PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro
2018 m. gruodžio 5 d.
įsakymu Nr. 1V-909
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018–2020 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS
PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

1.

Tikslas

Priemonės pavadinimas

Lėšų
poreikis,
tūkst. Eur.

Atsakingas
vykdytojas

Tinkamai
pasirengti,
kad
būtų
išvengta
ekstremaliųjų
situacijų, mažėtų
jų galimybė, o
susidarius
ekstremaliosioms
situacijoms būtų
kuo
mažesni
padariniai

1.1. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos
2018–2020 m.
ekstremaliųjų situacijų prevencijos
priemonių planą.

VSPG

1.2. Kasmet parengti informaciją apie
įgyvendintas ekstremaliųjų situacijų
prevencijos
priemones
ir
jų
įgyvendinimo rezultatus, priežastis,
dėl kurių planuotos ekstremaliųjų
situacijų prevencijos priemonės
neįgyvendintos,
pateikti
šią
informaciją PAGD.

VSPG,
EFD,
TVŪD

Vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijų reikšmės
ir terminai
Pasiekta Pasiekta Pasiekta
reikšmė reikšmė reikšmė
2018
2019
2020
metais
metais
metais
Peržiūrėtas
ir 100 proc. 100 proc. 100 proc.
atnaujintas Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos
2018–2020 m.
ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių
planas.
Parengta informacija ir 100 proc. 100 proc. 100 proc.
pateikta PAGD
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1.3.
Atlikti
Vidaus
reikalų
ministerijos ekstremaliųjų situacijų
valdymo plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro
2016 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 1V426 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos
ekstremaliųjų situacijų valdymo
plano patvirtinimo“, ir Vidaus reikalų
ministerijos ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2012 m. gegužės 14 d.
įsakymu Nr. 1V-380 „Dėl Vidaus
reikalų ministerijos ekstremaliųjų
situacijų operacijų centro nuostatų
patvirtinimo“,
atitikties
realiai
padėčiai
peržiūrą,
prireikus
organizuoti minėto plano ir nuostatų
atnaujinimą.
1.4. Atlikti Valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, veiksmų, kilus gaisrui, plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2011 m.
rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-665 „Dėl
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis,
veiksmų, kilus gaisrui, plano
patvirtinimo“, peržiūrą, prireikus
minėtą planą atnaujinti.

VSPG

Atlikta Vidaus reikalų 100 proc. 100 proc. 100 proc.
ministerijos
ekstremaliųjų situacijų
valdymo plano, ir
Vidaus
reikalų
ministerijos
ekstremaliųjų situacijų
operacijų
centro
nuostatų,
atitikties
realiai
padėčiai
peržiūra, atitinkamai
pakeisti
minėtas
planas ir nuostatai.

TVŪD,
AD

Atlikta plano peržiūra 100 proc. 100 proc. 100 proc.
ir pagal poreikį planas
atnaujintas
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1.5. Dalyvauti kitų institucijų,
organizacijų
organizuojamose
tarptautinio, valstybinio lygio CS
pratybose.

VSPG,
pagal
poreikį
kiti VRM
administracijos
padaliniai,
grupės ir
įstaigos
prie
VRM

Dalyvauta
kitų Pagal
institucijų,
kitų
organizacijų
instituorganizuojamose
cijų,
tarptautinio,
organivalstybinio lygio CS zacijų
pratybose.
patvirtintą
grafiką,
dalyvauta
ne
mažiau
kaip
90 proc.

Pagal
kitų
institucijų,
organizacijų
patvirtintą
grafiką,
dalyvauta
ne
mažiau
kaip
90 proc.

Pagal
kitų
institucijų,
organizacijų
patvirtintą
grafiką,
dalyvauta
ne
mažiau
kaip
90 proc.

TVŪD*,
VST,
VRM
ESOC,
VAD*,
ADIC*,
FNTT*,
GF*,
MD*

Ne mažiau kaip vienos –
pratybos per metus

1

1

1.6. Rengti VRM institucinio lygio
CS pratybas:

1.6.1. Stalo pratybas, modeliuojant
įstaigos
veiksmus
teroristinio
išpuolio, panaudojant sprogmenis
prie įstaigos pagrindinio darbovietės
pastato, atveju.
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1.6.2. Stalo pratybas, modeliuojant
įstaigos veiksmus kibernetinės atakos
atveju.

IRD,
TVŪD,
VRM
ESOC,
VAD,
ADIC,
FNTT,
GF, MD

Ne mažiau kaip vienos –
pratybos per metus

–

1

1.6.3. Stalo pratybas, modeliuojant
įstaigos
veiksmus,
darbo
organizavimą ir galimą darbo vietų
perkėlimą į iš pagrindinio darbovietės
pastato kitą vietą branduolinės
avarijos
Astravo
elektrinėje
(Baltarusijos Respublikoje) atveju.

TVŪD*,
VRM
ESOC,
IRD,
VSPG,
AD,
VAD*,
ADIC*,
FNTT*,
GF*,
MD*

Ne mažiau kaip vienos –
pratybos per metus

1

1

1.6.4. Funkcines pratybas apie VRM,
TVŪD*,
įstaigų prie VRM valstybės tarnautojų
VAD*,
ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
ADIC*,
sutartį, perspėjimą ir evakavimąsi iš
FNTT*,
patalpų pagrindiniame darbovietės
GF*,
pastate
darbo
metu,
įvykus
MD*
ekstremaliajam įvykiui (kilus gaisrui
ar kt.) naudojamose patalpose.
1.7. Parinkti tinkamą patalpą ir
Iki 45 tūkst. TVŪD,
įrengti VRM ESOC darbui saugią
Eur (TVŪD VSPG,
(apsaugotą) darbo vietą.
lėšų
EFD
poreikis
2020 m.)

Ne mažiau kaip vienos 1
pratybos per metus

1

1

Pagal
Lietuvos –
Respublikos
Vyriausybės 2010 m.
rugsėjo 22 d. nutarime
Nr. 1368
„Dėl

–

100 proc.
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slėptuvių
poreikio
nustatymo“ nustatytus
reikalavimus
2.

Užtikrinti
valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų,
dirbančių pagal
darbo
sutartį,
informavimą
ir
apsaugą
nuo
galimų
ekstremaliųjų
situacijų

2.1. Siekiant užtikrinti, kad esamos 0,9
VRM priešgaisrinės sistemos visos Eur
esamos sirenos veiktų vienu metu,
įsigyti dvigubas tinklo plokštes, jas
įdiegti ir perprogramuoti VRM
priešgaisrinę sistemą

tūkst. TVŪD,
EFD,
IRD

Įsigytos
VRM 100 proc. –
priešgaisrinės sistemos
dvigubos
tinklo
plokštės, jos įdiegtos ir
perprogramuota VRM
priešgaisrinė sistema

–

2.2. Įdiegti skaitmeninę įgarsinimo ir 23
evakuacinę pranešimų sistemą VRM Eur
patalpose Šventaragio g. 2, Vilniuje

tūkst. TVŪD,
EFD,
IRD

Įdiegta
skaitmeninė 100 proc. –
įgarsinimo
ir
evakuacinė pranešimų
sistema

–

2.3. Įsigyti apsaugos priemones VRM
patalpose Šventaragio g. 2, Vilniuje,
dirbantiems valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems pagal
darbo sutartį, skirtas apsisaugoti esant
didelės rizikos grėsmės atvejams
pagal VRM galimų pavojų ir
ekstremalių situacijų rizikos analizę:
2.3.1. Įsigyti kalio jodido vaistinius 0,3
preparatus.
Eur

tūkst. TVŪD,
EFD

Įsigyta pakuotėmis po 54
20 vnt. tablečių

–

–

tūkst. TVŪD,
EFD

Įsigyta vienetais

–

–

Peržiūrėti ir atnaujinti 100 proc. –
evakuacijos planai

–

2.3.2. Įsigyti dujokaukes.

2,5
Eur

2.3.3. Peržiūrėti ir jeigu reikia Iki 1 tūkst. TVŪD,
atnaujinti VRM patalpų Šventaragio Eur
EFD
g. 2, Vivulskio g. 43, Savičiaus g. 15,
Vilniuje evakuacijos planus

28
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2.4. Įvertinti ir esant poreikiui
inicijuoti
elektros
energijos
maitinimo sistemos modernizavimą,
siekiant, kad ekstremalios situacijos
ar pratybų atveju būtų užtikrinamas
nepertraukiamas
valstybės
informacinių sistemų ir registrų
veikimas.
2.5. Įdiegti arba teikti pasiūlymus dėl
įdiegtos VRM, įstaigų prie VRM
valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartį
perspėjimo sistemos tobulinimo
(atnaujinimo), naudojant viešųjų
ryšių tinklus ir turimus žinybinius
ryšių tinklus, taip pat specialiai
perspėjimui ir informavimui apie
gresiančią
ar
susidariusią
ekstremaliąją situaciją numatytas
priemones ir būdus. Esant galimybei,
planuoti lėšas perspėjimo sistemos
priemonėms įsigyti.

3.

Numatyti
priemones,
mažinančias
ekstremaliųjų
situacijų riziką

3.1. Peržiūrėti ir, esant poreikiui,
atnaujinti VRM administracijos ir
įstaigų
prie
VRM
valstybės
tarnautojams
ir
darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartį skirtas
rekomendacijas
dėl
užkrėtimo

2 tūkst. Eur
(VAD lėšų
poreikis
2019 m.)

TVŪD,
IRD,
EFD

Atliktų
sistemos 100 proc. 100 proc. 100 proc.
modernizavimo darbų
analizė ir skaičius

VAD,
ADIC,
FNTT,
GF, MD

Peržiūrėta ir, jei reikia, –
atnaujinta valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartį
perspėjimo
apie
gresiančią
ar
susidariusią
ekstremaliąją situaciją
sistema

100 proc. –

Įdiegta,
valstybės –
tarnautojų
ir
darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartį
perspėjimo
apie
gresiančią
ar
susidariusią
ekstremaliąją situaciją
sistema
Atlikta rekomendacijų –
peržiūra
ir
pagal
poreikį
atnaujintos
rekomendacijos

–

100 proc.

–

100 proc.

85
tūkst. TVŪD,
Eur (TVŪD IRD,
lėšų
EFD
poreikis
2020 m.)

IRD
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4.

5.

kenksminga
programine
įranga
prevencijos ir veiksmų, aptikus
kenksmingą programinę įrangą ar
kibernetinės atakos atveju.
Stiprinti
4.1. Siekti, kad visi VRM ESOC
gebėjimus
nariai būtų baigę
įvadinius CS
reaguoti
į mokymo programos kursus, o
ekstremaliąsias
baigusieji įvadinius CS mokymo
situacijas
programos kursus kas 3 metus
kvalifikaciją CS srityje tobulintų
pagal
tęstinio
CS
mokymo
programas.
4.2. Vykdyti CS mokymus darbo
vietose VRM, įstaigų prie VRM
valstybės
tarnautojams
ir
darbuotojams, dirbantiems pagal
darbo sutartį pagal parengtą metinį
įstaigos personalo CS mokymo planą
(programą).
Informuoti
gyventojus apie
ekstremaliųjų
situacijų
prevencijos
priemones ir jų
įgyvendinimą

5.1. Paskelbti (atnaujinti) VRM
interneto
svetainėje
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos ekstremaliųjų situacijų
valdymo ir ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių planus ir
informaciją
apie
šių
planų
įgyvendinimą.

TVŪD,
EFD,
VRM
ESOC
nariai

VRM ESOC nariai 80 proc.
baigę įvadinius CS
mokymo programos
kursus

90 proc.

100 proc.

EFD,
Įvykdytų CS mokymų 1
1
1
AD
darbo vietose skaičius
TVŪD,
VAD,
ADIC,
FNTT,
GF, MD,
RPD
AD
VRM
interneto 100 proc. 100 proc. 100 proc.
svetainėje paskelbti ar
pagal
poreikį
atnaujinti
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos
ekstremaliųjų situacijų
valdymo
ir
ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių
planai,
informaciją
apie
šių planų
įgyvendinimą
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* Prie pagrindinio darbovietės pastato (apie pagrindinį darbovietės pastatą): TVŪD – Šventaragio g. 2, Vilnius, VAD – Pamėnkalnio g. 21, Vilnius,
ADIC – Žirmūnų g. 1D, Vilnius, FNTT – Šermukšnių g. 3, Vilnius, GF – Linkmenų g. 26, Vilnius, MD – L. Sapiegos g. 1, Vilnius.
Sutrumpinimai:
ADIC – Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM
AD – VRM Administravimo departamentas
CS – civilinė sauga
EFD – VRM Ekonomikos ir finansų departamentas
ESOC – VRM ekstremaliųjų situacijų operacijų centras
FNTT – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM
GF – Ginklų fondas prie VRM
IRD – Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM
MD – Migracijos departamentas prie VRM
PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM
RPD – Regioninės plėtros departamentas prie VRM
TVŪD – Turto valdymo ir ūkio departamentas prie VRM
VAD – Vadovybės apsaugos departamentas prie VRM
VRM – Vidaus reikalų ministerija
VST – Viešojo saugumo tarnyba prie VRM
VSPG – VRM Viešojo saugumo politikos grupė
VTVTPG – VRM Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupė.
________________________

