ATASKAITOS
APIE SAUGIOS SAVIVALDYBĖS KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMĄ 2020 METAIS
5 PRIEDAS
5. Vietos visuomenės įtraukimas į saugios savivaldybės kūrimo veiklą.
5.1 lentelė. Vietos bendruomenių įtraukimas į saugios savivaldybės kūrimo veiklą
5.1. Kaip savivaldybėje vykdomas vietos bendruomenių įtraukimas į saugios savivaldybės kūrimo veiklą šiose kryptyse?

Apskritis /
savivaldybė

Alytaus apskr.
Alytaus m. sav.
Druskininkų sav.

Informavimas

Mokymas

Įtraukimas į sprendimų priėmimą

Atsiskaitymas gyventojams
už veiklos rezultatus

-

-

-

2020 metais Druskininkų savivaldybės
gyventojai apie saugumo būklę, jos pokyčius
savivaldybėje,
planuojamas
priemones,
renginius
buvo
informuojami
nuolat;
informacija buvo skelbiama internetinėje
svetainėje www.druskininkai.lt, socialinio
tinklo Facebook Druskininkų savivaldybės
paskyroje, vietinės žiniasklaidos priemonėse.

Siekiant gyventojus mokyti, kaip
apsisaugoti nuo įvairių pavojų, vykdytos
planuotos
Ekstremaliųjų
situacijų
prevencinių priemonių plane 2020 metais
numatytos priemonės; Savivaldybė yra
prisijungusi prie gyventojų perspėjimo ir
informavimo informacinės sistemos, per
kurią galima gyventojus informuoti
trumpąja žinute į mobiliuosius telefonus
apie gresiančius ekstremalius įvykius ar
situacijas ar suteikti kitą būtinąją
informaciją.

Savivaldybės rengiami planai bei
strategijos
viešam
svarstymui
teikiami Savivaldybės interneto
svetainėje. Savivaldybės tarybos
posėdžiai yra atviri, juose gali
dalyvauti,
užduoti
klausimus,
išsakyti savo poziciją, siūlymus ar
pageidavimus
visi
norintys
savivaldybės gyventojai; be to,
savivaldybės tarybos posėdžiai
tiesiogiai transliuojami internetu.

Savivaldybės
vadovai
(meras
ir
mero
pavaduotojas, savivaldybės
administracijos direktorius)
kasmet rengia savo veiklos
už
praėjusius
metus
ataskaitą, kurioje išsamiai
pateikiama informacija ir
apie
savivaldybėje
įgyvendintas
saugumo
priemones. Ši ataskaita
viešai
skelbiama
savivaldybės internetiniame
puslapyje,
dalyvaujant
savivaldybės
vadovams
pristatoma visose kaimo
bendruomenėse Taip pat už
veiklas saugumo srityje bei
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rezultatus
gyventojams
atsiskaitoma
informaciją
skelbiant
internetinėje
svetainėje
www.druskininkai.lt,
www.policija.lt, socialinio
tinklo
Facebook
Druskininkų savivaldybės
paskyroje,
vietinės
žiniasklaidos priemonėse.
Lazdijų r. sav.

Aktuali informacija visuomenei apie civilinę ir
priešgaisrinę saugą buvo nuolat pateikiama
savivaldybės interneto svetainėje, socialinio
tinklo ,,Facebook” paskyroje ir vietinėje
spaudoje. Visuomenė apie eismo saugumą
informuojama
nuolat
per
policijos
bendruomenės pareigūnes susitikimų su
bendruomene metu ir radijo laidose per savaitę
vieną kartą.
2020 m. organizuotų renginių, skirtų vietos
bendruomenei informuoti gyventojų saugumo
klausimais, skaičius - 3

Per metus buvo suorganizuota apie 50
saugaus eismo šviečiamojo pobūdžio
priemonių.
Metų pradžioje surengtos 2 akcijos
„Saugus elgesys ant ledo“ ir „Gyvenkime
saugiai“.
Moksleivių vasaros atostogų metu
vykusių mokinių ir jaunimo vasaros
stovyklų dalyviai buvo supažindinti su
pagrindiniais priešgaisrinės ir civilinės
saugos reikalavimais, saugaus elgesio
prie vandens ir vandenyje reikalavimais.
Parengta ir didžioji dalis išplatinama 2000
lankstinukų tema „Saugus elgesys
vandenyje ir ant ledo“ ir 2000 lankstinukų
„Saugokis gaisro“. Socialinės rizikos
šeimose įrengti dūmų detektoriai.
Vilniaus
priešgaisrinės
gelbėjimo
valdybos vykdytuose civilinės saugos
(toliau – CS) mokymuose apmokyti 33
darbuotojai, 2 val. CS mokymų kursą
darbo vietoje nuotoliniu būdu išklausė
121
savivaldybės
administracijos
darbuotojas ir didžioji dalis savivaldybei
pavaldžių įstaigų ir ūkio subjektų
darbuotojų.
Pateikta: atmintinė mokyklų pedagoginės
pagalbos specialistams „Reagavimas į
patyčias ar kitokį smurtinį elgesį“,

Savivaldybė vykdo dalyvaujamojo
biudžeto programą. Taip pat
bendruomenės išrenka savo atstovus
į Lazdijų rajono savivaldybės
bendruomeninių organizacijų tarybą
ir Lazdijų rajono savivaldybės
nevyriausybinių
organizacijų
tarybas, kurios gali pateikti
pasiūlymus
dėl
sprendimų
priėmimo.

Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos
vadovai
reguliariai susitinka su
seniūnijų seniūnais, kurie
perduoda
informaciją
seniūnijos gyventojams.
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Varėnos r. sav.
Rajono spauda, www.varena.lt ir Savivaldybės
administracijos FB profilyje
Kauno apskr.
Birštono sav.
Civilinė sauga - Savivaldybės gyventojai
informuojami apie saugumo būklę, jos
pokyčius
savivaldybėje,
planuojamas
priemones per vietinę spaudą, savivaldybės
internetinį puslapį www.birstonas.lt
Jonavos r. sav.

Kaišiadorių r. sav.

Savivaldybės internetiniame tinklapyje ir
specialiame
savivaldybės
tinklapyje
koronajonava.lt nuolat buvo skelbiama
informacija ir rekomendacijas Covid-19 ligos
ir jos prevencijos tema; kaip apsisaugoti nuo
nusikaltimų, pažeidimų, eismo nelaimių skelbė
policija; įvairiais klausimais, susijusiais su
administraciniais nusižengimais, informaciją
rengė ir skelbė savivaldybės Viešosios tvarkos
skyrius. Visuomenės sveikatos biuras taip pat
viešino informaciją sveikatos stiprinimo bei
organizuojamų veiklų klausimais.
Per vietinę spaudą bei facebook paskyrą
kaišiadoriečiams rajono gyventojai buvo
informuojami apie visas rengiamas vykdyti
akcijas savivaldybėje: Gyvenkime saugiaiaplankyta 50 gyvenamųjų būstų, į vietinę
spaudą straipsnis kur įsirengti dūmų
signalizatorius, kaip dažnai valyti krosnį

metodinės priemonės “Darbas su vaikais,
turinčiais elgesio ir emocijų sunkumų bei
sutrikimų“.
„Mokyklų dalyvavimas apsaugos nuo
smurto artimoje aplinkoje procese“. 2020
m. vyko mokymai (4 ciklai)švietimo,
sveikatos ir socialinių paslaugų institucijų
specialistams
„Prekybos
žmonėmis
prevencija“ ir apie smurtą šeimose.
* NVSC rekomendacijos Covid-19
valdymui;
* saugus elgesys prie vandens telkinių ir
ant ledo;

Dažniausiai pilietiškų gyventojų
skundų, pranešimų, pasiūlymų
teikimo forma

www.varena.lt, rajoniniame
laikraštyje ir Savivaldybės
administracijos FB profilyje

Civilinė sauga - Gyventojai mokomi
apsisaugoti nuo įvairių pavojų, sveikos
gyvensenos taip pat skatinami burtis į
saugios kaimynystės grupes ir imtis kitų
savisaugos iniciatyvų per vietinę spaudą,
savivaldybės
internetinį
puslapį
www.birstonas.lt,

Gyventojų,
visuomeninių
organizacijų atstovai yra deleguoti į
atskirų sičių savivaldybės komisijas
taip pat gyventojai dalyvauja tarybų
posėdžiuose (Birštoniečių tribūna,
čia gyventojai gali iškelti jiems
rūpimus
klausimus,
teikti
pasiūlymus ir p.).

Metinė
ataskaita
savivaldybės bendruomenei
susirinkimo
metu,
savivaldybės internetiniame
puslapyje www.birstonas.lt,
vietinėje spaudoje

Visuomenės sveikatos biuras tiek mieste,
tiek kaimiškose seniūnijose organizavo
sveikos mitybos, sveikos gyvensenos
(jogos, pilateso) užsiėmimus, psichikos
sveikatos
kompetencijų
didinimo
mokymus, taip pat pirmos pagalbos
mokymus. Jonavos rajono ugniagesių
savanorių draugija organizavo mokymus
gyventojų
ir
jaunimo
grupėms
priešgaisrinės saugos ir savisaugos
klausimais.

Gyventojai pagal poreikį kreipiasi į
savivaldybę dėl savo poreikių,
problemų saugumo srityje, savo
ruožtu tokie gyventojų pareiškimai
svarstomi
pagal
kompetenciją
komisijų, savivaldybės tarybos
posėdžiuose.

Gyventojams
kiekvienais
metais pateikiamos Mero ir
Tarybos bei administracijos
direktoriaus
veiklos
ataskaitos,
kuriose
atsiskaitoma
už
visose
srityse nuveiktus darbus,
tarp jų ir gyventojų saugumo
stiprinimą.

1. Paskaita – diskusija savivaldybės
gyventojams
,,Naujos
prekybos
žmonėmis formos - iššūkiai Kaišiadorių
rajone“
2. Informacijos skleidimas ugdymo
įstaigose vyresniųjų klasių mokiniams.

Buvo organizuojami susitikimai su
daugiabučių pirmininkais kurie
informuojami
apie
bendrųjų
gaisrinių saugos taisyklių laikymasi
daugiabučių bendrojo naudojimo
laiptinėse
bei
kiemuose.
Diskutuojant priimami sprendimai

Gyventojams atsiskaitoma
per
vietinę
spaudą,
savivaldybės svetainę ir
socialinių tinklų paskyras
viešinant gautus rezultatus
arba siekiamus tikslus,
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,dūmtraukį, atkreiptas dėmesys į elektros
instaliaciją.
Vyko akcija „Nedegink žolės“- 10 reidų 2
straipsniai į spaudą dėl taisyklių laikymosi,
atsakomybė už deginamas pievas.
Įvyko vienas susitikimas su daugiabučių
pirmininkais
priešgaisriniais
saugos
klausimais.
Įgyvendinant akciją „Saugi vasara“ aplankyti
populiariausi rajone esantys paplūdimiai kur
gyventojai išklausė paskaitas apie saugų elgesį
prie vandens.

Prevencinės paskaitos tema „SOS prekyba žmonėmis!“
3. Seminaras „Prekyba žmonėmis
Lietuvoje: senos ir naujos formos“
4. Savivaldybės svetainėje viešinama
mokomoji informacija dėl Astravo
atominės elektrinės galimos grėsmės ir
kaip elgtis įvykus avarijai.
5. Kaišiadorių visuomenės sveikatos
biuro svetainėje nuolat viešinama
informacija apie įvairias sveikatinimo
veiklas, mokymus, kurie vyko ir
nuotoliniu būdu, 2020 m. vyko
nemokamos
nuotolinės
funkcinės
treniruotės gyventojams ,,Būk aktyvus
namuose“.

Kauno m. sav.
Seniūnijų darbuotojai kartu su socialinių
paslaugų
centro
darbuotojais,
saugios
kaimynystės grupių nariais bei bendruomenės
pareigūnais renginiuose bei susitikimuose
informuoja seniūnijų gyventojus apie saugios
teritorijos kūrimą. Informacija gyventojams
teikiama šiais būdais: paskaitos apie saugų
eismą
kelyje,
atsargumą
kūrenimosi
laikotarpiu, žolės deginimą vasaros sausros
metu,
priemonės,
skirtos
nusikaltimų
elektroninėje erdvėje prevencijai, priemonės,
skirtos vagysčių iš gyvenamųjų namų ir
automobilių prevencijai. Informacijos teikimu
siekiama skatinti žmonių sąmoningumą.
2020 metais seniūnijose organizuota
74
prevencinės priemonės. Dėl šalyje paskelbto
karantino daugiau informacijos buvo teikiama
internetinėje erdvėje bei nuotoliniu būdu per
Zoom ir Teams platformas

Temos: sukčiai el. erdvėje, kaip apsaugoti
daugiabučių laiptines, automobilius,
saugaus atstumo laikymasis, saugus
eismas, vertingų daiktų žymėjimas
neišeinant iš namų. Mokymų tikslas informuoti gyventojus apie saugumo
nustatymą gyvenamosiose vietovėse,
galimus apsisaugojimo nuo neigiamų
reiškinių metodus ir būdus bei saugios
kaimynystės grupių veiklos naudą
gyvenamosiose ir veiklos vietose.
Dauguma seniūnijose įsikūrusių saugios
kaimynystės grupių „karšta“ informacija
keičiasi socialiniuose tinkluose esančiose
uždarose grupėse.

dėl privažiavimo kelių prie pastatų
bei evakuacinių kelių atlaisvinimo.
Svarstant svarbius gyventojams
klausimus
2020
metais
Savivaldybės tarybos nuotoliniuose
posėdžiuose dalyvavo aktyvūs
bendruomenių atstovai.

Seniūnija,
bendruomenės
yra
arčiausiai
toje
teritorijoje
gyvenančių žmonių, todėl žmonės
pirmiausia į juos ir kreipiasi.
Gyventojai, dalyvaudami seniūnijų,
bendruomenių
rengiamuose
susirinkimuose,
akcijose,
projektuose išsako savo poreikius,
apsvarsto galimybes ir pasiūlymus
kaip spręsti kylančias problemas.
Tuo tarpu tiek seniūnija tiek
bendruomenės
dalyvaudamos
komisijose,
posėdžiuose
ar
projektuose atkreipia dėmesį į
gyventojų iškeltas problemas ir
bando jas išspręsti.
2020 metais dėl šalyje vyraujančios
Covid-19
pandemijos
nebuvo
galimybės organizuoti kasmetinio
Kauno miesto tarybos narių ir
savivaldybės
administracijos
vadovų susitikimų su vietos
bendruomenėmis, tad keliamos
problemos
buvo
perduotos

įvairių sričių ir institucijų
veiklos ataskaitas.
Atsiskaitoma 2021 metų I
ketvirtį.

Kartą metuose seniūnai
pristato seniūnijos metinio
veiklos plano ataskaitą
seniūnaičiams ir skelbia ją
elektroninėje
erdvėje
susipažinti bendruomenei.
Už
veiklą
atsiskaito
bendruomenės pareigūnai.
Kartą metuose seniūnai ir
bendruomenių
atstovai
dalyvauja
atsakingų
policijos komisariatų veiklos
ataskaitų pristatymuose.
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Kauno r. sav.
Kėdainių r. sav.

Gyventojams aktuali informacija pateikiama
savivaldybės interneto svetainėje, FB profilyje,
vietinėje spaudoje ir televizijoje.
2020 m. organizuotų renginių, skirtų vietos
bendruomenei informuoti gyventojų saugumo
klausimais – 2;
Savivaldybės
parengties
ekstremalioms
situacijoms planas, pavojingų objektų išorės
avariniai planai, gyventojų civilinės saugos
švietimo renginių planas, atmintinės patalpinti
savivaldybės interneto svetainėje. Aktualiais
klausimais gyventojai nuolat informuojami
interneto svetainėje, per socialinius tinklus,
vaizdinę medžiagą, spausdinius.
Kėdainių visuomenės sveikatos biuras (toliau Biuras) teikė priklausomybių konsultantų
paslaugas;
Biuras atliko vaikų gyvensenos tyrimą 2020 m.
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pokyčiai
vaikų tarpe (https://kedainiuvsb.lt/vaikugyvensenos-tyrimas-2020-m-psichoaktyviujumedziagu-vartojimo-pokyciai-vaiku-tarpe/);

Prienų r. sav.

Informacija
pateikiama
savivaldybės
internetiniame tinklalapyje, feisbukas.

-

Vyko prevenciniai renginiai ir susitikimai
bendruomenėse, mokymo įstaigose;
Bendruomenės pareigūnai vyko į
seniūnijas, organizavo
prevencinius
susitikimus su bendruomenėmis, vaikų
dienos centrais;
Renginiai
buvo
vykdomi
pagal
savivaldybės gyventojų civilinės saugos
švietimo renginių grafiką

Vyko
civilinės
saugos
mokymai
savivaldybės darbuotojams nuotoliniu
būdu, Prienų rajono gyventojams buvo
organizuota sveikatingumo stovykla,
kurioje lektoriai pasakojo apie sveikos
mitybos įpročius, fizinio aktyvumo
naudą, vyko praktiniai fizinio aktyvumo
užsiėmimai. Prienų rajono visuomenės
sveikatos biure buvo teikiamos sveikos
gyvensenos
konsultacijos,
priklausomybių
ir
psichologo
konsultacijos.
Buvo
vykdoma
ankstyvosios intervencijos programa.
Visus metus Prienų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biure buvo

susirašinėjimo su administracijos
padaliniais būdu
-

Buvo sudaryta galimybė dalyvauti
bei teikti siūlymus savivaldybės
tarybos
komitetuose
ir
posėdžiuose, kurie skelbiami viešai.
Taip pat turėjo galimybę asmeniškai
kreiptis į savivaldybės merą ar
direktorių.
Seniūnijų seniūnaičiai dalyvavo
sprendžiant seniūnijoms aktualius
klausimus (dėl kelių ženklų
įrengimo, dėl greičio ribojimo, dėl
eismo saugumo užtikrinimo)
Gyventojai
buvo
kviečiami
dalyvauti viešose diskusijose.

Vietos bendruomenės aktyviai
dalyvauja seniūnijų, seniūnaičių
sueigose, seniūnijų ataskaitiniuose
susirinkimuose.

-

Savivaldybės
mero
ir
administracijos direktoriaus
metinės ataskaitos buvo
tvirtintos taryboje. Tarybos
posėdžiai
tiesiogiai
transliuojami,
rajono
gyventojai turi galimybę
išklausyti;
Taip pat aktuali informacija
išplatinama
rajoninėje
spaudoje bei televizijoje

Išklausoma nevyriausybinių,
policijos,
priešgaisrinės
saugos tarnybų ataskaitos
apie
lėšų,
skirtų
prevencinėms programoms
panaudojimo rezultatyvumą.
Seniūnijų,
seniūnaičių
sueigose,
seniūnijų
ataskaitiniuose
susirinkimuose aptariamos
saugumo
priemonės,
teikiami pasiūlymai.
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vykdomos sveikos mitybos konsultacijos,
atliekama kūno kompozicijos analizė,
vykdomi fizinio aktyvumo užsiėmimai
(kalanetika, joga, funkcinės treniruotės,
šiaurietiškasis
ėjimas).
Buvo vykdomi psichinės gerovės
užsiėmimai ir mokymai, savižudybių
prevencijos
mokymai
,,SafeTalk“,
ASIST.
2020 m. buvo vykdyta sveikatos
stiprinimo programa, skirta širdies ir
kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto
profilaktikai.
2020 m. vyko praktiniai užsiėmimai
„Pirmoji pagalba“, traumų prevencija
žiemą ir vasarą vaikams ir suaugusiems.
Vyko
civilinės
saugos
mokymai
savivaldybės darbuotojams nuotoliniu
būdu.
Raseinių r. sav.

Klaipėdos apskr.
Klaipėdos m. sav.

Vietos bendruomenėms yra nuolat siunčiama
informacija elektroniniu paštu. Raseinių rajono
kaimų bendruomenių sąjunga ir rajono kaimo
bendruomenės Savivaldybės tinklapyje skelbė
straipsnius apie veiklos vykdymą, įgyvendintus
projektus. Iš viso daugiau nei 60 straipsnių

-

-

-

Vykdomi susitikimai su Saugios kaimynystės
grupių nariais, pirmininkais, seniūnaičiais,
jaunimo
organizacijomis,
religinėmis
bendruomenėmis, tautinių mažumų atstovais
gyvai ir internetinėje erdvėje (dėl Covid 19
situacijos šalyje), kurių metu gyventojai
informuojami
apie
saugumo
būklę,
kriminogeninę
situaciją
gyvenamojoje
teritorijoje bei planuojamas priemones – 265
susitikimai.
Savivaldybės institucijų 2020 m. organizuotų
renginių,
skirtų
vietos
bendruomenei
informuoti gyventojų saugumo klausimais – 28
renginiai, skirti jaunimui, senjorams.

Ugdomi sveikos gyvensenos ir aplinką
tausojančios veiklos įgūdžiai Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. vasario 27 d.
įsakymu Nr. AD1-285 patvirtinta
Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji
programa 2020 metams, kurioje buvo
priemonės,
ugdančios
sveikos
gyvensenos įgūdžius:
BĮ Klaipėdos miesto visuomenės
sveikatos biuras 2020 m. įgyvendino
priemonę „Sveikatinimo mėnesiai“,
vykdydamas
praktinius užsiėmimus
„Sveikatinančios mankštos darbingo
amžiaus žmonėms“ (155 užsiėmimai po 1

Vietos bendruomenė į sprendimų
priėmimą savivaldybėje 2020 m.
įtraukiama
teikiant
išsamią
informaciją, parengtą savivaldybės
specialistų.
Tiek bendrijų pirmininkai, tiek
seniūnaičiai
turėjo
galimybę
aktyviai dalyvauti savivaldybės
atskirų saugumo sričių komisijų,
tarybų posėdžiuose ir išsakyti savo
poreikius,
problemas,
teikiant
pasiūlymus dėl jų saugumo
stiprinimo savivaldybėje.

2021-03-05
14.00
val.
veiklos rezultatai saugumo
stiprinimo srityje buvo
pristatyti
gyventojams
(elektroninėje
erdvėje,
išsiuntus
kiekvienam
seniūnaičiui bei bendrijos
pirmininkui,
policijos
rėmėjams ir kt. prisijungimo
duomenis).
Be to, gyventojų saugumo
stiprinimo srities duomenys
yra ir Savivaldybės mero bei
Savivaldybės
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val., iš jų 30 užsiėmimų vyko nuotoliniu
būdu ir 125 buvo kontaktiniai praktiniai
užsiėmimai grupėje, sudalyvavo 863
asmenys ). Užsiėmimai vykdyti 2 kartus
per savaitę rytais, dieną, vakarais, siekiant
sudaryti sąlygas į veiklas įtraukti pagal
įvairius darbo grafikus dirbančius
gyventojus.
Užsiėmimuose „Šokiai darbingo amžiaus
žmonėms“ dalyvavo 627 asmenys, .
Pavasario–vasaros laikotarpiu po atviru
dangumi 2 kartus per savaitę vyko
bendruomenių mankštos, į 50 užsiėmimų
atvyko 796 asmenys. Organizuoti
konkursai
„Judriausias
darželis“
(dalyvavo 26 ikimokyklinio ugdymo
įstaigos), „Judriausia įmonė“ (dalyvavo 4
įmonės),
„Klaipėdos
sveikiausia
mokykla“ (dalyvavo 10 Klaipėdos miesto
bendrojo lavinimo mokyklų). Akcijoje
„Užkirsk kelią odos vėžiui“ gydytoja
dermatologė per 6 dienas atliko tyrimus ir
konsultavo nuotoliniu būdu 100 asmenų.
Praktiniuose užsiėmimuose „Pokyčių
savaitė“ darbingo amžiaus asmenims ir
jaunimui
dalyvavo
69
asmenys.
Organizuoti seminarai Klaipėdos miesto
kūno kultūros mokytojams, pradinių
klasių
pedagogams,
specialistams,
dirbantiems fizinio aktyvumo srityje.
Seminaruose, vykusiuose naudojant
„Zoom“ platformą, dalyvavo 148
asmenys. Klaipėdos miesto suaugusių
gyventojų sveikos mitybos mokymuose
dalyvavo
ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose dirbantys virėjai ir mokytojų
padėjėjai. Jiems buvo perteikiamos
žinios, kaip pagaminti kokybiškesnį ir
sveikatai palankesnį maistą, kokios
mitybos sąsajos su lėtinėmis ligomis.
Seminare apie psichoaktyvių medžiagų

Visa reikiama informacija buvo
siunčiama el. paštu, skelbiama
internetinėje erdvėje.
Įgyvendinta Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos finansuojama
priemonė „Stiprinti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“ Klaipėdos
miesto savivaldybėje. Įgyvendinti
25 projektai, įvykdytos projektuose
numatytos veiklos.

administracijos direktoriaus
veiklos ataskaitose.
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poveikį ir žalą dalyvavo 131 klaipėdietis,
besidominantis šios temos aktualijomis.
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos
centras teikė skubią emocinę pagalbą bei
informaciją
telefonu
asmenims,
išgyvenantiems psichologines krizes.
Tarnybos darbo laikas – kasdien nuo 20
val. iki 6 val. 2020 m. atsakyta į 4561
skambutį ir 119 laiškų, gautų internetu. Į
tarnybą kreipėsi įvairaus amžiaus
asmenys (nuo 10 metų iki daugiau nei 60
metų), kurie išgyvena įvairias problemas:
savižudybės
riziką
(13,5
proc.),
tarpusavio santykių sunkumus (29 proc.),
priklausomybes (11 proc.), vienišumą (10
proc.), gyvenimo prasmę (8 proc.), fizinę
sveikatą (7 proc.), finansinius sunkumus
(6 proc.), psichikos sveikatos problemas
(15,5 proc.).
Saugi aplinka, nusižengimai, nusikaltimai
Temos, kuriomis bendraujama su
gyventojais: „Kaip apsaugoti save ir savo
turtą“, skirta turtinių (vagysčių iš
nekilnojamo turto objektų) nusikaltimų
prevencijai, „Kaip apsisaugoti nuo
turtinių ir smurtinių nusikaltimų“, „Kaip
netapti sukčiavimo auka elektroninėje
erdvėje“, „Pavojai, slypintys “ lengvo
uždarbio“ internete pasiūlymuose“, „Kaip
saugiai naudotis pirkimo (pardavimo)
paslaugomis elektroninėje erdvėje“,
„Smurto artimoje aplinkoje priežastys,
pasekmės ir pagalbos galimybės“ ir kt.
Gyventojai skatinami burtis į Saugios
kaimynystės grupes, pateikiant gerosios
praktikos
pavyzdžius,
atliktos
kriminogeninės situacijos teigiamus
pokyčius, kuriuos įtakojo gyventojų
aktyvumas, neabejingumas daromiems
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teisės pažeidimams, susibūrimas
Saugios kaimynystės grupę.

į

Klaipėdos r. sav.
Informacija nuolat teikiama Klaipėdos rajono
laikraščiui „Banga“.
Informacija per Facebook paskyrą.
Informacija
Savivaldybės
internetinėje
svetainėje.

Susitikimų
su
gyventojais
metu,
dalinantis gerąja patirtimi
raginama
burtis į saugios kaimynystės grupes.
Klaipėdos rajone taip pat aktyviai dirba
15 policijos rėmėjų, kurie per 2020 metus
neatlygintinai išdirbo 873 m.

-

Informacija pateikiama per žiniasklaidą,
savivaldybės
interneto
svetainę
www.kretinga.lt.
Rizikos
analizė,
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas,
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių
planas paskelbti savivaldybės interneto
svetainėje www.kretinga.lt. Gyventojams
pateiktos rekomendacijos kaip apsisaugoti
vienu ar kitu atveju, 2020 m. daugiausia
informacijos
apie
COVID-19
ligos
(koronaviruso
infekcijos)
prevencines
priemones.
Kretingos PGT ir Civilinės saugos ir viešosios
tvarkos skyrius dalyvavo Kretingos miesto
mugėje „Rudens derliaus ir moliūgo šventė“,
kurioje pristatyti gaisrinės saugos ir civilinės
saugos klausimai, buvo publikuojami įvairūs
straipsniai aktualia tematika vietinėje spaudoje.

Dalyvauta Kretingos PGT akcijoje
„Gyvenkime saugiai“ – tikrintos
gyvenamosios patalpos ir konsultuoti
gyventojai dėl dūmų jutiklių įsirengimo,
gaisrinės saugos klausimais.
Kretingos miesto mugėje „Rudens
derliaus ir moliūgo šventė“ mokyti
gyventojai naudotis pirminėmis gaisro
gesinimo priemonėmis.
Per švietimo įstaigas ir seniūnijas el. paštu
išplatinami
bukletai.
lankstinukai,
rekomendacijos ir kita svarbi informacija.
Kartą į pusmetį organizuojami SKG
(saugių kaimynysčių grupių) mokymai.

Įsteigta Gyventojų iniciatyvų, skirtų
gyvenamajai aplinkai ir viešajai
infrastruktūrai gerinti ir kurti,
projektų
idėjų
atrankos
ir
finansavimo tvarkos įgyvendinimo
darbo grupė ir toliau vykdė veiklą
2020 m.
Gyventojai yra kviečiami ir savo
iniciatyva dalyvauja komisijų ir
Savivaldybės tarybos posėdžiuose
jiems rūpimais saugumo klausimais.

Atlikti 3 budėjimai Juodkrantės seniūnijoje
2020-08-27, 2020-09-07, 2020-10-20. Vasario
4 d. - Nidoje, 5 d. - Juodkrantėje, 6 d. - Preiloje,
surengti
3
susitikimai
su
aktyviais
bendruomenės gyventojais ir jų atstovais -

Surengti 23 saugaus eismo užsiėmimai.
Surengtas 1 teisinių žinių konkursas
„Temidė“. Surengti 5 užsiėmimai dėl
Prekybos
žmonėmis.
Pravesti
2
užsiėmimai
Nepilnamečių
teisinė
atsakomybė. Taip pat surengti 5

-

Kretingos r. sav.

Neringos sav.

Kasmetinis
Klaipėdos
rajono policijos komisariato
ataskaitinis
susirinkimas
(2020-03-03).
Civilinės saugos veiklos
ataskaita per Savivaldybės
ekstremaliųjų
situacijų
komisijos posėdžius.
Policija
atsiskaito
visuomenei vieną kartą
viešame
ataskaitiniame
renginyje ir per vietinę
spaudą.
Priešgaisrinės saugos ir
civilinės
saugos
būklė
pristatoma
savivaldybės
ESK posėdyje ir viešinama
per
žiniasklaidą
ir
paskelbiama savivaldybės
interneto
puslapyje
www.kretinga.lt
Savivaldybės vadovai –
meras ir administracijos
direktorius – kasmet rajono
gyventojams
pristato
metines veiklos ataskaitas
(Tarybos,
administracijos
padalinių).
Per
žiniasklaidą
ir
seniūnijose
vykstančių
ataskaitinių
susirinkimų
metu.
Surengti 2 atsiskaitymai
gyventojams: ataskaitinis už
2019 metus surengtas 202002-07.
Ataskaitinis
už
vasaros sezoną rugsėjo
mėnesį.
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seniūnaičiais, kurių metu aptarti prevenciniai
klausimai.

Palangos m. sav.

užsiėmimai dėl Prekybos žmonėmis, 2
užsiėmimai dėl pavojų internetinėje
erdvėje ir patyčių. Iš viso: 35 prevenciniai
užsiėmimai.

Policijos prevencinė veikla: Užkardant smurto
artimoje aplinkoje, turtinius nusikaltimus,
viešosios tvarkos pažeidimus, stiprinant eismo,
kaimiškų vietovių saugumą, saugų elgesį prie
vandens telkinių, paplūdimiuose organizuotos
143 prevencinės priemonės, švietėjiškos
akcijos. Organizuota 20 susitikimų su kitomis
institucijomis,
bendruomenėmis,
visuomeninėmis organizacijomis dėl saugumo
stiprinimo
savivaldybėje.
Socialiniuose
tinkluose,
visuomenės
informavimo
priemonėse gyventojai buvo informuojami apie
saugumo būklę, jos pokyčius savivaldybėje,
prevencines priemones pagal poreikį.

Policijos prevencinė veikla: susitikimų,
prevencinių
priemonių
metu
bendruomenės
atstovai,
saugių
kaimynysčių grupių nariai buvo mokomi,
kaip elgtis smurto artimoje aplinkoje
atvejais, kaip apsisaugoti nuo turtinių
nusikaltimų, kaip atpažinti ir apsisaugoti
nuo prekybos žmonėmis, priminti Kelių
eismo taisyklių reikalavimai. Organizuota
20 susitikimų.

Gyventojų informavimas aktualiais saugumo
klausimais vykdomas nuolat per internetinę
svetainę
www.facebook.com, taip pat
spausdinami straipsniai vietiniame laikraštyje „
Mūsų žodis“, informacija skleidžiama
informuojant seniūnus bei per susitikimus su
gyventojais. Per 2020 m. vykdyta 20 susitikimų
su gyventojais. Organizuotos 23 prevencinės
priemonės ir renginiai.

2020
metais
savivaldybėje
buvo
atliekamas civilinės saugos mokymas dėl
COVID-19 ligos. Mokymo medžiaga
buvo talpina savivaldybės interneto
svetainėje. Apie galimus pavojus
gyventojai
yra
informuojami
savivaldybės interneto svetainėje bei
vietinėje spaudoje.
Policijos pareigūnai. Susitikimuose su
gyventojais kalbama įvairiausiomis
saugumo
temomis.
Kalbėta
apie
dažniausiai gyventojų daromus kelių
eismo taisyklių pažeidimus, supažindinti
su Skuodo rajone vyraujančiomis
nusikalstamomis
veikomis,
supažindinami su sukčių naudojamomis
pinklėmis bei kaip nuo jų apsisaugoti.
Kalbama apie vagystes, kaip saugoti savo
turtą,
asmeninių
daiktų
apaugą.
Gyventojai supažindinti su nusikaltimais
vyraujančiais elektroninėje erdvėje bei

Skuodo r. sav.

-

Skuodo
rajono
savivaldybėje
tarybos posėdžiai yra atviri ir
gyventojai
gali
dalyvauti
savivaldybės tarybos posėdžiuose,
taip pat priimami gyventojų
prašymai,
kurie
svarstomi
savivaldybės tarybos posėdžiuose.
Tarybos posėdžio darbotvarkė ir
klausimai patalpinami savivaldybės
interneto svetainėje, matomi viešai.
Policijos pareigūnai. Kiekviena
bendruomenė iškilus poreikiui savo
ruoštu kreipiasi į savivaldybę.
Policijos įsikišimo sprendžiant
aktualius bendruomenei klausimus
posėdžiuose
ar
kituose
susitikimuose 2020 m. nedalyvauta.

Palangos policija nuotoliniu
būdu atsiskaitė gyventojams
už
2020
m.
veiklos
rezultatus
saugumo
stiprinimo srityje 2021-0305.

Bus atsiskaitoma visose
Skuodo rajono seniūnijose
gyventojams,
kai
bus
pristatoma
2020
metų
ataskaita.
2021-03-04 vyko nuotolinis
ataskaitinis
susirinkimas,
kurio metu buvo pristatyta
ataskaita už 2020 m.
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Šilutės r. sav.

Gyventojai informuojami apie saugumo būklę,
jos pokyčius savivaldybėje, planuojamas
priemones Šilutės rajono savivaldybės
interneto svetainėje, vietos žiniasklaidoje,
Šilutės
rajono
savivaldybės
facebook
socialiniame tinkle.

Marijampolės apskr.
Kazlų Rūdos sav.
2020 m. gyventojų informavimas vykdytas
nuolat naudojant savivaldybės internetinę
svetainę, socialinį tinklą Facebook bei laikraštį
„Naujasis
Gėlupis“(gyventojai
buvo
informuojami apie planuojamas karių pratybas
poligone ir savivaldybės teritorijoje; apie
prognozuojamus pavojingus meteorologinius
reiškinius; apie COVID-19 ligos situaciją ir
apsisaugojimo priemones; apie pavojingų ligų:
paukščių gripo ir afrikinio kiaulių maro
grėsmę; apie saugaus eismo komisijos priimtus
sprendimus; apie Savivaldybės ekstremalių
situacijų komisijos posėdžiuose priimtus
sprendimus; apie gyventojų aptarnavimo
gerinimą; 2020 m. organizuotų renginių, skirtų

kaip apsisaugoti. Kiekvienų susitikimų su
gyventojais metu raginami burtis į
saugios kaimynystės grupes. Seniūnams
siunčiama informacija dėl saugumą
stiprinančių temų paskaitų vedimo
gyventojams.
Patyčių, internetinių sukčių, kaip
apsaugoti savo turtą ir kitomis temomis
gyventojai
buvo
mokomi,
kaip
apsisaugoti nuo įvairių pavojų, ugdomi
sveikos
gyvensenos
ir
aplinką
tausojančios veiklos įgūdžiai Šilutės
rajono savivaldybės interneto svetainėje,
vietos žiniasklaidoje, Šilutės rajono
savivaldybės facebook socialiniame
tinkle. Švietimo įstaigų tinklalapiuose,
TAMO dienynuose buvo išplatinta
policijos paruošta informacija kaip netapti
nusikaltimo auka, taisykles kaip elgtis
internetinėje erdvėje, kaips apsaugot
asmens duomenis, netapti sukčių auka.
Gyventojai nuolat skatinami burtis į
saugios kaimynystės grupes, imtis kitų
savisaugos iniciatyvų.
Gyventojai buvo mokomi šiomis
temomis: kaip apsisaugoti nuo pavojingų
užkrečiamųjų ligų: gripo ir COVID-19
ligos, gyvūnų ligų: afrikinio kiaulių maro
ir paukščių gripo; kaip elgtis per šalčius;
kaip elgtis per karščius; kaip elgtis prie
vandens telkinių; kaip elgtis perkūnijos
metu; kaip išvengti gaisrų (pastatų, atvirų
teritorijų ir miško); ką daryti radus
pavojingą radinį; kaip pasirengti
branduolinei avarijai ir ką daryti jai
įvykus. Ugdomi sveikos gyvensenos:
Psichikos
sveikatos
kompetencijų
didinimas
įmonių
darbuotojams;
Mokyklų
bendruomenės
gebėjimų
psichikos sveikatos srityje stiprinimas -

Rengiami
gyvi
ir
virtualūs
susitikimai su miesto ir seniūnijų
gyventojais, kur žmonės gali
išsakyti pageidavimus, pastabas.
Savivaldybė stengiasi atsižvelgti į
gyventojų nuomonę, vertina kitas
aplinkybes.

Kasmet
gyventojams
pristatoma Šilutės rajono
mero ir administracijos
direktoriaus
veiklos
ataskaitos.
Sudaromas
susitikimų su gyventojais
grafikas jų gyvenamosios
vietovės seniūnijose ir iš
anksto apie tai informuojami
ir
kviečiami
atvykti
gyventojai.

2020 m. vietos bendruomenės
atstovai dėl COVID-19 ligos
nesinaudojo galimybe aktyviai
dalyvauti savivaldybės atskirų
saugumo sričių komisijų, tarybų
posėdžiuose, tačiau elektroninėmis
priemonėmis teikė siūlymus dėl
saugaus eismo ir saugesnės aplinkos
kūrimo jų gyvenamojoje aplinkoje

Savivaldybės internetinėje
svetainėje
2021-01-11
patalpinta Kazlų Rūdos
savivaldybės
duomenų,
reikalingų civilinės saugos
uždaviniams vykdyti 2020
metų ataskaita ir 2021-02-12
patalpinta Kazlų Rūdos
savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų
prevencijos
priemonių 2018-2020 metų
plano
2020
metų
įgyvendinimo ataskaita
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vietos bendruomenei informuoti gyventojų
saugumo klausimais, skaičius- 165]

Marijampolės sav.

Šakių r. sav.

Vilkaviškio r. sav.

mokymų / supervizijų organizavimas
mokyklos bendruomenių komandoms;
Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių
formavimas,
daržovių
vartojimo
skatinimas; Gyventojų fizinio aktyvumo
skatinimas; Vyresnio amžiaus žmonių
(65+) fizinio aktyvumo skatinimas;
Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio
diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos
stiprinimas ir šių ligų prevencija;
Priklausomybių konsultantų paslaugų
teikimo savivaldybėje organizavimas;
Psichologinės gerovės ir psichikos
sveikatos stiprinimo paslaugų teikimas.
Mokymai vykdyti nuotoliniu būdu
(informacija
viešinta
savivaldybės
internetinėje svetainėje ir naudojant
nuotolinę ZOOM platformą). Dalis
mokymų vykdyta kontaktiniu būdu (kai
leido karantino sąlygos).

Apie įgyvendintas saugumo priemones
gyventojai informuoti savivaldybės interneto
svetainėje, žiniasklaidoje, Facebook paskyroje.
Seniūnijų patalpose iškabintas stendas
„Policija informuoja“, kuriame talpinama
aktuali gyventojams informacija. Sasnavos
bendruomenės ataskaitiniame susirinkime
2020 m. vasario mėn. dalyvavę bendruomenės
pareigūnai gyventojus konsultavo saugios
kaimynystės steigimosi, daiktų žymėjimo
klausimais.
Savivaldybės internetiniame tinklalapyje
pastoviai
skelbiamos
naujausios
rekomendacijos aktualių pavojų klausimais,
teikiama informacija apie prognozuojamus ar
žinomus pavojus, skelbiamos įvairios nuorodos
apie oficialią informaciją.
Įvairi informacija pateikiama savivaldybės
interneto svetainėje, skelbimų lemtose. Buvo
parengtos ir išplatintos brošiūros 3 temomis

Teikiama metinė ataskaita
2020 metais gyventojų mokymas
(švietimas)
buvo
vykdomas
vadovaujantis
Marijampolės
savivaldybės gyventojų civilinės saugos
švietimo renginių 2020 metų grafiku

Bendruomenės
nebuvo aktyvios

šiuo

klausimu

Policijos ataskaita už 2020
metus nuotoliniu būdu vyko
2021-03-05,
dalyvavo
savivaldybės
vadovai,
seniūnai

-

-

Savanoriams ugniagesiams
nustatyta tvarka atlyginama
už dalyvavimą likviduojant
incidentus.

Organizuotas renginys „Būk saugus, būk
matomas“, prevencinės akcijos „Kaip
saugiai elgtis prie vandens telkinių vasarą

Organizuojamos Seniūnaičių bei
Išplėstinės seniūnaičių sueigos
aktuliais seniūnaitijoms klausimais.

Gyventojams atsiskaitoma
pateikiant
Savivaldybės,
seniūnų,
savivaldybės
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Panevėžio apskr.
Biržų r. sav.
Kupiškio r. sav.

(tiražas 780 vnt.), parengti 46 vnt. stendų,
plakatų bei 92 vnt. atmintinių, lankstinukų
(tiražas 22484 vnt.) įvairiomis sveikatingumo
temomis

ir žiemos metu“, pokalbiai-diskusijos
„Saugus elgesys kelyje“, prevencinis
vaizdo filmukas „Pirmoji pagalba
skęstant
vandenyje“,
prevencinis
sąmoningumo mėnuo ugdymo įstaigose
„Be patyčių“, gyventojų informavimas ir
priežiūra, kaip laikomasi COVID-19
viruso plitimo saugumo reikalavimų.

-

Gyventojai
buvo
mokomi,
kaip
apsisaugoti nuo įvairių pavojų įvairiomis
temomis – dėl COVID-19, įrengti
informaciniai ženklai prie tam tikrų,
pavojų keliančių vietų (gaisrų atžvilgiu –
durpyno, maudymosi vietų), įvairios
rekomendacijos ir patarimai kaip
pasirengti ekstremalioms situacijoms
patalpinti savivaldybės tinklapyje.

-

-

-

-

Bendruomenės dalyvauja Visuomenės
sveikatos rėmimo specialioji programoje,
teikia projektus ir vykdo veiklą.
Panevėžio rajone sėkmingai plečiasi
judėjimas „Saugi kaimynystė“. Šiuo metu
rajone veikia 87 saugios kaimynystės
grupė.
Panevėžio apskrities VPK Panevėžio
miesto ir rajono PK organizavo
nuotolinius mokymus bendruomenėms
kaip apsisaugoti nuo įvairių pavojų.
Vykdant gaisrų prevencijos akcijas
„Gyvenkime saugiai“ bei „Po gaisro“
buvo
lankomi
Panevėžio
rajono

-

-

Gyventojai
teikia
pasiūlymus,
prašymus,
suteikiama
teisė
dalyvauti
posėdžiuose, tarybos
posėdžiuose. Kiekvienas prašymas,
informacija svarstoma saugumo
sričių darbo grupėse.

Informuojami
apie
posėdžiuose
priimtus
sprendimus
raštiškai.
Informuojami užklausėjai:
bendruomenės,
atskiri
nariai, asmenys. Priimti
sprendimai
viešinami
Panevėžio
rajono
savivaldybės
interneto
puslapyje. Administracijos
darbuotojai,
Meras
dalyvauja
bendruomenių
ataskaitiniuose

2020 m. gyventojai buvo nuolat informuojami
savivaldybės
tinklapyje,
savivaldybės
Facebook paskyroje apie būklę, pokyčius
savivaldybėje,
planuojamas
priemones
susijusias COVID-19 situacija. Kitus renginius
apribojo karantino režimas šalyje.

Panevėžio m. sav.
Panevėžio r. sav.

Gyventojai apie visuomenės sveikatos
renginius, akcijas, apie projektus stiprinančius
gyventojų saugumą, informuojami nuolat per
savivaldybės internetinį puslapį ir kitas vietines
žiniasklaidos priemones. Seniūnijoms ir
gyventojų bendruomenėms nuolat teikiama
informacija apie vykstančias pratybas ar kitus
įvykius. Vykdydami projektą (Būk saugus)
policijos pareigūnai dalyvauja bendruomenių
susirinkimuose, švietimo įstaigose
2020 metais karantino pradžioje Panevėžio
miesto ir rajono PK su seniūnijos seniūnais
sukūrė bendrą Facebook messenger grupę,
kurioje kas savaitę praneša apie kriminologinę

įstaigų veiklos ataskaitas.
Gyventojai apie įvykusius
renginius, akcijas sveikatos
saugos ir stiprinimo, sveikos
gyvensenos
bei
ligų
prevencijos srityse buvo
informuojami
viešinant
renginius vietinėje spaudoje,
Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuro interneto
svetainėje bei socialinio
tinklo „Facebook“ Biuro
paskyroje.
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situaciją jų seniūnijoje (laikantis duomenų
saugos). Nuolat yra bendraujama su Panevėžio
rajono bendruomenių sąjungos pirmininke ir
bendruomenių pirmininkais.
Skelbiama aktuali gaisrinės saugos informacija
Panevėžio rajono savivaldybės puslapyje,
Panevėžio
PGV
atstovai
dalyvauja
savivaldybės posėdžiuose bei pasitarimuose
sprendžiant aktualius klausimus.

Pasvalio r. sav.

Informacija
pagal
poreikį
skelbiama
Savivaldybės internetiniame tinklapyje ir
feisbook paskyroje.
Pasvalio policijos komisariatas turi sukūręs 14
uždarų tikslinių grupių socialiuose tinkluose,
kuriuose teikia informaciją 1 kartą per savaitę.

gyventojai, supažindinami su gaisrų
priežastimis, jiems pristatomi dūmų
detektoriai,
gyventojams
sutikus
patikrinama jų gyvenamųjų patalpų
priešgaisrinė
būklė,
nurodomos
problemos, gyventojai raginami jas
pašalinti. Tai vyko iki paskelbto
karantino. 2020 m. dėl covid-19
pandemijos Panevėžio PGV pareigūnai
nedalyvavo susitikimuose su Panevėžio
rajono bendruomenėmis.

Mokymai vyko virtualiuose erdvėse, turto
apsaugos
stiprinimo,
vagysčių
prevencijos klausimais.
Gyventojams organizuojami saugios
aplinkos kūrimo motyvacijai kelti
konkursai:
Veikliausia
saugos
kaimynystės grupė, Saugiausia seniūnija,
Kaimynų kaimynas.
Saugumo,
aplinkos
tausojimo,
apsisaugojimo nuo įvairių pavojų, sveikos
gyvensenos tematika integruota į šiuos
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo
pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo
skyriaus organizuotus renginius:
1. Auklėtojų ir mokytojų padėjėjų
asmeninių ir profesinių kompetencijų
tobulinimo programa. 40 val., 15 dalyvių.
2. Tiriamieji darbai gamtamoksliniame
ugdyme. 8 val. 12 dal.
3. Socialiniai vaidmenys ir perdegimo
sindromas. 8 val., 49 dal.
4. Manipuliuotojai tarp mūsų. 3 val., 21
dal.
5. Kaip valdyti emocijas ir kaip elgtis
sudėtingose situacijose. 6 val., 46 dal.

susirinkimuose,
teikiama
informacija.
Kartą metuose rengiamos ir
viešai
(savivaldybės
tinklalapyje) skelbiamos –
mero,
savivaldybės
administracijos direktoriaus,
savivaldybės
strateginio
veiklos plano, savivaldybės
administracijos metų veiklos
plano ataskaitos.
2021 m. vasario 25 d.
Panevėžio miesto ir rajono
policijos
komisariatas
pristatė policijos ataskaitą už
2020 metus.

Sudarant komisijas, darbo grupes,
stengiamasi įtraukti bendruomenių
atstovus

Teikiant
gyventojams
savivaldybės
ataskaitą
bendruomenėse pristatoma
ir informacija apie saugios
savivaldybės
koncepcijos
įgyvendinimą
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6. Mediacijos mokykloje galimybės. 40
val., 14 dal.
7. Emocinio raštingumo ugdymas(is)
sveikam ir sėkmingam gyvenimui. 8 val.,
48 dal.
8. Emocinė sveikata gyvenimui. 6 val., 77
dal.
9. Emocijų raiška ir svarba. 6 val., 90 dal.
Šiaulių apskr.
Akmenės r. sav.

Joniškio r. sav.

Akmenės rajono savivaldybės internetinis
puslapis – https://www.akmene.lt/;
Akmenės rajono savivaldybės facebook
paskyra
–
https://www.facebook.com/Akmenesrajonosa
vivaldybe;
Vietinė spauda – laikraštis „Vienybė“;
Informaciniai
stendai
–
Savivaldybės
administracijoje ir seniūnijose;
2020 m. Akmenės rajono savivaldybės veiklos
ataskaita.
Dėl
paskelbto
karantino
gyventojų
informavimas buvo vykdomas nuotoliniu
būdu, taip pat rengiant ir publikuojant
informacinius
pranešimus
savivaldybės
interneto
svetainėje,
savivaldybės
FB
paskyroje.

Buvo vykdomi nuotoliniai mokymai

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras vykdė įvairias veiklas ir
mokymus sveikos gyvensenos temomis.

Pakruojo r. sav.
Civilinė sauga. Informacijos, rekomendacijų
viešinimas savivaldybės interneto puslapyje,
rajoniniame
laikraštyje,
savivaldybės
paskyroje feisbuke.

Radviliškio r. sav.

-

Visa su saugumu susijusi informacija (gaisrai ir
gaisrų
prevencija;
Covid-19
situacija/sprendimai) skelbiama savivaldybės
tinklapyje, savaitraštyje Radviliškio kraštas ir
savivaldybės FB paskyroje.

Įvadiniai ir tęstiniai civilinės saugos
mokymai
Ugniagesių
gelbėtojų
mokykloje ir Šiaulių priešgaisrinės
gelbėjimo
valdyboje,
savivaldybės
administracijos personalui 2 val. civilinės
saugos mokymai, lankstinukai.

-

-

2020 m. Akmenės rajono
savivaldybės
veiklos
ataskaita

Vietos
bendruomenių
atstovai
įtraukti į Saugaus eismo komisijos,
Vaiko ir gerovės komisijos sudėtį,
dažnu atveju vykdoma gyventojų
apklausa

Nuotoliniuose
ataskaitiniuose
susirinkimuose,
kurie
vykdomi
tiesioginės
transliacijos kanalais.

Vietos bendruomenės gali aktyviai
dalyvauti sprendimų priėmimo
procese: teikti įvairius pasiūlymus,
inicijuoti susitikimus, dalyvauti
rajono
savivaldybės
tarybos
posėdžiuose,
stebėti
posėdžių
transliaciją internetu ir pan.

-

Seniūnijose
pristatyta
savivaldybės administracijos
ir mero veiklos ataskaita už
2020 metus.

2020 m. Savivaldybės mero
ir
administracijos
direktoriaus ataskaitos
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Šiaulių m. sav.

Informacija nuolat viešinama Savivaldybės
interneto svetainėje, žiniasklaidoje, tiesiogiai
siunčiama organizacijoms ir jų vadovams,
viešinama per daugiabučių namų bendrijas,
administratorius. Šiaulių miesto savivaldybės
ekstremalių situacijų komisijos priimti
sprendimai,
įforminti
Administracijos
direktorius įsakymais, skelbti Savivaldybės
teisės aktų registre bei TAR sistemoje,
.Informavimas FB puslapyje „Šiaulių miesto
bendruomeninių organizacijų naujienos“,
seniūnijų interneto svetainės, Savivaldybės
interneto svetainėje skelbiamos organizacijų
linijos.
Informavimas su visais būdais ir priemonėmis
numatytas kaip vienas iš pagrindinių vertinimo
kriterijų finansuojant projektus.

Šiaulių r. sav.
Savivaldybės administracijos internetiniame
puslapyje, FB paskyroje, Savivaldybės TV
laidoje „Sodžius“ Šiaulių miesto ir rajono
spaudoje, seniūnijų FB paskyrose, seniūnijų
informaciniuose stenduose.
Tauragės apskr.
Jurbarko r. sav.
Informacija
gyventojams
teikiama
savivaldybės internetiniame puslapyje ir
rajoninėje spaudoje.

Civilinės saugos mokymas. Didžiąją
gyventojų
švietimo
ir
ugdymo
įgyvendintų priemonių dalį sudarė
vizualinė sklaida, susijusi su COVID-19
(koronaviruso infekcija) pandemija.
Lankstinukai, atmintinės, plakatai, susiję
su COVID-19, buvo platinami švietimo ir
ugdymo, sveikatos priežiūros, globos
įstaigose, ūkio subjektuose kontrolės
metu, daugiabučių namų bendrijose ar per
administratorius; Savivaldybės interneto
svetainės Civilinės saugos srityje skelbti
patarimai
kaip
elgtis
iškilus
atitinkamiems pavojams: radiacinės ir
priešgaisrinės saugos, ant ledo ir
vandenyje ir kt. Iš viso įgyvendintos 58
gyventojų švietimo ir ugdymo priemonės.
54 ūkio subjektų ir kitų įstaigų asmenys
dalyvavo PAGD prie VRM Šiaulių PGV
organizuotuose mokymuose.
Seniūnijose
vykdytas
individualus
gyventojų konsultavimas dėl atliekų
rūšiavimo, tvarkymo, medžių genėjimo,
kirtimo, saugojimo klausimais.
Šiaulių AVPK Šiaulių miesto ir rajono PK
atstovai mokė gyventojus ir skatino
gyventojus burtis į saugios kaimynystės
grupes, imtis kitų savisaugos iniciatyvų.
PAGD prie VRM Šiaulių PGV
specialistai
dalijo
lankstinukus
„Kūrenkime saugiai“ ir kt. per vykdomas
prevencijos akcijas, kurias finansavo
savivaldybės administracija.
Seniūnijose vykdant susitikimus su
bendruomenėmis policijos komisariato
bendruomenės
pareigūnas
teikė
informaciją apie saugios kaimynystės
grupių privalumus, skatino burtis į
saugios kaimynystės grupes. Rajone
veikia jaunųjų policijos rėmėjų grupės,

Šiaulių
miesto
savivaldybės
ekstremalių
situacijų
komisija
(posėdžio protokolas 2020-12-03
Nr. VAK-564), atsižvelgė į
prekybos centrų ir kt. įmonių
rekomendacijas
įgyvendinti
prevencijos priemones dėl COVID19 (koronaviruso infekcijos) 202012-04
išleistas
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
įsakymas Nr. A-1708 įpareigojantis
jas vykdyti.
Klausimyno 2.2
papunktyje įrašytos Savivaldybės
tarybos įsteigtos patariamosios
tarybos, komisijos atitinkamiems
klausimams spręsti. Savivaldybėje
sudarytos visos sąlygos dalyvauti
sprendimų priėmimo procese.

Atitinkamos
komisijos,
tarybos
teikė
veiklos
rezultatų
ataskaitas
ataskaitinių posėdžių metu
(nuotoliniu būdu), ataskaitos
paskelbtos
Savivaldybės
interneto svetainėje pagal
atitinkamas veiklos sritis.
Civilinės saugos uždavinių
įgyvendinimo
metinė
ataskaita teikta Šiaulių
miesto
savivaldybės
ekstremalių
situacijų
komisijai
ir
paviešinta
Savivaldybės
interneto
svetainėje.

Gyventojai 2020 m. nebuvo
aktyvesni, lyginant su praėjusiais
metais, išsakydami savo poreikius,
problemas, teikdami pasiūlymus dėl
jų
saugumo
stiprinimo
savivaldybėje.

2020 m. kaip ir kasmet buvo
atsiskaitoma gyventojams už
veiklos saugumo srityje
rezultatu
parengtoje
Savivaldybės
administracijos direktoriaus
veiklos ataskaitoje.

Tarybos
sprendimų
projektai
skelbiami
viešai
savivaldybės
internetiniame puslapyje, kiekvienas
rajono gyventojas gali susipažinti su
projektu, kuris yra aktualus ir teikti
svarstymui
savo
pasiūlymą..
Nuomonės aptariamos komitetuose,

Kiekvienais
metais
seniūnijose rajono meras ir
administracijos direktorius
susitinka
su
bendruomenėmis ir pateikia
informaciją už metų veiklos
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Pagėgių sav.
Šilalės r. sav.
Tauragės r. sav.

Telšių apskr.
Mažeikių r. sav.

kuriuose jaunuoliai padeda rajono
policijos ir ugdymo įstaigoms vykdyti
vaikų nusikalstamumo ir kitų teisės
pažeidimų prevenciją, kurti saugią
aplinką mokyklose ir jų prieigose.
Ugdymo
įstaigose
įgyvendinamos
sveikos gyvensenos programos, kuriuose
dalyvauja ir vietos bendruomenės.

ir jeigu pasiūlymui pritariama, jis
patvirtinamas.

rezultatus, atsako į rūpimus
klausimus paklausėjams.

-

-

-

Savivaldybė mokymų neorganizavo

Tarybos sprendimų projektai viešai
skelbiami internetiniame puslapyje
„silale.lt“ ir rajono spaudoje.

Vietos savivaldos įstatymo
nustatyta tvarka

Informavimas Tauragės žiniose, Tauragės
kurjeryje. Tauragės rajono tarybos posėdžiai
transliuojami viešai. Sukurtos internetinės
platformos gyventojams informuoti apie
problemas.

Seniūnų bendravimas su seniūnaičiai,
bendruomene.

Kiekvienam gyventojui yra suteikta
galimybė
dalyvauti
priimant
sprendimą aktualiu klausimu.

Metinė
savivaldybės
administracijos ataskaita

Bent kartą ketvirtyje į susirinkimus su
seniūnaičiais ir bendruomenių pirmininkais yra
kviečiami gaisrininkų ir policijos atstovai. Taip
pat,
pareigūnai
stengiasi
atvykti
į
organizuojamus renginius, kuriuose renkasi
daugiau vietos gyventojų.

Seniūnijoje yra dvi saugios kaimynystės
bendruomenės, Užežerės k. Sruojos g. ir
Dingailų k. Jurginų g.

Židikų
seniūnijoje
kartu
su
seniūnaičiais yra skirstomos kelių
priežiūros lėšos, Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo lėšos.

-

Gyventojai kviečiami pareikšti savo
nuomonę
susitikimuose
su
bendruomenėmis,
taip
pat
socialiniuose
tinkluose
ar
savivaldybės interneto tinklapyje.

Gyventojai
informuojami
per vietines žiniasklaidos
priemones ( laikraščiai,
vietinė
radijo
stotis
„Spindulys“, savivaldybės
interneto
tinklapyje.
Susitikimuose
su
gyventojais seniūnijose.

Visa informacija yra skelbiama Pagėgių
interneto svetainėje www.pagegiai.lt ir
vietinėje spaudoje.
Policijos komisariatas skelbė
rajono spaudoje

informaciją

Plungės r. sav.
Civilinė sauga
* Publikuota rekomendacijos , straipsniai
savivaldybės, visuomenės sveikatos biuro
tinklalapiuose,
spaudoje , savivaldybės
„Facebook“ paskyroje apie COVID-19 ligą
(koronaviruso infekciją), VMVT informacija
apie kiaulių marą, paukščių gripą (laikymo
sąlygos, biosaugos reikalavimai), informacija
apie šildymo sezono pradžią ( krosnies, kaminų
priežiūrą), saugaus elgesio vandens telkinių
vandenyje
ir
vandens
telkinių ledo
reikalavimai.

Civilinė sauga
*
Savivaldybės
administracija,
bendradarbiaudama su Plungės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuru,
Nacionalinio
visuomenės
sveikatos
centro
prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos
Telšių
departamento
specialistais išleido lankstinuką su
taisyklėmis, kurios nurodo, kaip elgtis
COVID-19
ligos
(koronaviruso
infekcijos) atveju. Lankstinukai išplatinti
SĮ „Plungės būstas“ administruojamuose
daugiabučiuose, daugiabučių bendrijose,
seniūnijose.
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Plungės visuomenės sveikatos biuras
nuolat vykdo sveikos gyvensenos ir
sveikatos
stiprinimo
prevencines
programas, užsiėmimus gyventojams.

Civilinė sauga
* Publikuota rekomendacijos, straipsniai
savivaldybės, visuomenės sveikatos biuro
tinklalapiuose
apie COVID-19 ligą
(koronaviruso infekciją), informacija apie
šildymo sezono pradžią (krosnies, kaminų
priežiūrą), saugaus elgesio vandens telkinių
vandenyje ir vandens telkinių ledo reikalavimai

Civilinė sauga
* Parengta ir išdalinta daugiabučių namų
gyventojams 110 vnt. atmintinių (saugus
dujų balionų naudojimas padės išvengti
nelaimingų atsitikimų buityje). Išdalinta
gyventojams 80 vnt. korinio transliavimo
aktyvinimo
mobiliuose
telefonuose
lankstinukų, parengtų PAGD prie VRM,
parengta ir išdalinta 70 vnt. atmintinių
(jeigu gyvenate nuosavame name –
priešgaisrinės prevencinės priemonės)

-

-

Per 2020 m. susitikimai su bendruomene įvyko
228 kartų

Su bendruomene buvo kalbama saugios
kaimynystės kūrimo klausimais, kaip
apsisaugoti nuo sukčių, kaip apsisaugoti
nuo vagysčių.

Policija aktyviai bendradarbiauja su
kitomis
institucijomis
bei
įstaigomis.
Įtraukta
seniūnijų
bendruomenė, policijos rėmėjai,
jaunieji policijos rėmėjai, mokyklų
nariai.

Atsiskaitymas įvyko 2021
m. vasario 26 d. nuotoliniu
būdu

Rietavo sav.

Telšių r. sav.

Utenos apskr.
Ignalinos r. sav.

Molėtų r. sav.
Utenos r. sav.

Gyventojai rajoniniame laikraštyje bei
savivaldybės
tinklapyje
pastoviai
informuojami apie saugumo būklę ir kitus
galimus pavojus.

-

-

Aktuali
informacija
civilinės
saugos,
priešgaisrinės saugos temomis,
valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl
naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo
grėsmės ir jos valdymo priemones skelbiama
vietos spaudoje, savivaldybės interneto
svetainėje, Facebook socialiniuose tinkluose,
vietinio radijo laidose.

Seniūnijos darbuotojų, seniūnaičių ir
NVO pirmininkų pasitarimai su Utenos
apskrities
vyriausiojo
policijos
komisariato bendruomenės pareigūnais.
Seniūnaičių ir bendruomenių pirmininkų
supažindinimas su saugios seniūnijos
kūrimo veiklų organizavimo principais
sueigų metų.

2020 metais įvyko 24 seniūnaičių
sueigos, kuriose aptarti veiklos
planai,
ataskaitos,
lėšų
panaudojimas, saugumo problemos.

Aktyviai bendradarbiaujama su Utenos
apskrities vyriausiojo policijos komisariato
bendruomenės
pareigūnais.
Seniūnijose

Savivaldybės internetinėje svetainėje
www.utena.lt / skiltyje Civilinė sauga
gyventojai gali rasti patarimus, civilinės

Įgyvendinant policijos įstaigų
veiksmų, stiprinant kaimiškųjų
vietovių gyventojų saugumą, planą,
siekiant tobulinti gyventojams
teikiamų paslaugų kokybę bei
policijos
funkcijų
kaimiškose
vietovėse įgyvendinimą, policijos

Ignalinos rajono savivaldybė
apie savo pasiektus veiklos
rezultatus
skelbia
savivaldybės tinklapyje ir
vietinėje spaudoje.
Už 2020 metus Utenos
apskrities VPK pareigūnų
atsiskaitymas
vyko
nuotoliniu būdu (dėl Covid19 pandemijos paskelbto
karantino).
Utenos apskrities VPK
pareigūnai, Utenos rajono
savivaldybės administracijos
Viešosios tvarkos skyriaus
darbuotojai
dalyvauja
gyventojų sueigose, dalina
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esančiose skelbimų lentose, seniūnijų facebook
paskyrose paskelbta informacija, kad Lietuvos
policijoje įdiegta vieninga informacijos
teikimo linija. Seniūnijų gyventojams buvo
dalinami informaciniai lankstinukai apie
Utenos apskrities PK ir seniūniją. Aktuali
policijos informacija nuolat skelbiama
seniūnijų,
bendruomenių
organizacijų
facebook paskyrose.

Visagino sav.

Gyventojų
informavimas
vyko
vietos
žiniasklaidos
priemonėse,
socialiniuose
tinkluose 1kartą į dvi savaites sukčiavimo,
vagysčių, saugaus eismo, smurto artimoje

saugos mokomuosius filmukus, kaip
elgtis nelaimės atveju, informaciją kaip
pasiruošti galimai Baltarusijos AE
avarijai, šeimos pasirengimo nelaimėms
planą, informaciją apie gyventojų
perspėjimo ir informavimo sistemą, kitas
aktualias naujienas civilinės saugos bei
priešgaisrinės saugos temomis.

pareigūnai 1 kartą per savaitę budėjo
kaimiškose seniūnijose, kuriose
priimdavo
gyventojus,
teikė
konsultacijas, užtikrino viešąją
tvarką, vyko aplankyti seniūnijos
centre
veikiančias
įmones,
organizacijas ar pan., kuriose
teikiamos paslaugos gyventojams.

Įgyvendinta 17 gamtosauginės veiklos
projektų, kurių
tikslas – didinti
ekologinio
švietimo,
gamtosaugos
sampratos sklaidą Utenos rajone, suteikti
gyventojams platesnes galimybes tenkinti
įvairiapusius poreikius bei skatinti
juridinių asmenų iniciatyvas rengti ir
įgyvendinti
gamtosauginės
veiklos
projektus, susijusius su ekologiniu
ugdymu, gamtotyra, gamtosauga, sveika
gyvensena.

Siekdama
kuo
didesnio
atstovaujamos veiklos atitikimo
šeimų poreikiams, 2020 m. šeimos
komisija organizavo susitikimus su
įvairių Savivaldybės institucijų ar
įstaigų
ir
nevyriausybinių
organizacijų atstovais, dirbančiais
su
šeimomis
ar
joms
atstovaujančiais.
2020
m.
organizuoti 4 susitikimai: su Utenos
rajono socialinių paslaugų centro
atvejo vadybininkais, socialiniais
darbuotojais;
Utenos
rajono
savivaldybės seniūnijų seniūnais ir
socialiniais darbuotojais; Utenos
šeimos ir vaiko gerovės centro
socialiniais darbuotojais, globos
koordinatoriais; Utenos rajono
savivaldybės
nevyriausybinėmis
organizacijomis. Diskusijų metu
susipažinta,
su
kokiomis
problemomis įvairiose gyvenimo
srityse susiduria šeimos ir kokie yra
jų lūkesčiai dėl pokyčių bei
problemų sprendimo. Apibendrinta
informacija bus reikšminga teikiant
siūlymus savivaldybės tarybai dėl
bendro darbo su šeima stiprinimo.
2020 m. Visagino PK vykdė
projektą „Amžius- ne riba- išmokti
naudotis policijos elektroninių
paslaugų
sistema“.
Apmokyta

2020 m. Utenos AVPK pasirašė
bendradarbiavimo sutartį su VšĮ „Kūno
laboratorija“ dėl bendrų veiklų pagal
priemonę "Traumų ir sužalojimų

įvairią
informaciją,
konsultuoja gyventojus.

Už projekto „Amžius - ne
riba - išmokti naudotis
policijos
elektroninių
paslaugų sistema“ rezultatus

20

aplinkoje, prekybos žmonėmis, saugaus elgesio
prie vandens temomis. 2020 m. pradžioje kol
nebuvo paskelbto karantino vyko susitikimai
su sodų bendrijomis, daugiabučių namų
bendrijomis.

(įskaitant skendimus) prevencijos, skirtos
65+ asmenų, vaikų ir jaunimo tikslinėms
grupėms,
stiprinimas",
konkrečiai
saugaus eismo mokymai.
Dėl pandemijos projektas nevyko

Zarasų r. sav.

Vilniaus apskr.
Vilniaus m. sav.

nuotoliniu būdu 20 asmenų pateikti
informacinį
pranešimą
per
www.epolicija.lt.

atsiskaityta
2020
bendruomenei.

Savivaldybės
meras
kiekvienais metais teikia
metinę
ataskaitą
gyventojams, kurioje tame
tarpe pateikiama ir esama
gyventojų saugumo būklė
savivaldybėje.
Mero
ataskaita yra pristatoma
Tarybos posėdžio metu ir
ataskaita
pristatoma
kiekvienoje
seniūnijoje,
susitikimų su gyventojais
metu. Ataskaita skelbiama
viešai.

Teisės aktų nustatyta tvarka,
patalpinant
savivaldybės
internetiniame tinklalapyje
ataskaitas.

Pateikiama informacija vietos spaudoje
laikraštyje „Zarasų kraštas“, savivaldybės
internetinėje
svetainėje
www.zarasai.lt,
bendraujant
su
seniūnijų
gyventojais
susitikimų metu. Savivaldybės administracijos
direktorius kiekvienais metais teikia metinę
ataskaitą gyventojams, kurioje tame tarpe
pateikiama ir esama gyventojų saugumo būklė
savivaldybėje. Ataskaita skelbiama viešai.
Pristatymas skelbiamas Tarybos posėdyje,
ataskaita skelbiama Zarasų savivaldybės
internetiniame tinklalapyje.

Susitikimų su gyventojais metu, seniūnijų
gyventojai dalyvauja civilinės saugos
mokymuose.
Gyventojai
mokomi,
apsisaugojimo nuo įvairių pavojų, elgesio
ekstremaliųjų situacijų ir ekstremaliųjų
įvykių atvejais. Susitikimų su gyventojais
metu, jie mokomi ir skatinami kurti
saugios kaimynystės grupes, mokomi
apsaugoti savo ir kaimynų turtą.

Sudaromos galimybės gyventojams
dalyvauti savivaldybės komisijų,
tarybų posėdžiuose metu. Skatinami
dalyvauti visuose susitikimuose su
bendruomenių atstovais. Kviečiami
į susitikimus, aptariant rengiamus
projektus susijusius ir su saugumu,
aktyviai diskutuoti, teikti savo
nuomones, pasiūlymus, sprendimų
galimybes.
Gyventojams sudaromos sąlygos
išsakyti savo poreikius, problemas,
teikti pasiūlymus. Pasiūlymai visi
svarstomi komisijų darbo grupėse.
Apie
priimtus
sprendimus
gyventojai informuojami.

Nuolat.
Vilniaus
miesto
savivaldybės
administracijos internetiniame tinklalapyje yra
patalpinta ir pagal poreikį atnaujinama
informacija visuomenei, civilinės saugos
mokomieji filmai, civilinės saugos dokumentai
(pvz. Vilniaus miesto savivaldybės galimų
pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos
analizė, Vilniaus
miesto savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų valdymo planas,
Vilniaus miesto savivaldybės 2016-2018 metų
ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių
planas, informacija apie Vilniaus mieste
esančius pavojingus objektus ir kt.).
Vilniaus miesto savivaldybėje nuolat
vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena –
tikslingai organizuotas ir sistemingai
atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją
veikiančių visuomenės sveikatos rizikos

Internetiniame puslapyje pateikiamos
gyventojams skirtos rekomendacijos,
kaip elgtis tam tikromis situacijomis.
Vilniaus miesto savivaldybėje nuolat
vykdomas
visuomenės
sveikatos
stiprinimas – sveikatos mokymas,
informacijos apie sveiką gyvenseną
skleidimas,
sveikos
gyvensenos
propagavimas, formavimas ir nuo
elgsenos
priklausomų
visuomenės
sveikatos rizikos veiksnių mažinimas ir
vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra –
vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių
organizavimas
ir
įgyvendinimas.
Mokymus vykdo Vilniaus miesto
savivaldybės
visuomenės
sveikatos
biuras, taip pat asmens sveikatos
priežiūros įstaigos ir nevyriausybinės

Gyventojai turi galimybę pranešti
apie miesto problemas ir gauti
informaciją
apie
problemos
sprendimą
el.
paštu:
https://tvarkaumiesta.lt/new_proble
m,
elektroniniu
būdu
teikti
Savivaldybei skundus, pranešimus,
siūlymus
ir
idėjas:
https://paslaugos.vilnius.lt/

m.
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veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas,
apdorojimas, saugojimas, analizė ir
vertinimas. Surinkę išsamią informaciją apie
gyventojų sveikatos būklę ir ją lemiančius
rizikos veiksnius, nustatomos visuomenės
sveikatos problemos ir visuomenės sveikatos
stiprinimo prioritetai, taip pat remiantis
objektyvia informacija planuojamos ir
įgyvendinamos vietines visuomenės sveikatos
stiprinimo ir prevencijos programos. Esant
poreikiui informaciniai pranešimai skelbiami
Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro bei Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos interneto
svetainėse.

organizacijos įgyvendindamos įvairias
sveikatinimo programas.
Sukurti mokomieji filmai „Gaisrinė sauga
Vilniaus mokykloms“, „ Saugi evakuacija
ikimokyklinio
ugdymo
įstaigoms“,
„Saugi
žiema“,
„Kaip
elgtis
nepaprastosios padėties metu?“, „Saugi
evakuacija poliklinikos darbuotojams“
išplatinti ugdymo įstaigose, poliklinikose
ir publikuoti Savivaldybės tinklalapyje
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/saugusmiestas/civiline-sauga
Vykdyta prevencinė priemonė „Auginu
atsakingai“, kurios metu, įtraukiant
bendruomenės
narius,
skatinama
atsakingai vedžioti gyvūnus, surinkti
viešose vietose jų paliekamus teršalus.

Vilniaus r. sav.

Elektrėnų sav.

Visa aktuali informacija skelbiama Vilniaus
rajono savivaldybės tinklapyje bei seniūnijų
skelbimų lentose, taip pat šiuo klausimu
aktyviai veikia seniūnijos bei seninančiai.

Policijos kompetencija, tačiau šiuo
klausimu aktualios informacijos Vilniaus
rajono policijos komisariatas nepateikė.

Elektrėnų policijos komisariatas organizavo 91
susitikimą su gyventojais (bendruomenėmis,
NVO), suteikiant informaciją apie saugios
kaimynystės idėją, teigiamą praktiką ir naudą.
Kartą per savaitę Elektrėnų PK savo FB
paskyroje ir vietiniuose laikraščiuose skelbia

Elektrėnų
PK,
susitikimų
su
bendruomenėmis ir NVO nariais, skaito
paskaitas kaip apsisaugoti nusikalstamų
veikų ir netapti jų aukomis. Trumpa
informacija
skelbiama
Facebook
paskyroje
ir
laikraščiuose.

Vietos bendruomenės aktyviai
dalyvavo savivaldybės tarybos
posėdžiuose, sprendimų priėmime
bei galėjo išreikšti savo nuomonę
aktualias klausimais, taip pat pritarti
ar nepritarti tam tikrais klausimais.
Tarybos posėdžiai yra vieši, taip pat
juos
galima
stebėti
gyvai
savivaldybės interneto tinklapyje,
todėl vietos bendruomenės yra
aktyviai įtraukiamos į sprendimų
priėmimą. Taip pat Vilniaus rajono
saugaus eismo komisijos posėdžiai
rengiami su bendruomenės nariais,
kad visada būtų išklausyta aktuali
gyventojų nuomonė bei būtų
atsižvelgta į gyventojų poreikius.

-

Ataskaitos gyventojams bei
aktuali informacija yra
skelbiama
savivaldybės
interneto
tinklapyje
www.vrsa.lt

Seniūnai
apie
veiklos
rezultatus ataskaitą pateikia
seniūnaičiams.
Dėl
karantino, sueigos vyko
nuotoliniu
būdu,
seniūnaičiams
visa
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Šalčininkų r. sav.

savaitės įvykių suvestines. FB skelbiama
informacija apie rezonansinius įvykius, apie
padažnėjusias nusikalstamas veikas. Elektrėnų
PK turi sukūrusi MESSENGER grupę, į kurią
prijungti seniūnai, seniūnaičiai, aktyviausi
kaimiškų bendruomenių nariai. Jiems teikiama
informacija apie įvykusius, apie padažnėjusias
vagystes, sukčiavimus ir kt. nusikalstamas
veikas.)
Seniūnijoms bendradarbiaujant su vietos
pareigūnai, rengiama aktuali informacija (turto
apsauga nuo vagysčių, gaisrų, saugaus eismo,
kalio jodido tablečių naudojimo ir jų veikimo ir
kita), kuri viešinama seniūnijų skelbimų
lentose ir Facebook paskyrose)
Savivaldybė nuolat skelbia naujienas savo
interneto svetainėje bei socialiniuose tinkluose.
Svarbi informacija yra skelbiama vietiniame
laikraštyje.
Šalčininkų PGT susitikimai su moksleiviais ir
darželinukais švietimo įstaigose – 3 (dalyvių
skaičius 139)
Šalčininkų PGT susitikimai su gyventojais – 3
(dalyvių skaičius 80)
Šalčininkų PGT parengta straipsnių spaudai –
9 kartus
Šalčininkų PGT dalyvauta TV laidoje gaisrų
prevencijos tema – 1 kartą.
Šalčininkų PGT lankymasis gyventojų
būstuose su akcija „Gyvenkime saugiai“ –
aplankyti 309 būstai (1380 gyventojų)

Organizuojamos policinės
skirtos turto apsaugai.

priemonės,

Iki paskelbiant visuotinį karantiną šalyje
Savivaldybės
atstovai
dalyvavo
susitikimuose su bendruomenėmis, kur
buvo aptariamas saugios kaimynystės
grupių naudingumas, gyventojams buvo
aiškinama, kokie pranašumai yra
dalyvauti saugios kaimynystės grupėse.

informacija buvo persiųsta
el. paštu, bendrauta el. paštu
ir telefonu.)

Gyventojai dažnai teikia informaciją
ir
pasiūlymus
pasinaudodami
socialiniais tinklais bei elektroniniu
paštu,
kiekvienas
gyventojų
pranešimas yra nagrinėjamas.

2020 metais Šalčininkų rajono savivaldybės
administracijos viešosios tvarkos skyrius kartu
su policiją ir PGT vykdė 4 susitikimus su
bendruomenė
ir
saugios
kaimynystės
grupėmis.
Švenčionių r. sav.

Nuolat informuojami per savivaldybės
svetainę, vietinę spaudą, socialinius tinklus.

Dėl
karantino
mokymas.

praktiškai

nevyko

Planuojant
teritorijas
ir
projektuojant statinius atliekamas

Gyventojams už veiklos
saugumo srityje rezultatus
atsiskaitoma
kartą
per
metus, svarstant ir tvirtinant
savivaldybės
mero
ir
Tarybos bei administracijos
direktoriaus metines veiklos
ataskaitas.
Informacija
skelbiama
savivaldybės
interneto
svetainėje bei socialiniuose
tinkluose.
Svarbi
informacija yra skelbiama
vietiniame laikraštyje.

Policijos pristatoma metinė
ataskaita
gyventojams,
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Susitikimų seniūnijose metu, per seniūnus ir
seniūnaičius.
Visuomenės sveikatos biuras organizavo akciją
„Būk saugus prie vandens“ (skęstančiojo
gelbėjimo operacija, pirmosios pagalbos
mokymas,
viešosios
tvarkos
taisyklių
principai).

Pabradės miesto kultūros centras
organizavo
savigynos
seminarą
moterims.

visapusiškas gyventojų saugumo
poreikių vertinimas. Visi projektai
aptarinėjami
su
vietinėmis
bendruomenėmis ir gyventojais.
Bendruomenės
dalyvauja
savivaldybės nevyriausybinių ir
bendruomeninių organizacijų tarybų
veiklose.
NATO sąjungininkų atstovų iš
Olandijos iniciatyva vyko diskusija
su
Pabradės
gyventojais
ir
bendruomenės „Domus“ nariais.
Svečių tikslas išgirsti didžiausias
miestelio problemas, sunkumus
susijusius su čia dislokuotais NATO
kariais ir padėti jas išspręsti.
Savivaldybės biudžeto lėšomis
finansuojamose programose yra
galimybė teikti paraiškas ir gauti
finansavimą
vykdyti
sveikos
gyvensenos, aplinkos tausojimo,
saugumo užtikrinimo veiklas ir kt.

Ukmergės r. sav.

Širvintų r. sav.

Žemaitkiemio seniūnija.
Bendruomenės informuojamos per socialinius
tinklus, yra sukurtos grupes, kuriose dalyvauja
seniūnijos, bendruomenės ir atskiri asmenys,
kur labai operatyviai, ypač kai karantinas,
gaunama informacija. Taip pat nuolat būna
įvairūs straipsniai vietinėje spaudoje.

Žemaitkiemio seniūnija.
Bendruomenėse
lankėsi
policijos
pareigūnai, buvo mokymai, inicijuotose
policijos dėl saugus eismo, apsisaugojimo
nuo sukčių internete bei namų aplinkoje
nuo besibastančių vagių.

Gyventojai apie įgyvendinamas ir įgyvendintas
saugumo
priemonės
informuojami

Savivaldybės
tinklalapyje
www.sirvintos.lt savivaldybės socialinėje

Žemaitkiemio seniūnija.
Policijos
pareigūnai
visuomet
teiraujasi pasiūlymų, nuomonių,
vėliau įtraukdami juos į savo darbus.
Taujėnų seniūnija. Veprių seniūnija.
Želvos seniūnija.
Bendri
susirinkimai,
kuriuose
dalyvauja policijos bendruomenė,
vietos bendruomenės ir seniūnaičiai

Saugumo klausimas įtraukiamas į
susitikimų
su
gyventojais

savivaldybės
mero
ir
administracijos direktorės
metinė
ataskaita.
Nusikaltimų
ir
gaisrų
statistika pateikiama kas
mėnesį vietinėje spaudoje.

Žemaitkiemio seniūnija.
Policijos
pareigūnai
dalyvaudavo
seniūnijų
ataskaitiniuose
susirinkimuose, pateikdami
ir savo nuveiktus darbus bei
kviesdavosi
į
savo
ataskaitinius susirinkimus,
kuriuose
pateikdavo
ataskaitas
Taujėnų seniūnija. Veprių
seniūnija. Želvos seniūnija
Informacija
viešinama
socialiniuose
tinkluose,
skelbimų lentose, susitikimų
metu.
Gyventojai
apie
įgyvendintas
saugumo
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savivaldybės tinklalapyje www.sirvintos.lt,
savivaldybės socialinėje paskyroje, rajono
laikraščiuose.

paskyroje, rajono laikraščiuose 2020 m.
nuolat vyko gyventojų informavimas,
kaip elgtis kilus radiaciniam pavojui.

darbotvarkes. 2020 m. organizuotas
susitikimas
su
Kernavės
gyventojais. Esminis klausimas –
kelių tvarkymas (įskatinant pėsčiųjų
takus, gatvių apšvietimą).
2020 m. laikotarpiu, apribojus
tiesioginius asmenų kontaktus, dar
aktyvesnis nei prieš tai tapo
bendravimas elektroninėje erdvėje –
gyventojams
sudarytos
visos
galimybės
elektroniniu
paštu,
telefonu, socialinių tinklų paskyroje
išsakyti savo poreikius, problemas
teikti pasiūlymus dėl saugumo
stiprinimo savivaldybėje.

priemonės
informuojami
savivaldybės
tinklalapyje
www.sirvintos.lt,
savivaldybės
socialinėje
paskyroje,
rajono
laikraščiuose.

5.2 lentelė. Kitos veiklos, susijusios su saugumo užtikrinimu ir kuriose dalyvauja vietos bendruomenės, vykdytos savivaldybėse 2020 m.
5.2. Kokios kitos veiklos, susijusios su saugumo užtikrinimu ir kuriose dalyvauja vietos bendruomenės, 2020 m. buvo vykdomos savivaldybėje?
Apskritis /
savivaldybė

Alytaus apskr.
Alytaus m.
sav.
Druskininkų
sav.

Bendruomeninių
iniciatyvų
skaičius
savivaldybėje

Bendruomeni
nių
organizacijų
skaičius
savivaldybėje

Paremtų
bendruomenės
projektų
skaičius per
metus

Vidutinės
lėšos vienam
projektui

-

-

-

-
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Bendruomeni
ų
skaičius
savivaldybėje
- 12;
2020 m. įkurta
saugios
kaimynystės
grupių - 2;
Saugios
kaimynystės
grupių - 23.
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2000 Eur

Pratybų skaičius

Savivaldybės teritorijoje
atokiuose vienkiemiuose
gyvenančių vienišų
žmonių lankymas

Rizikos
žemėlapiai

Kitos savisaugos
organizavimo formos
savivaldybėje

-

-

-

-

Dėl paskelbto
sustiprinto trečio
lygio civilinės
saugos pajėgų
lygio, pratybos
nebuvo
organizuojamos

1. Nuo 2020 m. gruodžio 1
d.
Druskininkų
savivaldybėje pradėta teikti
nauja paslauga vienišiems
neįgaliesiems ir senjorams.
Gyventojų
prašymu
Druskininkų
šeimos
paramos centro darbuotojai
nuperka ir pristato maisto
produktus, medikamentus,
higienos ir kitas prekes,

Savivaldybės
internetinėje
svetainėje
žemėlapis
„Rizikingiausi
vandens
telkiniai“,
Aplinkos
apsaugos
agentūros
svetainėje adresu

-
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taip pat pagelbsti sumokant
mokesčius.
Pristatymo
išlaidos
finansuojamos
Europos socialinio fondo
lėšomis pagal 2014-2020
metų ES fondų investicijų
veiksmų
programos
priemonę „Kompleksinės
paslaugos šeimai“. 2020
metais šią paslaugą gavo 21
asmuo
gyvenantis
kaimiškose vietovėse.
2.
Viečiūnų
kaimo
bendruomenė
„Versmė“
teikė
maitinimo
organizavimas, pagalbos
buityje,
aprūpinimas
būtinaisiais drabužiais ir
avalyne paslaugas 10
vienišų senyvo amžiaus ir
neįgalių
asmenų,
gyvenančių
Viečiūnų
seniūnijoje.
Veikla
finansuota
savivaldybės
biudžeto lėšomis.
3.
Druskininkų
savivaldybės
Socialinių
paslaugų centras 1 kartą per
savaitę teikė pagalbos į
namus
paslaugas
Druskininkų savivaldybės
seniūnijų gyventojams.
4.
Druskininkų
savivaldybės
Socialinių
paslaugų centras teikė
integralios
pagalbos
paslaugas 6 seniūnijų
gyventojams.

https://potvyniai.a
plinka.lt/map.
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Lazdijų r.
sav.

0

Bendruomeni
nių
organizacijų
skaičius
savivaldybėje
2020 m.
gruodžio 31 d.
- 50.

40 vnt. (iš viso,
neišskiriant
saugumo srities)

2,9 tūkst. Eur
(iš
viso,
neišskiriant
saugumo
srities)

Dėl paskelbtos
valstybės lygio
ekstremalios
situacijos
ir
trečio (visiškos
parengties)
parengties
civilinės saugos
sistemos lygio
2020
m.
suplanuotos
civilinės saugos
pratybos
perkeltos į 2021
m

Taip, buvo organizuotos
(bent kartą per metus)

-

Atsižvelgiant
į
pandeminę situaciją ir
vykdant
Lietuvos
Respublikos
teisės
aktus
dėl
ekstremaliosios
situacijos
buvo
sudarytos
apgyvendinimo
paslaugų
teikimo
sutartys
su
apgyvendinimo
paslaugas teikiančiais
paslaugų
teikėjais.
Gyventojai
kurie
saviizoliaciją
atliko
savo namuose buvo
tikrinami savivaldybės
darbuotojų bei policijos
pareigūnų. Taip pat
buvo
vykdomi
gyventojų pervežimai:
iš Klaipėdos jūrų uosto,
iš Vilniaus ir Kauno oro
uostų, pasienio su
Latvijos
Respublika,
kitų
savivaldybių
ligoninių. Gyventojams
kuriems
neturėjo
galimybės
artimieji
pristatyti maisto buvo
taip pat pasirūpinta ir
maitinimu, bei kitais
būtinais
daiktais,
vaistais.
Taip
pat
gyventojai buvo vežami
į Alytų pasidaryti testo
(pirmo karantino laiku),
įkurta tyrimų paėmimo
mobili brigada, vėliau
karščiavimo
klinika
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įkurta Lazdijuose, į ją
iki šiandien dienos yra
vežami iš viso rajono
gyventojai
savivaldybės
transportu.
Varėnos r.
sav.

0

-

-

Birštono
savivaldybėje
,
2020 m.
gruodžio 31
dienai, veikia
32
bendruomeni
nės
organizacijos.
2020 metais
įkurta viena

Kauno apskr.
Birštono sav.

0

-

0

2020 m. kovo 10
d. organizuotos
savivaldybės
lygio
stalo
pratybos
„PRAKTINIAI
TARNYBŲ
VEIKSMAI
ĮREGISTRAVU
S
ĮTARIMĄ
SUSIRGIMU
COVID-19
VIRUSU
SOCIALIAI
PAŽEIDŽIAM
AM
ASMENIUI“.
Ta pačia tema
vyko mokymai
savivaldybės ir
seniūnijų
darbuotojams.

2020 m. savivaldybės
iniciatyva buvo vykdomas
atokiuose vienkiemiuose
gyvenančių vienišų žmonių
lankymas.

-

Seniūnijų
socialinio
darbo organizatoriai ir
Socialinių
paslaugų
centro
darbuotojai,
lankydami
socialiai
remtinus gyventojus,
informavo juos kaip
elgtis
Covid-19
infekcijos akivaizdoje.
Seniūnijų darbuotojai
informuoja gyventojus
apie galimas sezonines
nelaimes
(žolės
deginimas, ledas, miškų
gaisrai)

-

Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
2020-10-29
įsakymu
Nr.
AV-389 2020
metais
suplanuotos
savivaldybės
lygio civilinės
saugos

2020
metų
vasarą
Socialinės
paramos
skyriaus atstovai kartu su
Alytaus apskrities VPK
Birštono PK vieną kartą
lankė
Savivaldybės
teritorijoje
atokiuose
vienkiemiuose
gyvenančius
vienišus
asmenis.

1 galimo Nemuno
potvynio (civilinė
sauga).
Patenkantys
gyventojai,
pastatai į galimai
užliejamą
teritoriją potvynio
metu.

-
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kompleksinės
pratybos,
Birštono
savivaldybės
administracijos
valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimo ir kiti
mokymai atidėti
dėl Valstybėje
paskelbtos
ekstremaliosios
situacijos
(COVID-19).

saugios
kaimynystės
grupė. Iš viso
Savivaldybėje
įkurta 15-ka
saugios
kaimynystės
grupių.

Jonavos r.
sav.

Kaišiadorių r.
sav.

23

20
bendruomeni
nių
organizacijų;
2020
m.
įkurtos
5
saugios
kaimynystės
grupės, iš viso
veikia
27
tokios grupės.

2020
metais
saugumo
iniciatyvas
vykdė
viena
bendruomenė
(Stasiūnų
bendruomenė).

2020 m.
gruodžio 31 d.
buvo
45
aktyvios
bendruomeni
nės
organizacijos.

23

8

1000 Eur

8600 Eur.

Pratybų, kuriose
dalyvautų vietos
bendruomenė,
organizuota
nebuvo.

1

Socialinių paslaugų centro
darbuotojai,
dirbantys
kaimo seniūnijose, palaiko
glaudžius
ryšius
su
seniūnais,
seniūnaičiais,
vietos
bendruomenių
atstovais
ir
gavę
informaciją apie atokiai
gyvenančius,
paslaugų
poreikį turinčius asmenis,
aplanko juos bei vėliau
palaiko nuolatinį ryšį.
Esant
poreikiui,
organizuoja
nuolatinį
paslaugų
teikimą.
Seniūnijų
darbuotojai
taipogi teikia reikiamą
pagalbą.
Policijos
atstovai,
priešgaisrinės
tarnybos
atstovai kartu su seniūnijų
atstovais kasmet lanko ne
tik
atokiuose
vienkiemiuose
gyvenančius
vienišus

-

-

1

Dėl
Lietuvos
Respublikoje paskelbto
karantino
neįvyko
nemažai
numatytų
renginių, susijusių su
saugumo prevencija.
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Kaišiadorių
rajone 2020
m. įkurtos 3
saugios
kaimynystės
grupės. Iš viso
yra
31
Saugios
kaimynystės
grupė
Kauno m.
sav.

Bendruomeninių
organizacijų
skaičius
savivaldybėje
2020 m.
gruodžio 31 d. 59
2020
metais
įkurtos 5 saugios
kaimynystės
grupės
Veikiančių
saugios
kaimynystės
grupių skaičius
147

-

0

[bendruomeni
nių
organizacijų
skaičius
savivaldybėje
2020 m.
gruodžio 31 d.
– 86. Saugios
kaimynystės
grupių
2020 m.
įkurta 21; iš
viso
savivaldybėje
2020 m.

Kauno r. sav.

asmenis. Tokių akcijų metu
įrengiami arba keičiami
neveikiantys
pagalbos
iškvietimo
mygtukai,
priešgaisriniai davikliai.

-

-

2020
m.
savivaldybės
organizuotos
pratybos
saugumo srityse,
kuriose
dalyvavo
ir
vietos
bendruomenė,
pavyzdžiui,
civilinės saugos
pratybos

-

-

Karantinas
Kauno
mieste,
nuotolinis
gyventojų
aptarnavimas,
eismo
ribojimai

Potvynių rizikos
žemėlapai.

-

Organizuotos
nuotolinės
pratybos

0

0

0

Taip, dažniausiai
poreikį.

pagal
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Kėdainių r.
sav.

iš bendruomenių
kilusių
iniciatyvų
skaičius – 5

veikia
227
SKG ir 2
saugaus
vienkiemio
grupės
bendruomeni
nių
organizacijų
skaičius
savivaldybėje
2020 m.
gruodžio 31 d.
- 65
Saugios
kaimynystės
grupių buvo
įkurta
2020 m. – 3
ir kiek jų iš
viso
veikia
savivaldybėje
2020 m. – 45

6 projektai

1330 eurų

2020 m. dėl
pandemijos
civilinės saugos
pratybos
nevykdytos,
bendruomenės
buvo
įtraukiamos
į
konkrečių
pandemijos
valdymo
priemonių
įgyvendinimą

Rūpinantis gaisrine sauga
2020
m.
ugniagesiai
apsilankė ir konsultavo 670
vienkiemių gyventojų

Pavojingų objektų
poveikio zonos,
Nevėžio potvynio
zona
–
3
žemėlapiai

Aktyviai
veikia
Policijos rėmėjai, kurie
prisideda prie saugios
aplinkos formavimo.

Dėl pandemijos
civilinės saugos
pratybos
nukeltos 2021
metams.

Bendradarbiaujant
su
Prienų
jaunaisiais
maltiečiais,
Prienų
socialinių paslaugų centro
paslaugų
gavėjams,
gyvenantiems
Prienų
miesto ribose, buvo du
kartus per savaitę teikiama
karšta sriuba ar maisto
daviniai.
Socialinio
darbuotojo
padėjėjos
nuolat veda motyvacinius
pokalbius savo paslaugų
gavėjams
apie
saugų
kūrenimą, krosnies ar
dūmtraukio
priežiūrą,
primena skubios pagalbos
telefono
numerį.
Dėl
karantino šalyje 2020

Potvynio rizikos,
Prienų
r.
savivaldybės
gyventojų
evakavimo
schemos, civilinės
saugos požiūriu
svarbių objektų
žemėlapiai.

-

Prienų r. sav.

Bendruomeninių
iniciatyvų
nebuvo

Veikia
60
bendruomeni
nių
organizacijų ir
3 skėtinės, jas
vienijančios
organizacijos
(rajono VVG,
miesto VVG
ir
Prienų
rajono
bendruomeni
ų asociacija)

42

1400 Eur
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metais buvo atšauktos
įprastai
organizuojamos
prevencinės akcijos.
Raseinių r.
sav.

-

Bendruomeni
nių
organizacijų
skaičius
savivaldybėje
2020
m.
gruodžio 31 d.
– 62

Kaimo
bendruomenių,
vietos veiklos
grupių
ir kitų su kaimo
plėtra susijusių
NVO
veiklos
rėmimui
59
kaimo
bendruomenių ir
kitų
kaime
veikiančių NVO
projektams
finansuoti skirta
74280
Eur
Savivaldybės
biudžeto lėšų.
Kaimo
bendruomenių,
vietos veiklos
grupių ir kitų su
kaimo
plėtra susijusių
NVO projektų
bendrajam
finansavimui 25
kaimo
bendruomenėms
skirta
45674
Eur. Jie buvo
panaudoti kaimo
bendruomenių
projektų
kofinansavimui.
Raseinių rajono
vietos veiklos
grupės
„Raseinių krašto

2001,05 Eur

2020
m.
paskelbus
valstybės
ekstremaliąją
situaciją
ir
trečią (visiškos
parengties)
civilinės saugos
sistemos
parengties lygį,
vadovaujantis
galiojančiais
teisės
aktais
pratybos nebuvo
organizuotos

-

-

-
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bendrija“
strategijos
lėšomis
buvo
finansuojami 14
kaimo
bendruomenių
projektų. Bendra
gauta lėšų suma
– 109022 Eur.
Žemės
ūkio
ministerijos
nacionalinės
paramos kaimo
bendruomenių
projektų
konkurso
finansavimą
gavo
28
projektai.
Bendra
gauta
paramos suma –
71465 Eur.
Socialinės
apsaugos
ir
darbo
ministerijos
vaikų
dienos
centrų
finansavimą
gavo 5 rajono
kaimo
bendruomenės.
Bendra
gauta
paramos suma –
76449 Eur.
Socialinės
apsaugos
ir
darbo
ministerijos
priemonės
„Stiprinti

33

bendruomeninę
veiklą
savivaldybėse“
vykdymui
Raseinių rajono
savivaldybei
buvo
skirta
22367 Eur. 26
kaimo
bendruomenės,
Kalnų kvartalo
bendruomenė ir
Raseinių rajono
VVG
įgyvendino
projektų
už
22367 Eur.
Raseinių rajono
savivaldybės
administracijos
įgyvendinamam
e
projekte
„Kompleksiškai
teikiamos
paslaugos
Raseinių rajono
savivaldybėje“
dalyvavo
Užkalnių,
Ramonų,
Žaiginio
bendruomenės,
bendra
gauta
suma apie 30000
Eur.
Nemaža
dalis
kaimo
bendruomenių
turi vaikų dienos
centrus,
dalyvauja

34

„Maisto banko“
veikloje
ar
vykdo
kitą
socialinės srities
veiklą.
Socialinės
apsaugos
ir
darbo
ministerijos
subsidiją, skirtą
kompensuoti dėl
koronaviruso
pandemijos
atsiradusias
neplanuotas
išlaidas gavo 21
organizacija. Iš
viso
skirta
47997 Eur.
Visos projekte
„Prisijungusi
Lietuva“
dalyvaujančios
bendruomenės
buvo
kviečiamos
teikti projektus
bendruomenių
įtinklinimo
projektų
konkursui
ir
plėtoti
veiklą
informacinių
technologijų
pagalba.
Finansavimą
gavo 5 kaimų
bendruomenės.
Bendra suma 5000 Eur
Klaipėdos apskr.
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Klaipėdos m.
sav.

Įgyvendinti
projektai.

Klaipėdos r.
sav.
Kretingos r.
sav.

47 iniciatyvos

25

2020
m.
Klaipėdos
mieste veikė
96
Saugios
kaimynystė
grupės,
per
metus įkurtos
– 5. 2019 m. –
jų buvo 91. Iš
sąrašų, kaip
neveikiančios
grupės, šiais
metais nebuvo
išbraukta nei
viena grupė, o
tai rodo, kad
gyventojai
tampa
aktyvesni bei
pilietiškesni,
ir
jiems
svarbu
palaikyti
saugumą savo
gyvenamoje
teritorijoje.
Be
to,
Klaipėdos
mesto
savivaldybėje
yra
14
registruotų ir
veikiančių
bendruomeni
nių
organizacijų.

-

Kretingos
rajono

-

2020 m. buvo
suplanuotos
pratybos, bet dėl
valstybės lygio
ekstremaliosios
situacijos
bei
valstybėje
paskelbto
karantino šios
civilinės saugos
pratybos
neįvyko,
jos
perkeltos į 2021
m.

-

-

-

-

-

Iš savivaldybės
biudžeto buvo

600 Eur

Organizuotos
2020-10-07

Kretingos
vienišiems

r.
PK
8
gyventojams

Potvynių grėsmės
ir
rizikos
žemėlapiai
Strateginis
triukšmo
žemėlapis
Dirvožemio
monitoringo
žemėlapis
Aplinkos
oro
monitoringo
žemėlapis

2

Priešgaisrinės apsaugos
ir
gelbėjimo
departamento
prie
VRM
Klaipėdos
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos ir
Klaipėdos
miesto
savivaldybės
administracijos
„Gyvenkime saugiai“
programa 2020-2022
m. 2020 m. gautos lėšos
(4000 Eur) panaudotos
Klaipėdos
miesto
gyventojų
švietimui
gaisrinės saugos srityje.
Iš programos lėšų buvo
įrengti dūmų detektoriai
pažeidžiamiausios,
socialinės
rizikos
būstuose,
parengtos
prevencinės dalomosios
ir vaizdinės medžiagos
pagalba
gyventojai
informuoti apie saugios
aplinkos kūrimo savo
būste reikalavimus. Iš
savivaldybės gautų lėšų
įsigytos
prevencinės
priemonės
ir
prevencinės
informacijos
sklaida
vykdyta
nuotolinių
renginių
metu
(konkursai vaikams ir
šeimai,
vietinės
žiniasklaidos pagalba).
-
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savivaldybėje
veikia
37
bendruomenė
s.
Kretingos
rajone yra 16
saugios
kaimynystės
grupių.

Neringos sav.

-

Palangos m.
sav.

-

Iš viso yra 4
Saugios
kaimynystės
grupės. Iš jų 2
veikiančios.
Pagal gautus
prašymus
numatyta
2021 metais
įrengti 2 SKG.
2020 m. buvo
įkurta
1
saugios
kaimynystės
grupė
Palangoje.
2020 m.
iš
viso jų veikė
17
savivaldybėje
.

civilinės saugos
funkcinės
(evakavimo)
pratybos
Kretingos rajono
Kūlupėnų
Motiejaus
Valančiaus
pagrindinėje
mokykloje.

finansuoti
23
projektai. Taip
pat
LR
socialinės
apsaugos
ir
darbo
ministerijos
skirtų lėšų buvo
finansuoti
24
bendruomenių
projektai.

suteikė pagalbos mygtuko
paslaugas

Savivaldybės
Ekstremaliųjų
situacijų valdymo
planas
su
žemėlapiais
www.kretinga.lt
Interaktyvus
žemėlapis
su
nustatytomis
potvynių grėsmės
teritorijomis
skelbiamas
Aplinkos
apsaugos
agentūros
interneto
tinklalapyje
adresu
http://gis.gamta.lt/
potvyniai

-

-

-

-

Neparengta

Bendra Policijos ir
Neringos savivaldybės
prevencinė programa
„Saugi bendruomenė –
saugus aš“. Projekto
finansuojama suma –
3400 eurų.

-

-

-

-

-

-
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Skuodo r.
sav.

Esant
šalyje
paskelbtam
karantinui,
savivaldybių
bendruomenėse
buvo
apsiribojama
nuo
didesnių
renginių,
vykusiuose
žygiuose,
varžybose,
eitynėse policija
pagal
poreikį
užtikrina viešąją
tvarką
ir
gyventojų
saugumą.

2020
m.
gruodžio 31 d.
Skuodo rajone
veikė
16
saugios
kaimynystės
grupių, naujų
įkurtų
per
2020
m.
nebuvo

Sulaukta
pasiūlymų dėl
jaunimo
įdarbinimo, dėl
lauko
treniruoklių
įrengimo.

2020 metais
Šilutės rajono
savivaldybėje
nebuvo įkurta
nei
viena
Saugios
kaimynystės
grupė. Tačiau
buvo atliktas
atskirai
kiekvienos
saugios
kaimynystės
vertinimas ir

Šilutės r. sav.

3

Piešinių
konkursas
„Būkime
saugūs2020“ 156
eurų.
„Nebūkime
abejingi
–
gyvenkime
saugiau“–
2000 eurų.
„Būk saugus
mokiny“ –
500 eurų.

Karantino metu
civilinės saugos
pratybos
neorganizuojam
os,
pratybas
2020
metais
organizavo
UAB „Skuodo
šiluma“.

Šilutės rajono
policijos
komisariate
įgyvendintos 2
jaunimo
prevencinės
programos,
kurioms
įgyvendinti
Šilutės rajono
savivaldybė
skyrė 850 eurų.

Vienai
jaunimo
programai
skirta
650
eurų,
kitai
200
eurų.
2020 metais
saugumo
užtikrinimui
išnaudota
apie 50000
eur, skirtos
lėšos
policijai

2020
m.
savivaldybė
nuolat
vyko
ekstremalių
situacijų
valdymo
komisijos
posėdžiai
pasirengti
COVID-19
pandemijai, jos
suvaldymui,
žmonių
saviizoliacijos

Atokių
vienkiemių
lankymai vykdomi nuolat,
vienišų
gyventojų
lankymas vykdomas kartu
su seniūnijų seniūnais
pagal
poreikį
ir
organizuojamas priemones.

Gyventojams
buvo
prieinami
savivaldybės
interneto
svetainėje
www.skuodas.lt
kitų
institucijų
parengti
žemėlapiai pagal
dienų aktualijas.
Skuodo
rajono
savivaldybei
potvynio pavojaus
nėra, todėl rizikos
žemėlapis nebuvo
rengiamas.
Savivaldybė
parengė
gyventojams tris
žemėlapius
–
pagal COVID-19
ligos gyventojų
susirgimų skaičių
– 1 ir karantino
metu dėl ribojimų
tarp savivaldybių
2 kartus.

Įrengtas
Skuodo
mobilus punktas 2020
m. balandžio mėnesyje,
vienas
iš
pirmųjų
punktų
mažosiose
savivaldybėse, Skuodo
rajono
gyventojams
sudaryta
sąlyga
sveikatos
priežiūros
paslaugų
prieinamumui.

Seniūnijų
darbuotojai
nuolat lanko, ir rūpinasi
atokiose
sodybose
gyvenančiais
vienišais
asmenimis.
Aprūpinti
maisto
produktais,
malkomis.

Užliejamos
potvynio
zonos
žemėlapis,
kolektyvinės
apsaugos statinių
žemėlapis,
perspėjimo sirenų
žemėlapis,
gyventojų
evakavimo
schema.

Pasirengimo potvyniui
planas, civilinės saugos
prevencinių priemonių
planas,
gyventojų
civilinės
saugos
mokymo
planas,
civilinės saugos veiklos
planas
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visos
įvertintos kaip
aktyvios. Šiai
dienai Šilutės
rajono
savivaldybėje
veikiančios
yra
26
Saugios
kaimynystės
grupės.

Marijampolės apskr.
Kazlų Rūdos
sav.

4

18
bendruomeni
nių
organizacijų
skaičius
savivaldybėje
2020 m.
gruodžio 31 d.
Iš viso yra 11
saugios
kaimynystės

pagal
panaudos
sutartį
perduotų
dviejų
automobilių
išperkamosi
os nuomos
mokesčiui,
vaizdo
kamerų
mieste bei
rajone
įrengimui ir
aptarnavimui
,
papildomam
apšvietimui
mieste bei
rajone
įrengimui,
vaikų
žaidimų
aikštelių ir
viešųjų
erdvių
sutvarkymui
ir t. t.

2

1200,00 Eur

vietoms
parengti,
medikų,
socialinių
darbuotojų
aprūpinimo
saugos ir kitomis
priemonėmis,
gyventojų
skiepijimo,
testavimo
klausimai,
aptartos
kitos
paskelbto
karantino
sąlygos.

Vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2020 m. vasario
26 d. nutarimu
Nr. 152 „Dėl
valstybės lygio
ekstremaliosios
situacijos
paskelbimo“ ir
Priešgaisrinės

Neorganizuota

Nėra

Neorganizuota
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grupių
savivaldybėje

apsaugos
ir
gelbėjimo
departamento
prie
Vidaus
reikalų
ministerijos
direktoriaus
2010 m. rugsėjo
29 d. įsakymu
Nr.
1-285
patvirtintu
Lietuvos
Respublikos
civilinės saugos
sistemos
subjektų
vykdomų
paskelbus antrą
(sustiprintą)
arba
trečią
(visiškos
parengties)
sistemos
parengties lygį
priemonių
sąrašu
Kazlų
Rūdos
savivaldybės
administracijos
direktoriaus
2020-09-25
įsakymu
Nr.
AT- 515 atidėtos
2020
metais
suplanuotos
savivaldybės
lygio civilinės
saugos
funkcinės
pratybos
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Marijampolės
sav.

-

Saugios
kaimynystės
grupių 2020
m. įkurta 1
S/B
„Ramunė“
Puskelnių k.
Iš viso 2020
m. veikė 25

2020 m. dalinai
finansuoti
26
bendruomenių
projektai,
kuriems
iš
valstybės
biudžeto
ir
Marijampolės
savivaldybės
biudžeto skirta
38.878,73 Eur.
Marijampolės
AVPK 2020 m.
teikė
projektą
Marijampolės
savivaldybei
„Matomas
kelyje esu, kaip
atšvaitą turiu“.
Projekto tikslas
didinti
Marijampolės
savivaldybės
pėsčiųjų,
dviračių,
paspirtukų
vairuotojų
saugumą tamsiu
paros
metu,
įtraukiant juos į
prevencinius
renginius,
akcijas,
edukacinius
užsiėmimus,
kurių
metu
žmonės
skatinami dėvėti
atšvaitus,
liemenes
su
šviesą

1.500,00 Eur

2020 metais dėl
COVID-19 ligos
išplitimo
grėsmės
civilinės saugos
kompleksinės
pratybos
neorganizuotos

Taip, vieną kartą metuose.
Lanko
seniūnas
arba
socialinis darbuotojas

-

-
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atspindinčiais
elementais,
laikytis
kelių
eismo taisyklių.
Gauta 2000 Eur.
Iš
projekto
įsigytas termo
presas su termo
plokšte,
atšvaitai,
klijuojami
atšvaitai, šviesą
atspindinčios
liemenės, šviesą
atspindinti
medžiaginė
juosta, maisto
produktai.
Šakių r. sav.

Vilkaviškio r.
sav.
Panevėžio apskr.
Biržų r. sav.

Nevyko

Atokiuose vienkiemiuose
gyvenančius
vienišus
žmones
lanko
Savivaldybės
socialinių
paslaugų centro socialiniai
darbuotojai.

-

Prižiūrimos
savivaldybės
teritorijoje
įrengtos
aplinkos
stebėjimo
kameros, su policijos
atstovais
derinamas
stebėjimų
kameros
plėtros
poreikis,
numatytos lėšos vaizdo
stebėjimo
kamerų
tinklo plėtrai 2021 m.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2020
m.
įkurtos
2
grupės. Iš viso
2020
m.
veikia
7
saugios
kaimynystės
grupės.

-

-

-

Vienišų asmenų lankymas,
į metus vieną kartą.

-

-
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Kupiškio r.
sav.

Panevėžio m.
sav.
Panevėžio r.
sav.

-

-

-

-

-

Vienišus asmenis lanko
seniūnijose
seniūnijų
socialiniai
darbuotojai,
mieste
–
Kupiškio
socialinių paslaugų centro
socialiniai darbuotojai ne
rečiau kaip 1 kartą per
metus.

-

-

-

-

-

-

-

-

Atskirai
duomenys
nerenkami, nes
bendruomenės
teikia paraiškas į
įvairias
programas,
kurias skelbia
savivaldybė.

Gyventojų
bendruomenė
s – 67, 87
saugios
kaimynystės
grupės, 2020
m. įkurta 1
saugios
kaimynystės
grupė.

Dėl COVID-19
pandemijos
pratybų nebuvo.

Asmenys
lankomi
nuolatos. Už tai atsakingi
seniūnijos
socialiniai
darbuotojai.

Savivaldybės
internetiniame
puslapyje
viešinami
kitų
institucijų
parengti
Nusikalstamų
veikų, Regioninių
kelių
būklės,
potvynių grėsmės
ir
rizikos
žemėlapiai.

-

600

5 įstaigų ir ūkio
subjektų
civilinės saugos
pratybos

-

-

-

Vidutinės
lėšos, skirtos

Dėl COVID-19
neorganizuota.

Pagal poreikį.

Pasvalio r.
sav.

14

Šiaulių apskr.
Akmenės r.
Iš bendruomenių
sav.
kilusių

bendruomeni
nių
organizacijų
skaičius
savivaldybėje
2020 m.
gruodžio 31 d.
– 48
saugios
kaimynystės
grupių
2020 m.
įkurta – 1; iš
viso
savivaldybėje
veikia 26
Bendruomeni
nių

Atskirai
duomenys
nerenkami, nes
bendruomenės
teikia paraiškas į
įvairias
programas,
kurias skelbia
savivaldybė.
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Savivaldybės
paremtų

Apie
eur.

1000

-

-

Nesudaryta.

2020
m.
įgyvendintos

buvo
kitos

43

iniciatyvų
skaičius 2020 m.
– 7.

Joniškio r.
sav.
5

Pakruojo r.
sav.

8

Radviliškio r.
sav.

-

organizacijų
skaičius
savivaldybėje
2020 m.
gruodžio 31 d.
– 32. Saugios
kaimynystės
grupių įkurta
2020 m. – 0.
Iš viso veikia
savivaldybėje
2020 m. – 30
saugios
kaimynystės
grupių.
Iš viso 52
saugios
kaimynystės
grupės, naujai
įkurtos 2
2020-12-31
Pakruojo
rajone buvo
48
bendruomeni
nės
organizacijos.

bendruomenės
iniciatyvų
skaičius
per
metus – 28.

Pakruojo
rajono
savivaldybėje
iš viso veikė
24
saugios
kaimynystės
grupės, iš jų
įkurta 2020 m.
– 0.
bendruomeni
nių
organizacijų
skaičius

8

9

-

priemonės,
skirtos
gyventojų
saugumui
stiprinti, organizuoti 54
ekstremalių situacijų
valdymo
komisijos
posėdžiai
priimant
sprendimus dėl šių
priemonių
įgyvendinimo.

vienai
iniciatyvai
paremti
–
1100.

Nuo 500 ir
daugiau

1 690,00 Eur

-

2020 m.
paskelbto
karantino
nebuvo
vykdomos

dėl

Dėl
Lietuvos
Respublikoje
paskelbto
karantino
civilinės saugos
pratybos nebuvo
organizuojamos.

Civilinės saugos
pratybos nevyko
dėl pandemijos.

Taip, jis vyksta nuolat

1 vaikų ir jaunimo
susibūrimo vietų
rizikos žemėlapis

Veikla vykdoma nuolat:
apie vienišus asmenis
informaciją turi seniūnijos,
socialiniai ir lankomosios
priežiūros
darbuotojai,
vieniši asmenys reguliariai
lankomi, teiraujamasi, ar
reikalingos
kokios
paslaugos
ir
pagalba.
Iškilus
poreikiui
suteikiamos
reikiamos
paslaugos.

Galimo
užtvindymo zonos
Pakruojo rajone.

Radviliškio
rajono
parapijos
socialinių
paslaugų centro ir vietos
seniūnijų darbuotojai lanko

COVID19
Radviliškyje.
Radviliškio rajono
savivaldybės

-

Prie vandens telkinių
pastatyti informaciniaiaiškinamieji ženklai dėl
saugaus
elgesio
vandenyje ir prie jo.

-
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savivaldybėje
2020 m.
gruodžio 31 d.
– 40.
38
saugios
kaimynystės
grupių veikia
savivaldybėje
2020 m.

Šiaulių m.
sav.

Įgyvendinta 131
veikla, iš kurių
41
–
skirta
socialiai
pažeidžiamiems
bendruomenės
nariams, 81 gyventojų
sutelktumui,
pasitikėjimui
stiprinti,
organizuojant
vaikų ir jaunimo
laisvalaikio
užimtumą,
bendruomenės
narių
švietėjiškai
ir
kultūrinei,
sporto
ir
sveikatinimo
veiklų
skatinimui,
bendruomenės
akcijoms
ir

Veikia
2
seniūnijų
bendruomenė
s, įsteigtos 38
seniūnaitijos,
veiklą vykdo
24
bendruomeni
nės
organizacijos.
Veikia
33
saugios
kaimynystės
grupės.

atokiuose vienkiemiuose
gyvenančius
vienišus
žmones.

ekstremaliųjų
situacijų operacijų
centro žemėlapis.
Civilinės saugos
žemėlapis.
Žemėlapyje
pateikta
su
civiline
sauga
susijusi
informacija,
informavimo
sistemos elektros
sirenos,
kolektyviniai
apsaugos statiniai.

Rėkyvos,
Medelyno
seniūnijų
finansuoti
bendruomenių 2
projektai, kitų
miesto NVO ir
bendruomenių
finansuoti
25
projektai .

5 000 Eur.

2020-11-12
nuotoliniu būdu
organizuotos
civilinės saugos
savivaldybės
lygio
stalo
pratybos
„Šiaulių miesto
savivaldybės
civilinės saugos
sistemos
subjektų
pasirengimas
galimai
branduolinei
avarijai
Baltarusijos
atominėje
elektrinėje“ . CS
pratybos
organizuotos
dalyje
ūkio
subjektų, kitose
įstaigose.

-

-

-
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iniciatyvoms,
skirtoms viešųjų
erdvių
ir
aplinkos
kokybės
gerinimui.
Sukurtas
FB
puslapis
„Šiaulių miesto
bendruomeninių
organizacijų
naujienos“.
Rėkyvos
gyvenvietės
bendruomenė
išleido laikraštį
„Rėkyvos
bendruomenės
žinios“.
Šiaulių r. sav.

Nebuvo gauta

Tauragės apskr.
Jurbarko r.
sav.
8

65

bendruomeni
nių
organizacijų
skaičius
savivaldybėje
2020 m.
gruodžio 31 d.
– 54;

0

8

0

2 442 Eur

Dėl paskelbto
karantino ir jo
apribojimų
nebuvo galima
vykdyti
kompleksinių
civilinės saugos
pratybų

Seniūnijų
specialistai
socialiniam darbui bei
socialinių paslaugų centro
darbuotojai karantino metu
susisiekė
su
senyvo
amžiaus,
vienišais,
neįgaliais asmenimis, pagal
tokių gyventojų prašymus
lankė
juos,
padėjo
apsirūpinti vaistais, maisto
produktais, organizavimo
gabenimą į karščiavimo
kliniką ir pan.

Tokios pratybos
nebuvo
organizuotos

2020 metais atokiuose
vienkiemiuose
gyvenantiems asmenims
buvo teikiamos socialinių
darbuotojų
paslaugos.
Paslaugų dažnumo poreikis
būdavo vertinamas pagal

Nesudaryta

-

Didžiąją metų dalį
savivaldybė
buvo
karantine.

Savivaldybės
internetiniame
puslapyje
nuolat
teikiama
informacija
apie pandemiją. Buvo
teikiama
smulki
informacija
apie
apsisaugojimo būdus,

46

situaciją
ir
pageidavimus.

saugios
kaimynystės
grupių 2020
metais įkurta
nebuvo;
Savivaldybėje
veikia
25
saugios
kaimynystės
grupės.

Pagėgių sav.

Tokių iniciatyvų
nebuvo

Veikiančios
33

nebuvo

-

Nebuvo

Šilalės r. sav.
0
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3

Bendruomeni
ų organizacijų
skaičius
savivaldybėje
2020 m.
gruodžio 31
d.: mieste -7,
rajone – 35.
Veikia
31
saugios
kaimynystės
grupės.
Papildomai
šių
grupių
2020
m.
nebuvo įkurta.

Tauragės r.
sav.

Telšių apskr.

0

8

0

400 Eur

gyventojų

Pagal poreikį

0

Savivaldybės teritorijoje
atokiuose vienkiemiuose
gyvenančių vienišų žmonių
lankymas
pavestas
socialiniams darbuotojams

1

Gyventojus lanko seniūnijų
socialinio
darbo
organizatoriai,
bendruomenių savanoriai.

apie paslaugas, kurios
teikiamos
senyvo
amžiaus
ir
neįgaliesiems
asmenims.
Pirmos
pandemijos
bangos
metu dirbo savanoriai,
kurie
rūpinosi
pagyvenusiais
ir
neįgaliais asmenimis
(siuvo ir dalino kaukes,
rūpinosi
maisto
produktų,
vaistų
pristatymu,
esant
poreikiui prižiūrėjo ir
naminius gyvūnus).
nėra

nėra

0

nėra

Neturima informacijos
apie
savisaugos
organizavimo formos
savivaldybėje

nėra
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Mažeikių r.
sav.

-

2020
m.
saugios
kaimynystės
grupių nebuvo
įkurta,
savivaldybėje
iš viso veikia
43 grupės

-

-

2020
m.
organizuotos 1
civilinės saugos
pratybos
su
Židikų
seniūnijos
atstovais.

Mažeikių
rajono
kaimiškose
seniūnijose
dirbantys
Socialinės
paramos
skyriaus
specialistai periodiškai (1-2
kartus per mėn.) lanko
atokiose
vietose
gyvenančius
vienišus
asmenis.
Šalyje paskelbto karantino
laikotarpiu
šiems
asmenims paslaugas teikė
BĮ
Mažeikių
rajono
socialinių
paslaugų
tarnyba.

-

-

Civilinė sauga
* Priešgaisrinės
ir
civilinės
saugos
funkcinės
pratybos
Plungės rajono
savivaldybės
kontroliuojamos
e
šveitimo
įstaigose, kitose
įstaigose, ūkio
subjektuose dėl
COVID-19 ligos
(koronaviruso
infekcijos)
plitimo
nevykdytos

-

-

Plungės r.
sav.

-

Plungės
rajono
savivaldybėje
veikia
24
bendruomenė
s.
Plungės
rajone veikia
31
saugios
kaimynystės
grupė.

-

Savivaldybės jaunimo
reikalų taryba nuolat
bendradarbiauja
su
savivaldybės
bendruomenės
pareigūnais.
Vykdo
susitikimus, informuoja
ir drąsiai užduoda jiems
rūpimus klausimus.
SJRT 2020 m. buvo
aptarta saugumo takai.
Kur mieste yra vaizdo
kameros ir kuriomis
gatvėmis
saugiausia
vaikščioti.
Jaunimas
taip pat išsakė savo
nuomonę, kur tokias
kameros
būtu
tikslingiausia pastatyti.
Vykdant Plungės rajono
savivaldybės
Nusikaltimų
prevencijos ir kontrolės
2018-2020
metų
programos priemonių
planą (toliau – Planas),
2020 metais buvo
įgyvendintos
žemiau
nurodytos priemonės.
2020 m. Švietimo
įstaigose,
buvo
skelbiama informacija
apie vaikų ir jaunuolių
užimtumą po pamokų.
Savivaldybės tinklapyje
skelbiama informacija
apie neformaliojo vaikų
švietimo veiklas, skirtas
mokyklinio
amžiaus
asmenims.
Vasaros
laikotarpiu
buvo
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skelbiama informacija
apie vasaros stovyklas
ir
joms
skirtą
finansavimą,
tėvai
galėjo
kreiptis
į
teikėjus, kad jų vaikai
galėtų lankyti vasaros
stovyklas. 2020 m
vasarą veikė
31
stovyklos programa, kai
kurios
buvo
organizuojamos
po
keletą
pamainų,
dalyvavo 1299 vaikai,
iš jų 236 socialiai
pažeidžiamų
šeimų
vaikai. Švietimo
įstaigos
aktyviai
bendradarbiauja
su
Plungės rajono policijos
pareigūnais, per klasių
valandėles ir kitas
švietimo
įstaigose
organizuojamas veiklas
ugdo
mokinių
savarankiškumą
ir
pagarbą
kitiems,
aktyviai
dalyvauja
įvairiose
prevencijos
programose, skirtose
ugdyti jaunų asmenų
pagarbą
kitiems,
atsiriboti nuo psichiką
veikiančių
medžiagų
vartojimo ir t. t.
Suorganizuota
ne
mažiau
kaip
50
renginių,
skirtų
informuoti apie vaikų
užimtumą po pamokų
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(neformaliojo
vaikų
švietimo veikla).
2020
metais
Savivaldybės
administracija
iš
policijos komisariato
gavo 28 pranešimus dėl
nepilnamečių iki 16
metų
amžiaus,
administracinio
ar
baudžiamojo požymių
turinčios
veikos
padarymo.
Administracinių
nusižengimų skaičius
– 20,
baudžiamojo
pobūdžio veikų skaičius
– 8. Dėl rūkymo ar
cigarečių tūrėjimo su
savimi
gauti
4
pranešimai,
dėl
alkoholio vartojimo – 9,
kiti pažeidimai fiksuoti
dėl karantino taisyklių
nesilaikymo, viešosios
tvarkos pažeidimo. Per
2020 metus Plungės
rajono
savivaldybės
vaiko
gerovės
komisijos pakomisės
nepilnamečių iki 16 m.
administracinių teisės
pažeidimų
atvejams
nagrinėti
buvo
suorganizuoti
2
posėdžiai. Jų metu
vaikams
paskirtos
poveikio
priemonės,
švietimo pagalba arba
kitų
reikalingų
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specialistų
konsultacijos.
Socialiniame
tinkle
„Facebook“
susisteminta
ir
patalpinta informacija
viename internetiniame
serveryje „JAUNIMO
JUDĖJIMO
SVETAINĖ“,
ji
lengviau
atrandama
suinteresuotam
jaunuoliui
ir
gali
prisijungti
prie
patinkančios veiklos,
nepraleidžiant terminų,
žinant vietą, konkretų
laiką ir kitą reikalingą
informaciją.
Plungės
rajono
savivaldybės
nuorodoje „Jaunimas“
galima rasti informaciją
apie visas jaunimo
organizacijas,
veikiančias
Plungės
rajone,
jų
organizuojamus realius,
o praėjusiais metais, dėl
susiklosčiusios
pandeminės situacijos,
daugiau
virtualius
renginius ir vykdomas
veiklas.
2019 m. balandžio 1 d.
Jaunimo
reikalų
departamentas
prie
Socialinės apsaugos ir
darbo
ministerijos
pasirašė sutartį su
Europos
socialinio
fondo agentūra (toliau –
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ESFA) dėl projekto
„JUDAM“
įgyvendinimo.
Gera
žinia, kad projektas
„Judam“ pratęstas dar 1
metams,
tad
su
jaunuoliais dar bus
galima dirbti iki 2022
metų.
Projekto
„JUDAM“ tikslas –
mažinti
nedirbančio,
nesimokančio,
mokymuose
nedalyvaujančio 15–29
m. amžiaus jaunimo
skaičių, įgyvendinant
intervencijos
ir
aktyvumo
skatinimo
priemones,
atsižvelgiant į jauno
asmens poreikius ir
galimybes.
Projekto
tikslinė grupė – niekur
nedirbantis,
nesimokantis
ir
mokymuose
nedalyvaujantis 15-29
m. jaunimas
Ypatingas
dėmesys skiriamas:
- jaunuoliams iš
sunkumus patiriančių
šeimų;
turintiems
problemų su teisėsauga;
- grįžusiems iš
įkalinimo įstaigų;
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- patiriantiems
pajamų
ar
kitus
nepriteklius;
turintiems
priklausomybes;
- gyvenantiems
ar jau išėjusiems iš
globos įstaigų.
Yra pokyčių
pačiame projekte –
labai išplėstas siauros
srities specialistų, į
kuriuos jaunuoliai gali
kreiptis
nuotolinių
konsultacijų
metu,
sąrašas:
Dalinuosi šiuo
metu
projekte
dalyvaujančių
specialistų sąrašu:
• Psichologas;
•
Priklausomybės
konsultantas;
•
Koučingo
(ugdomojo
vadovavimo)
specialistas;
•
Sveikos
gyvensenos
ir
asmeninio tobulėjimo
konsultantai;
•
Verslumo
ugdymo konsultantas;
• Advokatė;
• Anglų kalbos
mokytoja
• Šiuo metu
dar ieškoma ispanų
kalbos mokytoja.
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Vienas
pagrindinių
projekto
pokyčių – pirmiausia
užsiregistravus
minėtame projekte, bus
galima registruotis ir į
Užimtumo tarnybą.
2020
m.
gruodžio
30
d.
duomenimis projekte
dalyvavo 7 Plungės
rajone
gyvenantys
jaunuoliai, kurie po
projekto
pradėjo
studijas
profesinėje
mokykloje
ar
užsiregistravo
į
Užimtumo tarnybą. 2
pilnamečiai jaunuoliai
tebedalyvauja projekte.
Prevenciniai
renginiai organizuoti
jaunimo
organizacijoms,
mokinių
savivaldų
atstovams.
Jaunimas
turėjo
galimybę
virtualiai pabendrauti
su
Visuomenės
sveikatos
biuro
koordinatorėmis, kurios
skaitė
pranešimus
jaunimo
organizacijoms
ir
savivaldoms,
organizavo prevencines
ir emociją gerinančias
paskaitas.
Siekiant
sudaryti
tinkamas
sąlygas
jauniems
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žmonėms
dalyvauti
atviroje
ir
demokratinėje
visuomenėje, Atvirame
jaunimo
centre
įgyvendinamos
programos, kuriomis
skatinamas
jaunimo
dalyvavimas jaunimo
politikoje,
jos
formavime,
suteikiamos galimybės
jaunuoliams
tobulėti
įvairiose srityse. 2020
metai
buvo
pilni
iššūkių,
dėl
koronaviruso grėsmės ir
paskelbto
karantino
jaunimo centrui teko
prisitaikyti
prie
netikėtos
situacijos,
išmokti daug naujų
dalykų ir, svarbiausia,
visas veiklas perkelti į
socialinę
erdvę.
Džiugu,
kad
į
nuotolines
veiklas
įsijungė Plungės r. ir
kitų miestų jaunimo
organizacijos.
Užmegztas ir nuolat
stiprinamas
bendradarbiavimo
ryšys
su
kitomis
Savivaldybės
įstaigomis,
jaunimo
organizacijomis,
jaunimo centrais, kaimų
ir
miestų
bendruomenėmis:
Plungės vaikų globos
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agentūra
„Cyrulis“,
NVO „Krantas“, LMS,
Telšių atviras jaunimo
centru, Rietavo atviru
jaunimo
centru,
Klaipėdos karalienės
Luizės jaunimo centru,
Atviru
Šiaulių
r.
Jaunimo centru, šeimų
bendruomene
„Karkluoja“, Prūsalių
bendruomene
„Liepupė“,
Žlibinų
kultūros centru ir kt.
Jaunimo centras yra
akredituota savanorius
priimanti organizacija,
praėjusiais
metais
savanorišką
tarnybą
atliko du savanoriai.
Centre 2020
metais suorganizuotos
127 veiklos ir renginiai,
kurie skatino jaunuolius
aktyviai
dalyvauti.
Smarkiai
išaugus
jaunimui
patrauklių
veiklų
ir
renginių
skaičiui, didėjo centro
lankytojų skaičius, per
metus centre apsilankė
(užsiregistravo) 2841
jaunuolis, unikalių 716.
Lankytojų
skaičiaus
didėjimą lėmė atviro
jaunimo centro įrangos
ir baldų atnaujinimas,
karantino
metu
atnaujintos
patalpos,
kurios
skatins
dar
aktyvesnį
jaunuolių

56

dalyvavimą
jaunimo
centro veikloje. Plungės
atvirame
jaunimo
centre
2020
m.
dažniausiai lankėsi 15–
19
m.
amžiaus
besimokantys
mokyklose vaikinai.
Nuolat buvo
reaguojama į smurto
prieš vaikus artimoje
aplinkoje
atvejus.
Tėvams
buvo
išaiškintos
tėvų
pareigos
bei
administracinė
atsakomybė, tenkanti
už nepilnamečių vaikų
interesų neužtikrinimą
bei
tėvų
pareigų
nevykdymą.
Vaiko
teisių apsaugos skyrius
teikė konsultacijas bei
įspėjo žodžiu asmenis,
smurtaujančius šeimose
(dėl vaikų patiriamo
psichologinio smurto).
Atvejai, tiesiogiai susiję
su
vaiku,
galimai
patyrusiu fizinį smurtą
iš
artimų
žmonių,
perduoti tirti policijai.
Dėl smurto šeimoje į
socialinės
rizikos
šeimų,
auginančių
vaikus,
apskaitą
įrašytos šeimos buvo
siunčiamos psichologo
konsultacijoms.
Plungės rajono
savivaldybės
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visuomenės sveikatos
biuras 2020 metais
vykdė:
tokias
priemones:
a) prevencinių
renginių
vaikams
organizavimas, siekiant
ugdyti jiems tinkamo
elgesio
visuomenėje
normas ir atsakomybę,
užimti juos prasminga
ir turininga veikla. 2020
m. rugpjūčio mėnesį
organizavo
vasaros
poilsio stovyklą „Visi
skirtingi-visi lygūs“;
b)
patyčių
prevencijos vykdymas
ugdymo
įstaigose
(paskaitų,
renginių,
piešinių
konkurso
organizavimas) 2020
m.
organizavo
36
renginius,
kuriuose
dalyvavo 684 dalyviai.
Plungės rajono
policijos komisariatas
(toliau
–
policijos
komisariatas)
2020
metais suorganizavo 55
prevencinius renginius
vaikams,
siekiant
ugdyti jiems tinkamo
elgesio
visuomenėje
normas ir atsakomybę,
užimti juos prasminga
ir turininga veikla.
Vykdant
patyčių
prevenciją,
ugdymo
įstaigose
policijos komisariatas
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surengė 6 prevencinius
renginius,
kuriuose
dalyvavo
80
moksleivių. Skleidžiant
saugios
kaimynystės
idėjas,
įsteigtos
2
saugios
kaimynystės
grupės. Šiuo metu
Plungės rajone veikia
31 saugios kaimynystės
grupė. Organizuotos 42
prevencinės priemonės,
skirtos gyventojų turto
apsaugai. Siekdamas
labiau
šviesti
visuomenę
smurto
artimoje
aplinkoje
prevencijos klausimais,
policijos komisariatas
suorganizavo išvykas
bei
renginius
su
visuomene.
Suorganizuoti
27
renginiai.
Išaiškinat
nelegalaus tabako ir
alkoholio
laikymo,
gabenimo ir pardavimo
pažeidimus,
buvo
nustatyti
67
administraciniai
nusižengimai
dėl
tabako gaminių bei 44
administraciniai
nusižengimai ir pradėti
8 ikiteisminiai tyrimai
dėl
nelegalaus
alkoholio gaminimo.
Policijos
komisariatas
nuolat
propaguoja
policijos

59

rėmėjų veiklą. Šiuo
metu policijai talkina 6
policijos rėmėjai ir 6
jaunieji
policijos
rėmėjai.
Per ataskaitinį
laikotarpį policija su
socialiniais partneriais,
tame
tarpe
ir
Savivaldybės viešosios
tvarkos
specialistais
vykdė
bendras
viešosios
tvarkos
prevencines priemones.
Organizuojant
prekybos
žmonėmis
prevenciją,
policijos
komisariatas
organizavo 16 įvairių
prevencinių priemonių,
tai
yra:
skelbė
informaciją
socialiniuose tinkluose,
spaudoje,
rajono
gyvenvietėse
buvo
dalinami lankstinukai
šia tema. Savivaldybės
specialistai ruošė ir
pateikė
informaciją
valstybės atsakingoms
institucijoms
bei
parengė
išsamią
informaciją, kuri buvo
publikuota
Savivaldybės interneto
puslapyje.
Savivaldybėje
esančiame monitoriuje
buvo
patalpinta
vaizdinė
medžiaga
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(keturi vaizdo klipai)
šia tema.
Per
2020
metus
Savivaldybės
viešosios
tvarkos
specialistai kontroliavo,
kaip laikomasi Kelių
eismo taisyklių, atliekų
tvarkymo ir švaros,
gyvūnų
laikymo,
reklamos naudojimo,
prekybos
viešose
vietose taisyklių.
2020 metais
specialistai išnagrinėjo
ir priėmė sprendimus
189
administracinių
nusižengimų
bylose.
Surengė
33
patikrinimus (reidus) su
kitų institucijų (Plungės
rajono
policijos
komisariato,
Telšių
regiono
atliekų
tvarkymo
centro,
Aplinkos
apsaugos
agentūros, Probacijos
tarnybos, Visuomenės
sveikatos
biuro,
Plungės miesto bei kitų
seniūnijų, Savivaldybės
administracijos skyrių)
atstovais. Reidų metu
didesnis dėmesys buvo
skiriamas
gyvūnų
laikymo
taisyklių
pažeidimams,
paliktiems
neeksploatuojamiems
automobiliams, tabako
kontrolės
įstatymo
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pažeidimams, švaros ir
komunalinių
atliekų
tvarkymo
taisyklių
pažeidimams.
Teikė
informaciją apie saugų
elgesį ant ledo bei apie
pirotechnikos
priemonių naudojimą.
Nustatytos 5
neeksploatuojamos ir
paliktos
kiemuose
transporto priemonės,
kurios
po
išsiųstų
įspėjimų
buvo
pašalintos.
Nustatyti
2
apleisti ir netvarkomi
pastatai,
kurių
savininkams
išsusti
pranešimai apie šių
pastatų sutvarkymą ir
galimą atsakomybę dėl
nesutvarkytų pastatų.
Dauguma savininkų į
perspėjimus
geranoriškai atsiliepė ir
pradėjo tvarkytis arba
nurodė terminus, kada
šie darbai bus atliekami.
Įvairių
renginių metu - vasarą
ir rudenį - buvo
tikrinama,
kaip
vykdoma
prekyba
viešose vietose, atlikti
23 patikrinimai.
Savivaldybės
administracijos
viešosios
tvarkos
specialistai
dirbo
valstybinių švenčių bei
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savaitgalių dienomis.
Aktyviai dalyvavo (taip
pat bendradarbiaujant ir
su policija) vykdant
koronaviruso
prevencines
bei
kontrolines priemones.
Paruošė ir pateikė
spaudai 8 straipsnius
viešosios tvarkos, Kelių
eismo
taisyklių
laikymosi, nusikaltimų
prevencijos, prekybos
žmonėmis prevencijos
bei kitomis aktualiomis
temomis.
Toliau
vykdomas
vaizdo
stebėjimas
viešose
vietose.
Pastoviai
stebima 13 viešose
vietose įrengtų kamerų.
Rietavo sav.

13
(Rietavo
savivaldybės
nevyriausybinių
organizacijų
rėmimo
programa)

Rietavo
savivaldybėje
2020 m. veikė
12
vietos
bendruomeni
ų.
Nevyriausybi
nių
organizacijų
skaičius 2020
m. – 23.
Naujai įkurtų
Saugios
kaimynystės
grupių
nebuvo.
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500 Eur

Civilinė sauga
* Priešgaisrinės
ir
civilinės
saugos
funkcinės
pratybos
Rietavo
savivaldybės
kontroliuojamos
e
šveitimo
įstaigose, kitose
įstaigose, ūkio
subjektuose dėl
COVID-19 ligos
(koronaviruso
infekcijos)
plitimo
nevykdytos.

Seniūnijų seniūnai su
socialiniais
darbuotojais
lanko seniūnijos teritorijoje
gyvenančius pagyvenusius
ir vienišus asmenis. Domisi
jų
saugumu,
įtartinų
asmenų arba transporto
priemonių lankymusi jų
gyvenamoje
vietovėje,
kokia
pagalba
jiems
reikalinga
(seniūno,
socialinio
darbuotojo,
policijos ir pan.), ar turi
telefoninį ryšį, ar jis veikia,
ar
moka
paskambinti
bendruoju
pagalbos
telefonu. Išsiaiškinus, kad
jiems reikia pagalbos ji

-

-
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suteikiama nuotoliniu arba
kontaktiniu būdu, pagal
esančias galimybes ir
poreikį.
Socialinės
pagalbos
į
namus paslaugos teikiamos
visoje
Rietavo
savivaldybės teritorijoje ir
visose seniūnijose. Ši
paslauga prieinama tiek
mieste, tiek atokiose kaimo
vietovėse
gyvenantiems
vienišiems žmonėms, jie
lankomi pagal sudarytą
grafiką

Telšių r. sav.

Kadangi
bendruomenė
s pareigūnai
pradėjo dirbti
nuo lapkričio
menesio,
todėl saugių
kaimynysčių
įkurta nebuvo.

nėra

Utenos apskr.
Ignalinos r.
sav.

Parengta viena
prevencinė
programa

16

Savivaldybėje
2020
m.
gruodžio 31 d.
buvo
39
bendrijos, 8
saugios
kaimynystės
grupės.
Naujai
susikūrusių
nėra.

15

Nebuvo pateikta

Įkurta saugios
kaimynystės
grupių - 0

Projektų
susijusių
su
saugumo
užtikrinimu
nebuvo pateikta

Molėtų r. sav.

-

Veiklos
skyriaus
pareigūnai dažnai aplanko
atokiose
vietose
gyvenančius asmenis

-

-

600

4

Savivaldybės teritorijoje
atokiuose vienkiemiuose
gyvenančius
vienišus
žmones lanko socialiniai
darbuotojai,
o
dėl
reikiamos skubios pagalbos
(išvalyti
privažiavimus,
atvežti vaistų ir t.t.) jie
kreipiasi
į
seniūnijas
telefonu.

-

-

-

2020
m.
civilinės saugos
pratybos nubuvo
rengtos
dėl

-

-

-

2500 eurų
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Veikė saugios
kaimynystės
grupių -6
Bendruomeni
nių
organizacijų
skaičius - 35

COVID-19
pandemijos

Utenos r. sav.

Rūpinantis senyvų, atokiai
gyvenančių,
vienišų
gyventojų saugumu, įdiegti
modernūs
pagalbos
iškvietimo
įrenginiai,
kuriais
kilus
pavojui
saugumui ar sveikatai, jais
gali pasinaudoti 70 Utenos
rajono gyventojų.

2020
m.
Utenos r. sav.
veikė
33
bendruomeni
nės
organizacijos.
2020
m.
gruodžio 31 d.
Utenos r. sav.
veikė
3
saugios
kaimynystės
grupės.
6

Naujų saugios
kaimynystės
grupių 2020
m.
įkurta
nebuvo,
tačiau 2020
m.
aktyviai
veikė
6
saugios
kaimynystės
grupės
seniūnijose,
kurios
nėra
įregistruotos.
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1560

-

Atokiuose vienkiemiuose
gyvenančius
vienišus
žmones
seniūnijose
seniūnijos
darbuotojai
aplanko 2-4 kartus per
metus,
sistemingai
palaikomas ryšys telefonu,
ypatingai karantino metu.
Seniūnijoje bendruomenės
teikia pagalbos į namus
paslaugas
seniūnijose
gyvenantiems neįgaliems
ir
senyvo
amžiaus
vienišiems žmonėms, juos
aplanko 2-3 kartus per
savaitę.
Paskelbus karantiną maisto
produktai,
būtiniausios
prekės
bei
vaistai
periodiškai buvo pristatomi
į namus tam tikrų socialinių

Nebuvo sudaromi

2020 m. Utenos rajono
savivaldybės
vaikų
vasaros
poilsio
užimtumo
programa
sudarė
galimybes
prasmingai ir saugiai
leisti laisvalaikį 1627
vaikams,
o
įgyvendinančioms
nevyriausybinėms
organizacijoms
ir
įstaigoms skirta 86
632,1 eurų, iš jų 15 000
eurų
savivaldybės
biudžeto lėšos.
Mažiau galimybių
turintiems jaunuoliams
paslaugos
(grupiniai
užsiėmimai,
individualus
konsultavimas)
teikiamos Utenos vaiko
ir jaunimo užimtumo
centro
Atvirame
jaunimo centre (toliau AJC)
ir
Maltiečių
ordino Vyžuonų vaikų
dienos centro ir atvirojo
jaunimo erdvėje (toliau
- AJE ).
- Skirtas finansavimas
mobiliajam
darbui

65

grupių
žmonėms.

vienišiems

vykdyti, įgyvendinant
AJC projektą „Misija:
jaunuolis 2020“.
- Skirtas finansavimas
savivaldybės biudžeto
lėšomis 2020 m. liepos
4-10 dienomis Plk.
Prano Saladžiaus šaulių
9-oji rinktinei Utenos
rajono
Vyžuonų
miestelyje organizuoti
mobiliąją vaikų vasaros
stovyklą „VYŽUONOS
2020“. Stovyklautojų
amžius 11–18 metų.
Stovykla
nemokama
Utenos
rajono
savivaldybės socialiai
remtinų ir daugiavaikių
šeimų
vaikams
ir
jaunuoliams (tereikia
pristatyti tai įrodančius
dokumentus).

Periodiškai
į
namus
vyresnio
amžiaus,
turintiems
negalią
ar
nutolusiose
kaimo
vietovėse
gyvenantiems
asmenims buvo pristatomi
paramos paketai iš ES
investicinių fondų.
Siekiant
apsaugoti
gyventojus
nuo
radioaktyviojo jodo žalingo
poveikio
skydliaukei
branduolinės
ar
radiologinės avarijos atveju
Astravo
atominėje
elektrinėje
(Baltarusija),
Utenos rajono savivaldybės
atokiuose vienkiemiuose
gyvenantiems vienišiems
gyventojams
išdalintos
kalio jodido tabletės.
Visagino sav.

Zarasų r. sav.

Seniūnaičiai
vykdė akciją renginį „Rudens
gėrybių
kilimai“, NVO
organizacijos
dalyvauja
finansavimo
konkursuose
„Stiprinti
bendruomeninę
veiklą“ (2020 m.
finansuota
16
paraiškų)

Visagino
savivaldybėje
nėra
registruotų
bendruomeni
nių
organizacijų

Pagal programą
„Stiprinti
bendruomeninę
veiklą Visagino
savivaldybėje“
finansuota
16
nevyriausybinių
organizacijų
projektų.

Vidutiniškai
skiriama apie
900 Eur.

Pratybų nebuvo

Visagino
savivaldybėje
nėra vienkiemių.
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2020 saugios
kaimynystės

savivaldybės
paremtų

vidutinės
lėšos, skirtos

2020 m. Zarasų
rajono

Nebuvo

-

Karantinas
Visagino
savivaldybėje,
nuotolinis
gyventojų
aptarnavimas,
eismo
ribojimai.

Savivaldybė teikia
duomenis

-

66

grupių
neįkurta. Viso
yra 7 grupės.
Bendruomeni
nių
organizacijų
skaičius
savivaldybėje
2020 m. yra
27.

Vilnius apskr.
Vilniaus m.
sav.

Statistiniai
duomenys šiuo
klausimu
nekaupiami

Statistiniai
duomenys
šiuo klausimu
nekaupiami

bendruomenės
iniciatyvų
skaičius
per
metus
58

Sveikatos
apsaugos
skyrius
bendradarbiauja
su
įvairiomis
nevyriausybinė
mis
organizacijomis
sveikatinimo
srityje. Kasmet
Vilniaus miesto
savivaldybės
visuomenės
sveikatos
rėmimo
specialiosios
programos
lėšomis
yra
finansuojamas

vienai
pirmiau
nurodytai
iniciatyvai
1048.98

Vidutinės
lėšos, skirtos
vienai
pirmiau
nurodytai
iniciatyvai 4100 Eur.

savivaldybė
buvo įtraukta į
valstybės lygio
funkcinių
civilinės saugos
pratybų dalyvių
sąrašą,
tačiau
vadovaujantis
civilinę saugą
reglamentuojanč
ių teisės aktų
nuostatomis, jos
buvo atidėtos dėl
valstybės lygio
ekstremaliosios
situacijos
dėl
COVID-19 ligos
(koronaviruso
infekcijos)
plitimo grėsmės.

Dėl
valstybės
lygiu paskelbtos
ekstremaliosios
situacijos
savivaldybė
neorganizavo
pratybų.

Priešgaisrinės
apsaugos
ir
gelbėjimo
departamentui
prie
Vidaus
reikalų
ministerijos, kuris
administruoja
visuomenei
pritaikytą
tinklalapį
apie
galimus pavojus ir
ekstremaliąsias
situacijas,
pasirengimą
tokioms
situacijoms
www.lt72.lt ir ten
pateikia
visą
reikiamą
informaciją.

-

Atnaujinti
Vilniaus miesto
interaktyvūs
žemėlapiai
prieinami
visuomenei
https://maps.vilni
us.lt/ - 2018 m.
ženkliai padidinta
teminių sluoksnių
įvairovė.

-
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sveikatinimo
priemonių
įgyvendinimas
Savivaldybės
teritorijoje. 2020
m.
buvo
finansuota tik 1
paraišką,
kuri
buvo
skirta
vaikų saugumo
užtikrinimui,
skirta suma 4100
Eur.
Vilniaus r.
sav.
4 bendruomenių
iniciatyvos dėl
eismo saugumo
gerinimo
Vilniaus rajone.

Elektrėnų
sav.

14
Nevyriausybinių
organizacijų, 15
sveikatingumo
klubų

Šiuo
metu
Vilniaus
rajono
teritorijoje
veikia
26
saugios
kaimynystės
grupės, iš jų
13
yra
pastovių
grupių.
2020 metais
naujų saugios
kaimynystės
grupių
sudaryta
nebuvo. Viso
Elektrėnų
savivaldybėje
veikė
4
saugios
kaimynystės
grupės , iš jų 2
veikia
Elektrėnų
mieste
taip
pat po vieną
kaimų grupę

-

1
projektas
(3500 eurų)

-

1 projektas
(3500 eurų)

1
valstybinio
lygio civilinės
saugos pratybos.
Kitų
pratybų
skaičius – 3.

nebuvo

-

Lankomi
vieniši,
vienkiemiuose gyvenantys
seniūnijos
gyventojai.
Bendradarbiaujama
su
organizacija
„Ištiesk
gerumo ranką“, kurios dėka
paramą maisto produktais
gauna šeimos ( (neįgalūs,
vyresnio
amžiaus
gyventojai
aprūpinti
malkomis).

-

nėra

-

-

68

veikia
Pastrėvio ir
Kazokiškių
seniūnijose.
Šalčininkų r.
sav.

-

Švenčionių r.
sav.

11
(sveikos
gyvensenos
iniciatyvos;
bendruomenės
namų saugumo
užtikrinimo
iniciatyva
(kamerų,
signalizacijos
įrengimas);
žaidimo
aikštelių
atitvėrimas nuo
gatvės;
savisaugos

Svavivaldybėj
e veikia 6
saugios
kaimynystės
grupės. 2020
metais naujų
grupių įkurta
nebuvo.

Švenčionių r.
yra veikia 16
saugios
kaimynystės
grupių. 2020
m.
naujų
neįsikūrė.
Bendruomeni
nių
organizacijų –
38.

2020
m.
Savivaldybės
visuomenės
sveikatos
rėmimo
specialiosios
programos lėšos
buvo
paskirstytos
finansuoti
21
Sveikatos
projektą, 6 iš jų
atitiko vieną iš
prioritetinių
sričių
„Alkoholio,
tabako ir kitų
psichotropinių
medžiagų
vartojimo
prevencija“.

24

2020 m. 6
projektams
skirta
2400,00 Eur.

-

1420 Eur

2020
m.
organizuotos
civilinės saugos
pratybos 13-oje
savivaldybės
švietimo,
socialinės
paramos
ir
sveikatos
priežiūros
įstaigų.
2020
m.
valstybės lygio
funkcinės
civilinės saugos

-

-

-

Dėl
karantino
buvo
organizuotos tik pavienės
tokio pobūdžio priemonės
2020 m.

Bendrojo ugdymo
įstaigos kartu su
policijos
pareigūnais,
seniūnijų
darbuotojais
vykdė prevencines
priemones,
siekiant
išsiaiškinti vaikų
ir
jaunimo
susibūrimo vietas.
Lankė
rizikos
grupės
vaikų
šeimas. Surinkta

Paskaitos ugdymo ir
švietimo įstaigose – 63;
Paskaitos suaugusiems
– 18;
Informaciniai renginiai
gyventojams – 4;
Susitikimai
su
seniūnais, seniūnaičiais
ir
bendruomenių
pirmininkais – 17.

69

seminaras,
aprūpinimas
COVID-19
apsaugos
priemonėmis
iniciatyvos).

Ukmergės r.
sav.

pratybos,
kuriose
turi
dalyvauti
Švenčionių
rajono
savivaldybė, dėl
pandemijos
perkeltos
iki
karantino
pabaigos.
Žemaitkiemio
seniūnija – 3
Šešuolių
seniūnija – 3

Žemaitkiemio
seniūnija.
Organizuojamas
konkursas
„Saugiausia
seniūnija“

Ukmergės r.
yra
10
saugios
kaimynystės
grupių (toliau
– SKG). 2020
m. policijos
bendruomenė
s pareigūnai
atliko
kiekvienos
SKG
aktyvumo
vertinimą.
Kas pusmetį
yra
pateikiama
SKG
teritorijos
kriminogenin
ė
situacija,
apie
SKG
veiklą nuolat
skelbiama
socialiniame
tinkle

Žemaitkiemio
seniūnija.
,Bendruomenė
dalyvauja
Automobilių
kelių direkcijos
skelbiamuose
projektuose:
atšvaito diena,
Žuvusiųjų
keliuose diena ir
pan.

-

Dėl Covid – 19
pratybos
nevyko.

informacija
pateikta
ar
svarstyta bendrojo
ugdymo įstaigų
Vaiko
gerovės
komisijose.

Socialinės paramos skyrius
vienkiemiuose gyvenančių
vienišų žmonių lankymą
organizuoja per pagalbos į
namus paslaugos teikimą.
2020 metais kaimiškose
teritorijose paslaugas gavo
53 asmenys.
Žemaitkiemio
seniūnija.
Kartu
su
socialine
darbuotoja apvažiuojami ir
aplankomi
gyventojai,
gyvenančius
atokesnėse
vietovėse,
o
esant
karantinui
pasiskambinama.
Šešuolių seniūnija – 4
asmenys.
Dėl pandemijos teritorinės
policijos
įstaigos
pareigūnai
2020
m.
neorganizavo
atokiuose
vienkiemiuose gyvenančių
vienišų žmonių lankymo.

-

Žemaitkiemio
seniūnija.
Viena iš priemonių vieno mygtuko telefono
įrengimas ir pan.

70

facebook,
vietinėje
žiniasklaidoje
.
Širvintų r.
sav.

Bendruomenės
įgyvendino
projektus,
prisidedančius
prie aplinkose
gerinimo
viešosiose
erdvėse,
užtikrinant
įvairiapusį
saugumą jose.
Įgyvendintų
projektų
skaičius – 3 .

Bendruomeni
nių
organizacijų
skaičius
savivaldybėje
2020 m.
gruodžio 31 d.
buvo
26.
2020 m.
Saugios
kaimynystės
grupių nebuvo
įkurta.
2020 m. veikė
6
saugios
kaimynystės
grupės.

3

550,00 Eur

Dėl COVID-19
pandemijos
pratybos nebuvo
organizuojamos.

_____________________

Savivaldybės
iniciatyva
vienišiems senoliams buvo
dalijami daržovių daviniai
(503), dalijamos kaukės,
aiškinta
COVID-19
grėsmė.

-

-

