  91  9  80 18 2 0 

2018 37  63  86 14  86 11 0 3 

 

ūkio 

subjektai 

2019 40  60  92 8  72 24 4 0 

2018 40  60  92  8  74 13 0 3 

 

kitos 

įstaigos 

2019 65  35  90  10  82 16 2 0 

2018 35  65  83  17  86 10 0 4 

80%

18%

2%

daugiau kaip 75 % daugiau kaip 50 %.

mažiau kaip 25 %
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Atlikus ataskaitų duomenų suvestines pagal vertinimo kriterijus ir apskaičiavus kiekvieno 

Subjekto pasirengimą reaguoti į ES  procentinę išraišką pagal Aprašo formulę, gauti rezultatai 7 

lentelėje.  

 
7 lentelė 

Ūkio subjektai 

ir kitos 

įstaigos 

Pasirengimas reaguoti į ES 

PASIRENGĘS 

Vnt. 

NEVISIŠKAI 

PASIRENGĘS 

Vnt. 

NEPASIRENGĘS 

Vnt. 

(> 75 %) (nuo 50  iki 75 % ) (< 50 %) 
Nepateikė 

ataskaitos 

CS būklė 

įvertinta 

nepatenkinamai 

Subjektai 90 9 
_ _ _ 

Ūkio subjektai 24 1 
_ _ _ 

Kitos įstaigos 66 8 
_ _ _ 

SUBJEKTŲ PASIRENGIMO REAGUOTI Į ES ĮVERTINIMAS 

( %) 

2019 m. 91 9 0 0 _ 

2018 m. 88 7 3 2 – 

 

2019 m. Subjektų pasirengimas reaguoti į ES lyginant su 2018 m. padidėjęs 3 % (2018 m. – 88 

%, 2019 m. –  91 % ). 

 

4. Subjektų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo išvados 

Išvadose civilinės saugos būklės gerinimo priemonės numatytos atsižvelgus į Subjektų 

pasirengimo reaguoti į ES ataskaitų vertinimo rezultatus. 

4.1. Subjektams, nevisiškai pasirengusiems reaguoti į ES, civilinės saugos būklės gerinimo 

priemonės nustatytos 8 lentelėje. 
8 lentelė 

Eil.  

Nr. 

Priemonės Teisės aktas 

1. Parengti ir patvirtinti ar 

pakeisti ekstremaliųjų 

situacijų prevencijos 

priemonių planą 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. 

nutarimas Nr. 1028 ,,Dėl Ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017-

04-15 įsakymo Nr. 270 redakcija) 

2. Suorganizuoti darbuotojų 

civilinės saugos mokymus 

darbo vietoje (2 valandų) 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. 

nutarimas Nr. 718 ,,Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento direktoriaus 2010-07-21 įsakymas Nr. 1-219 

“Dėl Tipinių civilinės saugos mokymo programų 

patvirtinimo“ (2016-09-10 įsakymo Nr. 1-292 redakcija). 

3. 

Suorganizuoti civilinės 

saugos stalo ar funkcines 

(kasmet paeiliui ) pratybas 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos 2011 m. liepos 18 d. įsakymas 

Nr. 1-225 ,,Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo ir 

vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“. 

4.  
Peržiūrėti/atnaujinti galimų 

pavojų ir ekstremaliųjų 

situacijų rizikos analizę ir 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 

d. įsakymas Nr. 1-189 ,,Dėl Galimų pavojų ir ekstremaliųjų 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404132&p_query=&p_tr2=2
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ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių 

planuose numatyti 

prevencijos priemones 

situacijų rizikos analizės metodinių rekomendacijų 

patvirtinimo“. 

5. 

Tikslinti ir taisyti, atnaujinti 

ESVP 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

direktoriaus 2011-02-23 įsakymas Nr. 1-70 “Dėl 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų metodinių 

rekomendacijų patvirtinimo” (2016-01-14 įsakymo Nr. 1-11 

redakcija (galiojančia). 

6. 
Pažymėti KAS ar KA 

patalpas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. 

nutarimas Nr. 529 ,,Dėl Kolektyvinės apsaugos statinių 

poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

7. 

Civilinės saugos mokymo 

tvarkos aprašo 1 priedo 4.5 

papunktyje ir 2 priedo 6 

punkte nustatytiems 

asmenims išklausyti 

atitinkamos civilinės saugos 

mokymo programos kursą 

ir turėti pažymėjimus 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. 

nutarimas Nr. 718 ,,Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

 

4.2. Subjektams, pasirengusiems reaguoti į ES, peržiūrėti galimų pavojų ir ekstremaliųjų 

situacijų rizikos analizę, ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos 

priemonių plane numatyti galimų pavojų prevencijos priemones. 

 

 

________________________ 
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2020 M. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJ KOMISIJOS   

SPRENDIMAS  

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PASIRENGIMO REAGUOTI Į 

EKSTREMALIĄSIAS SITUACIAS ŠIAULIŲ MIESTE 

 

1. Pritarti  ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo 2019 m. reaguoti į ES vertinimo 

analizei ir Savivaldybės administracijos pateiktoms vertinimo išvadoms bei numatytoms priemonėms 

gerinant Subjektų civilinės saugos pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas. (2019 m. 

Subjektų pasiekta didesnė 91 % pasirengimo reaguoti į ES procentinė išraiška lyginant su 2018 m. – 

88 %). 

2. Įpareigoti ūkio subjektus ir kitas įstaigas iki 2021 m. sausio 20 d. pašalinti civilinę 

saugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo trūkumus, įvykdyti Savivaldybės administracijos 

vertinimo išvadose numatytas  civilinės saugos būklės gerinimo priemones ir apie tai Savivaldybės 

administraciją informuoti pateikiant pasirengimo reaguoti į ES 2020 m. ataskaitą. 

3. ESK sprendimą gerinti ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimą reaguoti į ES 

protokolą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.   
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1 priedas 


