ATASKAITOS
APIE SAUGIOS SAVIVALDYBĖS KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMĄ 2019 METAIS
5 PRIEDAS

5. Vietos visuomenės įtraukimas į saugios savivaldybės kūrimo veiklą.
5.1 lentelė. Gyventojų savisaugos organizavimas savivaldybėse.
5.1. Gyventojų savisauga savivaldybėje organizuojama:
Apskritis/
savivaldybė
Alytaus apskr.
Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.
Druskininkų sav.
Lazdijų r. sav.
Varėnos r. sav.
Kauno apskr.
Birštono sav.
Kauno m. sav.
Kauno r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
Raseinių r. sav.
Kėdainių r. sav.
Prienų r. sav.
Klaipėdos apskr.
Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos r. sav.
Kretingos r. sav.
Palangos m. sav.
Šilutės r. sav.
Skuodo r. sav.

Savivaldybės iniciatyva

Teritorinių policijos įstaigų
iniciatyva

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos iniciatyva

Pačių gyventojų iniciatyva

☒
☒
☒
☒
☒

☒
☒
☒
☒
☐

☒
☒
☒
☒
☐

☒
☒
☒
☐
☐

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

☐
☒
☐
☒
☒
☒
☒

☒
☒
☒
☐
☒
☒
☒

☒
☒
☒
☐
☒
☒

☒
☒
☒
☒
☒
☒

☒
☒
☒
☐
☒
☒

☒
☒
☒
☐
☒
☐
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Marijampolės apskr.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Kalvarijos sav.
Vilkaviškio r. sav.
Kazlų Rūdos sav.
Panevėžio apskr.
Biržų r. sav.
Kupiškio r. sav.
Panevėžio r. sav.
Panevėžio m. sav.
Pasvalio r. sav.
Šiaulių apskr.
Šiaulių m. sav.
Šiaulių r. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Tauragės apskr.
Tauragės r. sav.
Pagėgių sav.
Šilalės r. sav.
Telšių apskr.
Mažeikių r. sav.
Plungės r. sav.
Rietavo sav.
Telšių r. sav.
Utenos apskr.
Utenos r. sav.
Anykščių r. sav.
Ignalinos r. sav.
Molėtų r. sav.
Zarasų r. sav.
Visagino sav.
Vilniaus apskr.

☒
☒
☒
☐
☒

☒
☒
☒
☒
☒

☒
☒
☐
☐
☒

☐
☐
☒
☒
☒

☒
☒
☒
☐
☒

☒
☒
☒
☒
☒

☒
☒
☒
☐
☒

☒
☒
☒
☒
☒

☒
☐
☒
☒

☒
☒
☒
☒

☒
☒
☒
☒

☒
☒
☒
☐

☒
☒
☒

☒
☒
☒

☒
☐
☒

☒
☐
☐

☒
☒
☒
☒

☒
☒
☒
☒

☒
☒
☒
☐

☐
☒
☒
☒

☒
☒
☒
☒
☒
☐

☒
☒
☒
☒
☒
☒

☒
☐
☒
☒
☒
☒

☒
☒
☒
☐
☐
☐
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Vilniaus m. sav.
Vilniaus r. sav.
Elektrėnų sav.
Šalčininkų r. sav.
Širvintų r. sav.
Ukmergės r. sav.

☒
☒
☒
☒
☒
☒

☐
☒
☒
☒
☒
☒

☐
☒
☒
☒
☐
☒

☐
☒
☒
☐
☒
☒

5.2 lentelė. Kitos veiklos, susijusios su saugumo užtikrinimu ir kuriose dalyvauja vietos bendruomenės, vykdytos savivaldybėse 2019 m.

Apskritis/
savivaldybė
Alytaus apskr.
Alytaus m. sav.

Alytaus r. sav.

5.2. Kokios kitos veiklos, susijusios su saugumo užtikrinimu ir kuriose dalyvauja vietos bendruomenės, 2019 m. buvo vykdomos savivaldybėje?
Paremtų
Bendruomeninių
Vidutinės
Bendruomeninių iniciatyvų
bendruomenės
Informacinių
Rizikos
organizacijų skaičius
lėšos vienam
Pratybų skaičius
skaičius savivaldybėje
projektų skaičius per
renginių skaičius
žemėlapiai
savivaldybėje
projektui
metus
4 įgyvendinti sveikatos
apsaugos programų projektai

4/16

32 bendruomenės gavo
finansavimą pagal
Nevyriausybinių
organizacijų ir
bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2017–2019 m.
veiksmų plano įgyvendinimo

62 bendruomenės

30

Apie 1000
Eur

2019 metais
parengta ir
išplatinta 9
informaciniai
pranešimai.
Visuomenės
sveikatos
renginiuose
dalyvavusių
asmenų skaičius
2019 metais –
14196
(visuomenės
sveikatos biuro
renginiai)
Oninių šventės
metu Punioje
buvo dalijami
lankstinukai
„Saugok save ir
savo namus“.
Savivaldybės

Savivaldybės
lygio funkcinės
civilinės saugos
(CS) pratybos
Miroslavo
gimnazijoje

4

Druskininkų sav.

2.3 priemonę „Remti
bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“. Lėšas skiria
ir savivaldybei perveda
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija.
30 bendruomenių gavo
finansavimą pagal Alytaus
rajono savivaldybės žemės
ūkio ir kaimo bendruomenių
projektų finansavimo
tvarkos aprašą. Priemonės
įgyvendinimo tikslas – teikti
paramą rajono kaimo
bendruomenių iš kitų fondų
finansuojamų projektų, kurie
skatina kaimo plėtrą ir
kaimo gyventojų
iniciatyvumą, ugdo
partnerystę ir
bendruomeniškumą, kuria
patrauklią ir patogią
gyvenamąją aplinką rajone,
įgyvendinimui
8 iniciatyvos

Lazdijų r. sav.

0

darbuotojams –
ESOC nariams –
pravesti mokymai

2019 gruodžio 31 d. buvo
11 bendruomeninių
organizacijų
2019 metais buvo įkurtos 6
saugios kaimynystės
grupės, iš viso veikia 21
saugios kaimynystės
grupė.
Bendruomeninių
organizacijų sk. – 1.
Bendruomenių sk. – 43.
Saugios kaimynystės
grupių skaičius – 33.

8 iniciatyvos

1700 Eur

4 renginiai

Civilinės saugos
funkcinės 1
pratybos

Žemėlapis
„Rizikingiausi
vandens
telkiniai‘

0

0

Vykdyti 11
informaciniai
renginiai.

2 pratybos

_
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Tokio pobūdžio informacija
nekaupiama.

44

Nėra galimybių
apibendrinti tokio
pobūdžio
informaciją.

Nėra
galimybių
apibendrinti
tokio
pobūdžio
informaciją.

Tokio pobūdžio
informacija
nekaupiama.

2019 m.
savivaldybės
organizuota 11
civilinės saugos
pratybų, iš kurių
10-yje dalyvavo
ir vietos
bendruomenė.

1 žemėlapis

Kauno apskr.
Birštono sav.

2

29

1500 Eur

10

6

Patikslintas
galimo
Nemuno
potvynio
žemėlapis
(civilinė
sauga).

Kauno m. sav.

10

Bendruomeninių
organizacijų skaičius – 27;
Įkurtų saugios kaimynystės
grupių 2019 m. – 0;
iš viso veikia saugios
kaimynystės grupių 2019
m. – 14
Bendruomeninių
organizacijų skaičius
savivaldybėje 2019 m.
gruodžio 31 d. – 59;
2019 m. įkurtos 17 saugios
kaimynystės grupės, veikia
142 saugios kaimynystės
grupių.

2019 m.
seniūnijos
inicijavo 20
informacinių
renginių, skirtų
vietos
bendruomenei

Buvo
organizuotos 1
civilinės saugos
pratybos,
kuriose
dalyvavo
Savivaldybės
administracijos
padaliniai ir
ūkio subjektai.
Kasmet
savivaldybei
pavaldžios
įmonės ir
įstaigos
organizuoja
pratybas savo
darbuotojams

Varėnos r. sav.

Centro seniūnijoje
per Bendruomenių
rėmimo programą
paremta viena
projektinė iniciatyva
„Kiemo
ambasadoriai“.
(3683 Eur).
Šilainių seniūnija
pagal priemonę
„Remti
bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“
finansuotas 1 (vienas)
projektas „Saugi,
žingeidi ir pastoviai
besimokanti
bendruomenė“.
(2200 Eur).
Cirko edukacijos
vaikų dienos centro
vaikučiams – 575
Eur.

6

Kauno r. sav.

33

Kaišiadorių r. sav.

2

Raseinių r. sav.

Raseinių
rajono kaimų bendruomenių
sąjunga Savivaldybės
tinklapyje paskelbė 15
straipsnių apie veiklos
vykdymą. Raseinių rajono
kaimo bendruomenės
Savivaldybės tinklapyje
paskelbė 84 straipsnius apie
įgyvendintus projektus.

Bendruomeninių
organizacijų skaičius
savivaldybėje 2019 m.
gruodžio 31 d. (87).
Saugios kaimynystės
grupių buvo įkurta 2019 m.
(19), iš viso veikia
savivaldybėje 2019 m.
(189) ir (2 saugaus
vienkiemio grupės).
45 aktyvios
bendruomeninės
organizacijos.
Savivaldybėje 2019 metais
įkurtos 4 saugios
kaimynystės grupės, iš
viso veikia 28 saugios
kaimynystės grupės.
Bendruomeninių
organizacijų skaičius
savivaldybėje 2019 m.
gruodžio 31 d. – 62.

„Kartu – saugiau
internete“ –
apsisaugojimo nuo
internetinių sukčių
mokymai vaikams –
690 Eur.
13

792 Eur.

98

0

0

2

450 Eur

7

3

2

Kaimo
bendruomenių, vietos
veiklos grupių
ir kitų su kaimo
plėtra susijusių NVO
veiklos rėmimui 55
kaimo
bendruomenių ir kitų
kaime veikiančių
NVO projektams
finansuoti skirta
54930,00 Eur
Savivaldybės
biudžeto lėšų.

998 Eur.

Savivaldybės
institucijų 2018
m. organizuotų
informacinių
renginių, skirtų
vietos
bendruomenei,
skaičius – 225.

Raseinių rajono
savivaldybėje
organizuotos
savivaldybės
lygio civilinės
saugos
funkcinės
pratybos
„Savivaldybės
ekstremalių
situacijų
operacijų centro
narių ir
atsakingų
darbuotojų

2019 m.
parengtų /
atnaujintų
rizikos
žemėlapių,
prieinamų
visuomenei,
skaičius – 0.

7

Kaimo
bendruomenių, vietos
veiklos grupių ir kitų
su kaimo plėtra
susijusių NVO
projektų bendrajam
finansavimui 32
kaimo
bendruomenėms
skirta 32679 Eur. Jie
buvo panaudoti
kaimo bendruomenių
projektų
kofinansavimui.
Žemės ūkio
ministerijos
nacionalinės paramos
kaimo bendruomenių
projektų konkursui
Raseinių rajono
kaimo bendruomenės
pateikė 21 paraišką,
iš jų finansavimą
gavo 16 projektų.
Bendra gauta
paramos suma –
58128,33
Eur. Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos
priemonės „Remti
bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“
vykdymui Raseinių
rajono
savivaldybei buvo
skirta 22839 Eur.
28 kaimo
bendruomenės

veiksmai
vykdant
Blinstrubiškių
socialinės
globos namų
gyventojų
evakuaciją bei
organizuojant ir
koordinuojant jų
apgyvendinimą
kolektyvinės
apsaugos
statiniuose ir
kitose įstaigose
gaisro atveju“.

8

įgyvendino projektų
už 17300 Eur.
Raseinių rajono
vietos veiklos grupės
„Raseinių krašto
bendrija“
įgyvendinamos
strategijos priemonės
srities „NVO
iniciatyvų skatinimas,
kultūros tradicijų,
amatų saugojimas ir
sklaida, materialinės
bazės stiprinimas“
lėšas gavo 11 kaimo
bendruomenių:
bendra gauta suma 44503 Eur. 2019 m.
Vidaus
reikalų ministerija
Nusikaltimų ir kitų
teisės pažeidimų
prevencijos projektų
ir bendruomenių
iniciatyvų gerosios
praktikos konkurse
Raseinių rajono
Mirklių kaimo
bendruomenei skyrė
antrąją vietą ir
paskatinamąją 700
Eur premiją. Žaiginio
bendruomenė
„Bitupis“ nugalėjo
respublikiniame
konkurse
„Veikliausia saugios
kaimynystės grupė
2019“ ir gavo 1000

9

Eur premiją.
Betygalos seniūnija
kartu su seniūnijoje
veikiančiomis kaimo
bendruomenėmis
tapo nacionalinio
seniūnijų konkurso
„Valstybę kuriame
mes“ laureate ir gavo
8000 eurų premiją.
2019 m. Raseinių
rajono savivaldybė
gavo „Auksinės
krivūlės“
apdovanojimą už
bendruomeniškumo
stiprinimą, kuri įteikė
Vidaus reikalų
ministerija. Lietuvos
automobilių kelių
direkcijos prie
Susisiekimo
ministerijos kartu su
Lietuvos kaimo
bendruomenių
sąjunga
organizuotame
konkurse „Eismo
saugumas
bendruomenėse
2019“, dalyvavo 11
Raseinių rajono
kaimo bendruomenių.
Vaikų dienos centrų
veiklą organizavo 7
kaimo
bendruomenės.

10

Kėdainių r. sav.

Savivaldybėje
bendruomenių iniciatyva
buvo vykdomi 7 projektai,
susiję su eismo saugumu.
Lietuvos Automobilių kelių
direkcija prie Susisiekimo
ministerijos finansavo
projektą „Eismo saugumas
bendruomenėse“. Projekto
metu vyko susitikimai su
pareigūnais, dalijami
atšvaitai, šviesą
atspindinčios liemenės.

Bendruomeninių
organizacijų savivaldybėje
2019 m. gruodžio 31
dienai buvo 63. 2019 m.
saugios kaimynystės
grupių buvo įkurta 3, viso
savivaldybėje jų veikia 55.

Savivaldybė parėmė
21 bendruomenės
iniciatyvą.
Nevyriausybinių
organizacijų ir
bendruomenių
projektams iš
valstybės biudžeto
skirti 33 769 eurai, iš
savivaldybės
biudžeto – 10 000
eurų. Projektų
veiklose dalyvavo
2422 vietos
bendruomenės nariai.

Vidutinės
lėšos vienam
projektui –
2084 eurai.

Prienų r. sav.

Bendruomenės pagal
patvirtintus savo veiklos
planus organizuoja įvairius
renginius, šventes.

60 pavienės ir 3 skėtinės.
Įkurtos saugios
kaimynystės grupės – 5.

61

300 eurų

Klaipėdos apskr.

2019 m. Kėdainių
rajono
savivaldybėje
vyko miesto
šventė, kurios
metu
savivaldybės
specialistai kartu
su policijos
pareigūnais teikė
informaciją
gyventojams apie
apsisaugojimą
nuo nusikalstamų
veikų bei teisės
pažeidėjų – buvo
dalinami
informaciniai
lapeliai, skrajutės,
atšvaitai, teikiama
kita informacija
žodžiu.
Vyko civilinės
saugos švietimo
seminarai ir
mokymai. Be to,
vyksta
bendruomenių
susirinkimai,
įvairios šventės,
tiksliniai
renginiai.

2019 m.
savivaldybės
administracija
organizavo
vienerias
civilinės saugos
pratybas.

2019 m.
savivaldybės
organizuotos
civilinės saugos
kompleksinės
pratybos.

Parengtas
vienas rizikos
žemėlapis.

11

Klaipėdos m. sav.

95

Klaipėdos r. sav.

Su bendruomenėmis
organizuota 18 prevencinių
priemonių dėl saugumo
užtikrinimo kelyje (atšvaitų,
liemenių, lankstinukų
dalijimas gyventojams,
prevencinių paskaitų
organizavimas).

Šiuo metu Klaipėdos
mieste veikia 91 Saugios
kaimynystė grupės (toliau
– SKG). 2018 m. – jų
buvo 89. Per 2019 įkurtos
dvi (2), 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.
Saugios kaimynystės
programa padeda
sumažinti vagysčių,
įsilaužimų, vandalizmo bei
sukčiavimo atvejų skaičių
ir netgi mažina Kelių
eismo taisyklių pažeidimų
skaičių. Stebimas ir
akivaizdus vagysčių
skaičių mažėjimas įkurtose
SKG. 2019 m. Klaipėdos
mieste įkurtose SKG buvo
įvykdyta tik 11 vagysčių,
tačiau 2018 m. – 25, o
2017 m. – 28.
Savivaldybėje veikia – 53
saugios kaimynystės
grupės.
Naujų saugios kaimynystės
grupių 2019 m. įkurta
nebuvo.
Bendruomeninių
organizacijų skaičius 2019
m. – 68.

73

2578 Eur

230

Savivaldybės
lygio
kompleksinės
civilinės saugos
pratybos
„Gaisras AB
„Klaipėdos
naftoje“.
Kartu su
Lietuvos
kariuomene
pravestos
mobilizacijos
tyrinėjamosios
stalo pratybos
„Perkūno
bastionas 2019“

2019 m – 58 sutartys.

Vidutiniškai
vienam
projektui
skiriama
apie 1000
Eur.

Apie saugumo
užtikrinimą
kalbama daugelio
renginių,
susitikimų su
gyventojais metu
(ne tik konkrečiai
su saugumo
užtikrinimu

2019 m.
surengtos
civilinės saugos
funkcinės
pratybos: 6 –
ūkio
subjektuose; 7 –
švietimo
įstaigose; 8 –
ikimokyklinėje

Strateginis
triukšmo
žemėlapis
Dirvožemio
monitoringo
žemėlapis

_
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susijusiuose
renginiuose).

Kretingos r. sav.

46 iniciatyvos

36 bendruomenės, veikia
16 saugios kaimynystės
grupių – naujų neįkurta

46 projektai

Apie 500
eurų

8 renginiai

įstaigoje; 1 –
Savivaldybės
lygio civilinės
saugos
kompleksinės
pratybos.
Civilinės saugos
stalo pratybos: 4
– ūkio
subjektuose; 8 –
švietimo
įstaigose; 1 –
ikimokyklinėje
įstaigoje.
Organizuotos 7
kontrolinės
civilinės saugos
pratybos
(evakavimo) – 6
įvairiose
švietimo
įstaigose ir 1
Kretingos
ligoninėje.
Papildomai dar
6 pratybos
organizuotos
PAGD prie
VRM Klaipėdos
PGV Kretingos
PGT.
2019-11-21
organizuotos
Savivaldybės
lygio civilinės
saugos stalo
pratybos
„Savivaldybės
atsakingų

2
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.gamt
a.lt/potvyniai

13

institucijų
veiksmai
užtikrinant
gyventojų
apsaugą nuo
ekstremaliojo
įvykio
padarinių“
Palangos m. sav.

Šilutės r. sav.
Skuodo r. sav.

0
2019 metais Klaipėdos
APGV Skuodo PGT
pareigūnai vykdė
prevencinę akciją
„Gyvenkime saugiai“, kurios
metu aplankyti Skuodo
rajono gyventojai, vykdytos
saugos užtikrinimo
prevencinės pratybos
Skuodo rajono savivaldybės
mokyklose, įstaigose,
įmonėse, kurių metu
pristatoma dujų mašina,
kalbama apie saugumą.
Kaip ir kasmet 2019 m. buvo
vykdomos prevencinės
priemonės ir lankytasi
gyventojų būstuose.

2019 m. buvo įkurtos 2
naujos saugios
kaimynystės grupės.
Palangos miesto
savivaldybėje veikia 16
saugios kaimynystės
grupių. Jų tikslas - rūpintis
savo gyvenamosios vietos
saugumu,
bendradarbiaujant su
policija ir miesto
savivaldybe.
3
Skuodo rajone veikia 18
saugios kaimynystės
grupių. 2019 m. Skuodo
rajono policijos
komisariato pareigūnai
iniciatyva dalyvauta 50
susitikimų su vietos
bendruomenėmis,
pravestos 85 paskaitos
mokyklose saugaus eismo,
teisės tematika.
Skuodo rajono
savivaldybėje veikia 29
kaimo bendruomenės.

0
2019 metais
Klaipėdos APGV
Skuodo PGT
pareigūnai vykdė
prevencinę akciją
„Gyvenkime
saugiai“.
Skuodo rajono
savivaldybė kartu su
Klaipėdos apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato Skuodo
rajono policijos
komisariatu kasmet
rengia tęstines
prevencines
programas. Policijos
paslaugų poreikis

0
Prevencinei
priemonei
„Gyvenkime
saugiai“
įgyvendinti
skirta
Savivaldybė
s biudžeto
lėšų – 500
Eur;
Prevencinei
priemonei
„Nebūkime
abejingi,
gyvenkime
saugiau
2019“
įgyvendinti

0
2

14
2

0
Veikla nebuvo
vykdoma
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Apsilankius būstuose buvo
atkreiptas dėmesys į kieto
kuro krosnių eksploatavimą,
patalpų elektros instaliacijos
būklę, ar patalpose
sumontuoti autonominiai
dūmų detektoriai,
gyventojams įteikti
informaciniai lankstinukai,
pildomos anoniminės
anketos apie būstų
priešgaisrinę būklę bei
gyventojų nuomonę apie
prevencinės akcijos
reikalingumą. 2019 metais
Skuodo priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos
pareigūnai Skuodo rajone
akcijos metu aplankė 1401
gyventojus, apžiūrėjo jų
gyvenamąsias patalpas,
konsultavo gaisrinės saugos
klausimais, padėjo įsirengti
dūmų detektorius.
Skuodo rajono savivaldybės
administracija
bendradarbiaudama su
Savivaldybės mokymų
įstaigomis organizavo
Skuodo rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų
ir meno mokyklos mokinių
piešinių ir plakatų konkursą
„Būkime saugūs – 2020“.
Piešinių ir plakatų vertinimo
komisija iš konkursui
pateiktų darbų atrinko 13
geriausių. Konkurso temas
atitikę, originalūs ir aiškią

užtikrinant viešąją
tvarką kasmet vis
didėja. Su prašymais
užtikrinti viešąją
tvarką į policijos
komisariatą kreipiasi
ne tik įvairių masinių
kultūros ir sporto
renginių
organizatoriai, bet ir
mokyklų vadovai,
seniūnai,
bendruomenės.
Kasmet vis aktualesni
tampa eismo
saugumo ir kontrolės
organizavimo
klausimai.
Skuodo rajono
savivaldybės
biudžeto 2019 metų
lėšomis finansuotos
prevencinė priemonė
„Nebūkime abejingi,
gyvenkime saugiau
2019“. Ši priemonė
yra tęstinė ir
vykdoma jau ne
pirmus metus. Šios
prevencinės
priemonės dėka buvo
vykdoma
nusikalstamų veikų,
daromų viešose
vietose, prevencija,
Organizuoti eismo
kontrolė
aptarnaujamoje
Skuodo rajono

skirta
Savivaldybė
s biudžeto
lėšų – 3 500
Eur;
Piešinių
konkursui
„Būkime
saugūs–
2020“
įgyvendinti
skirta lėšų –
156 Eur iš
Civilės
saugai
(valstybės
deleguotų
funkcijoms
atlikti) skirtų
lėšų.
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žinią siunčiantys piešiniai ir
plakatai išspausdinti 2020
metų kalendoriuje. Šis
konkursas organizuojamas
jau trečius metus. Konkurse
dalyvauja gausus būrys
mokinių. Kasmet metų
pradžioje paruošti
kalendoriai pasiekia ugdymo
įstaigas ir piešinių autorius.
Civilinės saugos kalendoriai
yra efektyvi mokomoji ir
prevencinė priemonė. Juose
atsispindi įvairios sudėtingos
situacijos: gamtos pavojai,
gaisrai, eismo įvykiai,
aplinkos tarša ir pan.
Svarbiausia, kad piešiniuose
ne tik pavaizduota, kas
nutinka, bet ir nurodyta, kaip
elgtis, ką daryti, siekiant
išvengti skaudžių pasekmių.
Šis konkursas naudingas ne
tik todėl, kad vaikų piešiniai
pasirodo kalendoriaus
lapuose, tačiau ir pats
piešimo procesas mokinius
skatina labiau pagalvoti apie
saugų elgesį, ugdo gebėjimą
atpažinti artėjantį pavojų, o,
jam kilus, teisingai pasielgti.
Marijampolės apskr.
Marijampolės sav. _

teritorijoje, vykdoma
nepilnamečių
nusikalstamumo
prevenciją,
atkreipiant ypatingą
dėmesį į jaunimo
daromus teisės
pažeidimus,
aktyvinimas policijos
ir visuomenės
bendradarbiavimas,
plėtojamas saugios
kaimynystės
principus tarp rajono
gyventojų, skatinant
juos būti labiau
pilietiškais,
nepakantiems
daromiems teisės
pažeidimams.

2019 m. nebuvo įkurta.
Veikia 35

_

_

2
paskaitos/mokym
ai švietimo
įstaigose apie
standartinius
sprogmenis tema:
„Pavojingi

Civilinės saugos
funkcinės
pratybos
„Marijampolės
savivaldybės
ekstremaliųjų
situacijų
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Šakių r. sav.
Kalvarijos sav.

operacijų centro
Informacijos
valdymo ir
visuomenės
informavimo
grupės bei
Administravimo
ir elektroninių
ryšių
organizavimo ir
palaikymo
grupės veiksmai
perspėjant ir
informuojant
gyventojus kilus
gripo
pandemijai ir
susidarius
savivaldybės
lygio
ekstremaliajai
situacijai“.

1

22

1

1020 Eur

-

Valstybinio
lygio funkcinės
pratybos ,,Dėl
Baltarusijos
teritorijoje
esančios
atominės
Astravo
elektrinės
avarijos“

-

1

14 saugių kaimynysčių
grupių
18 bendruomenių
11 saugios kaimynystės
grupių (iš viso)

Nėra

Neskirta

14 (iš jų 9
nuotolinio
gyventojų

1 (2019-09-05
Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

Nėra

Vilkaviškio r. sav.
Kazlų Rūdos sav.

sprogstamieji
radiniai, jų
keliamos grėsmės,
prevencija ir
neutralizavimas“.
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Panevėžio apskr.
Biržų r. sav.

2019 m. įkurtos 2 Saugios
kaimynystės grupės, iš
viso Savivaldybėje veikia
24 Saugios kaimynystės
grupės

švietimo
renginiai)

organizavo
civilinės saugos
stalo pratybas
„Kazlų Rūdos
savivaldybės
ekstremaliųjų
situacijų
operacijų centro
veiksmai
pavojingos
medžiagos
pasklidimo
aplinkoje
atveju“.
Pratybose vietos
bendruomenė
nedalyvavo. Jos
skirtos
savivaldybės
ekstremaliųjų
situacijų
operacijų centro
narių
pasirengimui
valdyti ES
gerinimui.

2019 m.
organizuoti 4
informaciniai
renginiai civilinės
saugos tematika,
dalyvaujama
organizuojant
įvairias
ugniagesių
rengiamas
akcijas/renginius

2019 m.
organizuotos
savivaldybės
lygio civilinės
saugos
kompleksinės
pratybos,
atskirai civilinės
saugos pratybas
organizavo 26
įstaigos/ūkio
subjektai
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Kupiškio r. sav.

Civilinė sauga
2019 metais: 2
publikacijos
spaudoje, 10
straipsnių
Savivaldybės
interneto
svetainėje apie
pavojus, galimą
prevenciją ir
rekomendacijas
civilinės saugos
temomis.
Renginių metu ir
bendraujant su
gyventojais
išplatinta 760 vnt.
lankstinukų ir
atmintinių
civilinės saugos
temomis.
Bendradarbiaujant
su Kupiškio PGT
pareigūnais
dalyvauta
prevencinėse
akcijose Kupiškio
rajono
savivaldybės
teritorijoje:
„Gyvenkime
saugiai“,
„Kūrenkime
saugiai“ – būstų ir
gyventojų
lankymas.
Pateiktos
rekomendacijos
dėl saugaus

Pagal Kupiškio
rajono
savivaldybės
prevencinių
priemonių planą
2019 m.
numatytos ir
2019 m.
gruodžio 12 d.
įvykdytos
Savivaldybės
lygio stalo
pratybos tema:
„Civilinės
saugos ir
gelbėjimo
sistemos
institucijų
veiksmai
likviduojant
gaisro
padarinius
Kupiškio
socialinių
paslaugų centro
Stacionarių
socialinių
paslaugų
padalinyje“.
Pratybose
dalyvavo
Savivaldybės
ekstremaliųjų
situacijų
komisijos
(toliau – ESK)
nariai,
Savivaldybės
ekstremaliųjų
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elgesio buityje,
kūrenant krosnis.
GPIIS pranešimų
nustatymo
viešinimas,
www.lt72.lt
tinklalapio
viešinimas. 2019
m. Kupiškio
rajono
savivaldybė
įsigijo 70 vnt.
dūmų detektorių,
kurie prevencinių
akcijų metu buvo
įrengiami
gyventojų
būstuose.
Vykdyta
prevencinė veikla
skęstančiųjų
skaičiaus
mažinimui
Savivaldybės
teritorijoje. Kartu
su Kupiškio PGT
pareigūnais
dalyvauta
prevencinėje
akcijoje „Saugi
vasara“ – saugaus
elgesio gamtoje ir
prie vandens
telkinių šiltuoju
metų periodu
akcija pradinių
klasių
moksleiviams.
Gyventojų

situacijų
operacijų centro
(toliau – ESOC)
nariai, Kupiškio
rajono
savivaldybės
administracijos
atstovai,
Kupiškio
socialinių
paslaugų centro
atstovai.
Pratybas vertino
Pasvalio rajono
savivaldybės
Bendrojo
skyriaus
vyriausiasis
specialistas.
Vyko ūkio
subjektų ir kitų
įstaigų civilinės
saugos pratybos.
Civilinės saugos
specialistė buvo
pakviesta
vertinti pratybų
8 įstaigose.
Buvo vertintos
stalo pratybos
Kupiškio r.
Šimonių
pagrindinėje
mokykloje,
Kupiškio Povilo
Matulionio
progimnazijoje.
Funkcinės
pratybos vyko
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lankomose
maudyklose
iškabintos
saugaus elgesio
vandenyje
atmintinės

Kupiškio vaikų
lopšelyjedarželyje
„Saulutė“,
Kupiškio L.
StuokosGucevičiaus
gimnazijoje,
UAB „Kupiškio
komunalininkas
“, Kupiškio
Povilo
Matulionio
progimnazijos
skyriuje Šepetos
Almos
Adamkienės
mokyklojedaugiafunkciam
e centre, UAB
„Kupiškio
vandenys“,
Kupiškio r.
Skapiškio
pagrindinėje
mokykloje.
Darbuotojai ir
moksleiviai
apmokyti, kaip
elgtis
ekstremalioje
situacijoje.
Teikta metodinė
pagalba
įstaigoms ir ūkio
subjektams
tinkamai
vykdyti veiklą
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Panevėžio r. sav.

Panevėžio m. sav.

0

Pasvalio r. sav.

38

Šiaulių apskr.
Šiaulių m. sav.

–

Gyventojų bendruomenės
– 66, 103 saugios
kaimynystės bendrijų,
2019 m. įkurtos 3 saugios
kaimynystės bendrijos.

-

-

3835 renginiai
sveikatos
stiprinimo tema,
150 policijos
rengtų renginių

2019 m. įkurtos 3 grupės./
2019 m. veikia 51 grupė.
2019 m. Pasvalio rajono
savivaldybėje veikė 48
bendruomenės. 2019 m.
įkurtos 2 saugios
kaimynystės grupės. 2019
m. viso veikė
Savivaldybėje veikė 29
saugios kaimynystės
grupės.

29 projektai.

700 Eur.

0

79

600 Eur

9

Šiaulių miesto
savivaldybėje viso yra 22
bendruomeninės
organizacijos ir 33 saugios
kaimynystės grupės (2
naujos įkurtos 2019
metais).

–

–

Povilo Višinskio
viešojoje
bibliotekoje
miesto
bendruomenei
organizuotas
seminaras
,,Kuriame sveikus
santykius“
Vykdyta
prevencinė

civilinės saugos
srityje.
2019 m.
savivaldybė
organizavo 25
civilinės saugos
pratybos ūkio
subjektuose ir
kitose įstaigose.
Savivaldybės
lygio – 1
pratybos.

1 civilinės
saugos pratybos
1 savivaldybės
lygio civilinės
saugos
funkcinės
pratybos
ir 20 ūkio
subjektų ir kitų
įstaigų civilinės
saugos pratybų.
Švietimo
įstaigose Šiaulių
priešgaisrinės
gelbėjimo
valdybos
pareigūnų
organizuotos ir
pravestos
gaisrinės saugos
evakavimo
pratybos

Savivaldybės
internetiniame
puslapyje
viešinami kitų
institucijų
parengti
Nusikalstamų
veikų,
Regioninių
kelių būklės,
potvynių
grėsmės ir
rizikos
žemėlapiai
0
1

–
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priemonė „Ginti.
Saugoti. Padėti.“;
Organizuoti
prevenciniai
renginiai
mokymo,
ikimokyklinio
ugdymo įstaigose,
organizacijose,
saugaus eismo
akcijos „Esu
atsakingas eismo
dalyvis“,
„Rugsėjis –
saugaus eismo
mėnuo“, „Saugus
gatvėje“;
NVO vykdyti
susitikimai su
įvairių institucijų
darbuotojais,
kurių metu buvo
kalbama
priklausomybių
tematika,
pristatytos įstaigų
veiklos;
Surengtos 4
viešos 2 akad. val.
trukmės
interaktyvios
paskaitosseminarai
psichologinio
smurto artimoje
aplinkoje
prevencijai, tema
„Psichologinis
smurtas – tyli, bet

(pravesta 13
evakuacijos
pratybų).
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visa griaunanti
jėga. Kaip
neįsisukti į smurto
ratą?“
Surengta vieša
akcija
„PA(si)DALINK“
, skirtą atkreipti
gyventojų dėmesį
į psichologinio
smurto problemos
mastą – jaunimo
idėjų festivalyje
„Tavo PIN
kodas“;
Šiaulių
priešgaisrinės
gelbėjimo
valdybos
pareigūnai akcijos
metu „Būk
saugus, mokiny“
ir „Saugi vasara“
aplankė 28
švietimo įstaigas,
kuriose
mokiniams
pravedė gaisrinės
saugos
pamokėles, kurių
metu jie
supažindinti su
saugaus elgesio
taisyklėmis
buityje, gamtoje,
prie vandens
telkinių,
vandenyje ir ant
ledo. Akcijų metu

24

Šiaulių r. sav.

Akmenės r. sav.

1

5

80

2019 m. įkurtos 5 saugios
kaimynystės grupės.
Savivaldybėje veikia 30
saugios kaimynystės
grupių, 32 kaimo
bendruomenės, veiklą
vykdo 21 NVO.

1

4

789 Eur

4600 Eur

dalyvavo 5278
vaikai.
Surengta 11
susitikimų su
gyventojais.

40 renginių dėl
prekybos
žmonėmis, smurto
artimoje
aplinkoje, saugaus
eismo,
sukčiavimo
telefonu ir
internetu. 5 dėl
saugaus elgesio
vandenyje, 19 dėl
priešgaisrinės
saugos.
Gyventojai apie
saugumo būklę
informuojami
informaciją
viešinant
Savivaldybės
internetiniame

2019 m.
savivaldybės
organizuotos
pratybos:
1. geriamojo
vandens
užterštumo
likvidavimas
Kužių
miestelyje;
2. 5 rajono
ugdymo
įstaigose buvo
organizuojamos
evakuacijos
pratybos.
2019 m.
suorganizuotos
1 Savivaldybės
lygio civilinės
saugos
kompleksinės
pratybos.
Savivaldybės
įstaigose,
įmonėse ir ūkio
subjektuose
organizuojamos
civilinės saugos
pratybos.

Savivaldybė
nerengė
rizikos
žemėlapių.

-
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Joniškio r. sav.

Tauragės apskr.
Tauragės r. sav.
Pagėgių sav.

5

Iš viso įkurtos 55 saugios
kaimynystės grupės.
Organizuoti Saugios
kaimynystės grupių (toliau
– SKG) atstovų mokymai;
Įvyko 5 susitikimai su
saugios kaimynystės
grupėmis, atnaujinti
saugios kaimynystės
stendai gyvenamosiose
vietovėse.

5

Apie 600
Eur

30
1. Kriokiškių k.
bendruomenė, kalbėta apie
saugų eismą, vaikams apie
atšvaitų naudą – padovanoti
atšvaitai.

10
2019 m. naujų saugių
kaimynysčių įkurtą
nebuvo.
2019-12-31 dienai buvo
užregistruota 21 saugi
kaimynystė.

4

900 Eur

puslapyje,
informacinėje
švieslentėje,
esančioje
Naujosios
Akmenės miesto
centrinėje
aikštėje, vietinėje
spaudoje.
50

32
Policijos
iniciatyva
organizuota:
1. Saugaus eismo
prevencinės
paskaitos
senjorams (7
susitikimai).
2. Smurto
prevencijos
tematika
susitikimai
paskaitos
gyventojams,
siekiant suteikti
informaciją
gyventojams apie
smurtą artimoje

1 savivaldybės
lygio stalo
pratybos ir po
vieną civilinės
saugos pratybas
visose rajono
ugdymo
įstaigose.

1 žemėlapis
„Vaikų ir
jaunimo
susibūrimo
vietų
žemėlapis“

4
Nevyko

Nežinoma
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Šilalės r. sav.
Telšių apskr.
Mažeikių r. sav.

10

33

12

100 Eur

2019 m. Mažeikių rajono
savivaldybėje iš
bendruomenių kilusių
iniciatyvų 61. (Iš
savivaldybės, Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos bendruomenių ir
NVO remiamų fondų)

Mažeikių rajono
savivaldybėje 2019 m.
veikė 39 bendruomenės,
25 NVO ir 10 jaunimo
organizacijų.
2019 m. veikė 43 saugios
kaimynystės grupės, naujų
įkurta nebuvo.

Iš Mažeikių rajono
savivaldybės
biudžeto NVO
rėmimo eitutės buvo
paremta 26 NVO ir
13 jaunimo
iniciatyvų; Iš
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos
remiamo fondo

1500Eur.

aplinkoje, jo rūšis,
rizikas tapti
smurto auka,
pagalbos smurto
artimoje aplinkoje
aukoms bei
smurtautojams
gavimo
galimybes,
bendruomenės
įsitraukimo
netoleruoti smurto
artimoje aplinkoje
būdus (8
susitikimai).
3.Prevencinė
priemonė skirta
vagysčių iš
automobilių
prevencijai (2
susitikimai).
4. Prevencinės
paskaitos
senjorams kaip
apsisaugoti nuo
sukčių (5
susitikimai).
8

Mažeikių rajono
savivaldybės
ugdymo įstaigose
vykdyta su
sveikatos ugdymo
ir mokymo veikla
susiję
informaciniai
renginiai- 1410
vnt.

1

Rizikos vietų
rajone nėra

Organizuotos ir
pravestos 7
kompleksinės
ūkio subjektams
ir 1
savivaldybės
lygio
kompleksinės
civilinės ir

Atnaujinti
Mažeikių
rajono miesto
žemėlapiai
prieinami
visuomenei
http://www.m
aps.lt/kataloga
s/Mažeikiųrajono-
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„Bendruomenių
rėmimas“ – 22.
IŠ Kaimo rėmimo
fondo Mažeikių
rajono 33 kaimo
bendruomenėms
skirta po 240 Eur.

Mažeikių rajono
savivaldybėje
organizuota 10
jaunimo renginių.
Gatvės muzikos
diena, Gladiatorių
kautynės – gatvės
gimnastų
varžytuvės, Proto
mūšiai.
2019 m. Vasario
16-osios bėgime
Mažeikiuose
„Bėgame už
laisvę“ –
dalyvavo daugiau
nei 1 300 bėgikų.
Organizuotos
gatvės gimnastų
stovyklos
vaikams ir
pažengusiems.
Kiekvieną
šeštadienį 12.00
Mažeikių gatvės
gimnastai veda
nemokamas lauko
treniruotes
vaikams ir
jaunimui Sodų
trikampio skvere.
Visuomenės
sveikatos biuras
atliko paauglių
narkotikų
vartojimo tyrimą
13- 16 m.
paaugliams ir
narkotikų

priešgaisrinės
saugos pratybos.
Organizuoti
civilinės saugos
kursai. Kursus
išklausė 55
mokyklų,
įmonių ir
organizacijų
darbuotojai.
Atliktas
savivaldybėje
esančių 6 ūkio
subjektų
kompleksinis
patikrinimas, bei
įvertinta
civilinės saugos
parengtis, planai
ir priemonės.
Organizuoti ir
pravesti 5
Savivaldybės
ekstremalių
situacijų
operacijų centro
posėdžiai.

savivaldybė/
Mažeikiųseniūnija/Maž
eikiai
Mažeikių
rajono
savivaldybės
tinklalapyje
http://www.m
azeikiai.lt/savi
valdybe/strukt
ura-irkontaktai/adm
inistracija/vieš
osios-tvarkosskyrius/civilin
ė-irpriešgaisrinesauga/
gyventojai
gali
susipažinti
Mažeikių
rajono
savivaldybės
ekstremaliųjų
situacijų
valdymo
planu,
gyventojų
perspėjimu,
informavimu
ir evakavimu
įvykus
ekstremaliam
įvykiui ir kita
aktualia su
civiline ir
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vartojimo įpročių
tyrimą.
Tyrimo rezultatų
pristatymas vyko
baigiamojoje
konferencijoje
„Narkotikai mūsų
rajone“.
Vyko diskusija
apie narkotikų
vartojimo
prevenciją
Mažeikių rajone.
2017-2018- 2019
metais asociacija
Mažeikių gatvės
gimnastai
atnaujina sporto
aikštynus.
Projektai: Sporto
aikštynas
Naftininkų g. 6276 kieme ir
krepšinio
aikštelės
Tyliosios g. 4
kieme naujinimo
darbai. Mažeikių
sporto aikštynų
atnaujinimo ciklo
„Sporto aikštyno
ir viešosios erdvės
sutvarkymo
darbai prie
Pavasario tako
(Pavasario g. 9).
Gatvės
gimnastikos ir
lauko tinklinio

priešgaisrine
sauga
susijusia
informacija.
Telšių
apskrities
vyriausiojo
policijos
komisariato
Mažeikių
rajono
policijos
komisariatas
rengia savo
tarnybinėje
veikloje
naudojamus
kriminogenini
us taškus,
kuriuose
vykdo
aktyvesnę
kontrolę,
identifikuoja
kylančių
problemų
priežastis,
bendrauja su
šiose vietose
veikiančių
barų, kavinių
savininkais,
taiko
prevencines
bei
baudžiamąsias
priemones.
Probleminės
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Plungės r. sav.

Savivaldybės teritorijoje
veikia 31 saugios
kaimynystės grupė, iš jų
dvi įkurtos 2019 metais.

sportinės
infrastruktūros
gerinimas
Mažeikių miesto
viešosiose
erdvėse. Baigti
tvarkyti Pavasario
g. daugiabučių
kiemų krepšinio,
gatvės gimnastų ir
tinklinio aikštelės.
Gatvės gimnastų
maniežas Sodų
trikampio skvere.
Jaunimas talkose
tvarkė aikšteles ,
pastatė suolus,
šiukšliadėžes.
Iš Mažeikių
rajono
savivaldybės
biudžeto lėšų
tvarkoma Ventos
slėnio rekreacinė
poilsio zona,
įrenginėjami
tinklinio krepšinio
aikštynai prie
Ventos upės
pliažo.
Miesto parke
įrengti lauko
muzikos
instrumentai.
Plungės rajono
savivaldybės
administracija,
bendradarbiauda
ma su Klaipėdos

vietos
aptariamos
Mažeikių
rajono
savivaldybės
administracijo
s ir Mažeikių
rajono
policijos
komisariato
atstovų
susitikimuose,
jos stebimos
miesto vaizdo
kameromis, o
Viešosios
tvarkos
skyriaus ir
policijos
pareigūnai
vykdo
dažnesnius
patruliavimus.

2019 metais
buvo vykdoma
prevencinė
akcija „Būk
saugus mokiny“,
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priešgaisrinės
gelbėjimo
valdybos Plungės
priešgaisrine
gelbėjimo
tarnyba, išleido:
- knygų skirtukus
vaikams su
patarimais, kaip
elgtis gaisro metu;
jie išplatinti
mokyklose,
darželiuose;
- lipduką „Skubi
pagalba“ su
pamokymais, kaip
ir ką pasakyti
paskambinus
pagalbos telefonu
112; išplatinti
lankant
socialinius būstus,
senyvo amžiaus
gyventojus.
Plungės rajono
savivaldybės
administracija
kartu su
Savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuru
vasarą vykdė
akcijas:
- „Saugus prie
vandens“. Akcijos
metu specialistai
priminė saugaus
elgesio prie
vandens taisykles

kurios metu
buvo aplankytos
28 mokymo
įstaigos susitikta
su 4610 vaikų –
moksleivių.
Akcijos metu
vestos paskaitos,
rengtos
evakuacijos iš
pastatų
mokomosios
pratybos ( viso
28 pratybos ) .
Evakuacijų
metu, pagal
įstaigų
parengtus
planus, atsakingi
darbuotojai
praktikavosi
veiksmams kilus
gaisrui:
ugniagesių
iškvietimas ir
pasitikimas,
pirminiu gaisro
gesinimo
priemonių
naudojimas,
žmonių srautų
evakuacijos
metu
nukreipimas,
pirmos pagalbos
suteikimas.
Vaikai ir
moksleiviai
buvo
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ir kokie pavojai
gali tykoti
vandenyje, mokė,
kaip suteikti
pirmąją pagalbą
nukentėjusiajam
ligos ir
susižalojimo,
užspringimo
atvejais, dalijo
informacinę
medžiagą „Būkite
atsargūs prie
vandens“;
- birželio mėnesį
organizavo
prevencinę
saugaus elgesio
vandenyje ir prie
vandens akciją
„Vandenyje būk
atsargus, tu - ne
žuvis, o tik
žmogus“.
Dalyviai - 1-12
klasių mokinai.
Plungės rajono
savivaldybės
priešgaisrinės
apsaugos tarnyba
vykdė prevencinę
akciją
,,Gyvenkime
saugiai“. Kurios
metu buvo
aplankyti Plungės
rajono
savivaldybės
seniūnijų

supažindinti su
ugniagesiogelbėtojo darbu,
parodyta
technika,
pamokyti kaip
apsisaugoti nuo
gaisro, kaip
elgtis kilus
gaisrui, aptartos
gaisrų
priežastys,
žiemos pavojai
ant ledo, vasaros
maudynes.
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teritorijose,
esantys
gyvenamieji
būstai. Akcijos
tikslas priminti
gyventojams, kad
savo namų
saugumu turi
pasirūpinti patys,
buvo įvertinama
krosnių ir
dūmtraukių būklė,
patikrintos
palėpės ar arti
kamino
nesukrauta gaisro
židinį galintys
sukelti daiktai.
Gyventojams
buvo priminta ,
kaip saugiai
naudotis elektros
prietaisais ir
įrenginiais, kokiu
numeriu
skambinti įvykus
nelaimei.
Plungės mieste
bei kaimiškose
seniūnijose buvo
tikrinami
socialiniai būstai.
Iš viso patikrinta
260 socialinių
būstų. Tikrinimo
metu buvo
tikrinama ar
gyventojai turi
autonominius
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Rietavo sav.

5

2019 m. nebuvo įkurta
saugios kaimynystės
grupių,
veikia 12.

Telšių r. sav.

2

2019 metais įkurtos dvi
saugios kaimynystės
grupės. Lauko Sodos
miestelio ir Varnių M.
Valančiaus gatvės. Iš viso
2019 metais veikė 18
saugios kaimynystės
grupių

Utenos apskr.
Utenos r. sav.

2019 m. veikė 33
bendruomeninės
organizacijos seniūnijose.
2019 m. Utenos r. sav.
veikė 6 saugios
kaimynystės grupės.
Naujų saugios kaimynystės
grupių 2019 m. įkurta
nebuvo.

1

Utenos r.
savivaldybėje veikia
12 vaikų dienos
centrų. Iš jų 5 įkurti
vietos bendruomenių,
5 - nevyriausybinių
organizacijų
iniciatyva,

29,4 tūkst.

vienam
projektui
skirta 1600
Eur

dūmų jutiklius
(dūmų
detektorius) ar jie
veikia, o kuriuose
jų nebuvo arba
neveikė buvo
sumontuoti nauji.
Iš viso pakeisti ir
sumontuoti nauji
30 vnt.
Savivaldybės
2019 m.
organizuotų
informacinių
renginių, skirtų
vietos
bendruomenei –
10.
10 renginių

Iš viso: 15
informacinių
renginių, skirtų
gyventojų
saugumui.

2019 m.
savivaldybės
organizuotos
pratybos – 1.

Rizikos
žemėlapių
nėra.

1 pratybos

Nėra

Savivaldybės
lygio civilinės
saugos
kompleksinės
pratybos
„Civilinės
saugos sistemos
subjektų
veiksmai,
susidarius
cheminio
pobūdžio
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pavojui dėl
amoniako
nuotėkio UAB
„Biovela-Utenos
mėsa“
gamybinėse
patalpose“.
Pratybų tikslas –
tobulinti Utenos
rajono
savivaldybės
teritorijoje
veikiančių
civilinės saugos
sistemos
subjektų
parengtį
reaguoti ir veikti
įvykus cheminei
avarijai
gamybiniame
objekte,
praktiškai
išbandyti
gyventojų
perspėjimo ir
informavimo
sistemą.
Pratybose
dalyvavo
Priešgaisrinės
apsaugos ir
gelbėjimo
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
Panevėžio
priešgaisrinės
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gelbėjimo
valdybos Utenos
priešgaisrinės
gelbėjimo
tarnybos, UAB
„Biovela-Utenos
mėsa“, Utenos
apskrities
vyriausiojo
policijos
komisariato, VšĮ
Utenos pirminės
sveikatos
priežiūros
centro skubios
medicinos
pagalbos,
Valstybinės
maisto ir
veterinarijos
tarnybos Utenos
departamento,
Aplinkos
apsaugos
departamento
prie Aplinkos
ministerijos
Utenos
valdybos,
Aplinkos
apsaugos
agentūros prie
Aplinkos
ministerijos,
UAB „Utenos
vandenys“
atsakingi
darbuotojai,
Utenos rajono
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savivaldybės
ekstremalių
situacijų
komisijos,
Utenos rajono
savivaldybės
ekstremaliųjų
situacijų
operacijų centro
atstovai. Pratybų
metu buvo
praktiškai
išbandyta
gyventojų
perspėjimo ir
informavimo
sistema (toliau –
GPIS), t. y. iš
savivaldybėje
įrengtos GPIS
darbo vietos,
savivaldybės
gyventojams
buvo išsiųstas
trumpasis
pranešimas apie
vykstančias
civilinės saugos
pratybas.
Anykščių r. sav.
Ignalinos r. sav.

-

-

-

1

4
Savivaldybės
lygio civilinės
saugos
kompleksinės
pratybos
„Civilinės
saugos sistemos
subjektų

-
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veiksmai,
susidarius
cheminio
pobūdžio
pavojui dėl
amoniako
nuotėkio UAB
„Biovela-Utenos
mėsa“
gamybinėse
patalpose“.
Pratybų tikslas –
tobulinti Utenos
rajono
savivaldybės
teritorijoje
veikiančių
civilinės saugos
sistemos
subjektų
parengtį
reaguoti ir veikti
įvykus cheminei
avarijai
gamybiniame
objekte,
praktiškai
išbandyti
gyventojų
perspėjimo ir
informavimo
sistemą.
Pratybose
dalyvavo
Priešgaisrinės
apsaugos ir
gelbėjimo
departamento
prie Vidaus

38

reikalų
ministerijos
Panevėžio
priešgaisrinės
gelbėjimo
valdybos Utenos
priešgaisrinės
gelbėjimo
tarnybos, UAB
„Biovela-Utenos
mėsa“, Utenos
apskrities
vyriausiojo
policijos
komisariato, VšĮ
Utenos pirminės
sveikatos
priežiūros
centro skubios
medicinos
pagalbos,
Valstybinės
maisto ir
veterinarijos
tarnybos Utenos
departamento,
Aplinkos
apsaugos
departamento
prie Aplinkos
ministerijos
Utenos
valdybos,
Aplinkos
apsaugos
agentūros prie
Aplinkos
ministerijos,
UAB „Utenos
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Molėtų r. sav.

1 kilusi iniciatyva

37

1

600 eurų

Surengtos
civilinės saugos
dienos 2 rajono
mokyklose

vandenys“
atsakingi
darbuotojai,
Utenos rajono
savivaldybės
ekstremalių
situacijų
komisijos,
Utenos rajono
savivaldybės
ekstremaliųjų
situacijų
operacijų centro
atstovai. Pratybų
metu buvo
praktiškai
išbandyta
gyventojų
perspėjimo ir
informavimo
sistema (toliau –
GPIS), t. y. iš
savivaldybėje
įrengtos GPIS
darbo vietos,
savivaldybės
gyventojams
buvo išsiųstas
trumpasis
pranešimas apie
vykstančias
civilinės saugos
pratybas.
Surengtos 1
civilinės saugos
funkcinės
pratybos

-
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Zarasų r. sav.

iš bendruomenių kilusių
iniciatyvų skaičius 2019 m.
apie 90.

Bendruomeninių
organizacijų skaičius
savivaldybėje 2019 m. yra
27. 2019 m. įkurta 2
saugios kaimynystės
grupė, viso 7 veikiančios
grupės.

Iš savivaldybės
biudžeto lėšų
paremtos 58
bendruomenės

Vidutiniškai
buvo skirta
nuo 200 iki
1000 eur.

Renginys – 2019
m. spalio 24 d.
vyko VATESI ir
RSC atstovų
susitikimas su
Zarasų krašto
žmonėmis tema
„Branduolinės
energetikos
objektų poveikis
gyventojų saugai
ir aplinkai“.

2019 m.
Savivaldybė
dalyvavo
valstybės lygio
civilinės saugos
funkcinėse
pratybose
„Civilinės
saugos sistemos
subjektų
veiksmai įvykus
branduolinei
avarijai
Baltarusijos
Respublikos
teritorijoje
esančioje
atominėje
elektrinėje“.
Šiose pratybose
dalyvavo
Savivaldybės
ekstremaliųjų
situacijų
operacijų
centras,
Savivaldybės
ekstremaliųjų
situacijų
komisija,
Savivaldybės
gyventojų
evakavimo ir
priėmimo
komisija, UAB
„Zarasų
autobusai“,
Utenos
apskrities

Savivaldybė
teikia
duomenis
Priešgaisrinės
apsaugos ir
gelbėjimo
departamentui
prie Vidaus
reikalų
ministerijos,
kuris
administruoja
visuomenei
pritaikytą
tinklalapį apie
galimus
pavojus ir
ekstremaliąsia
s situacijas,
pasirengimą
tokioms
situacijoms
www.lt72.lt ir
ten pateikia
visą reikiamą
informaciją.
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vyriausiojo
policijos
komisariato
Zarasų rajono
policijos
komisariatas ir
Zarasų profesinė
mokykla, kuriai
teko pagrindinė
Savivaldybei
skirta užduotis –
priimti ir
laikinai
apgyvendinti
evakuotus
gyventojus.
Pratybose taip
pat dalyvavo
Lietuvos
Respublikos
Raudonojo
kryžiaus
draugijos
Visagino
komandos
savanoriai.
Visagino sav.
Vilniaus apskr.
Vilniaus m. sav.

-

-

Vilniaus miesto
savivaldybė
bendradarbiauja su
įvairiomis
nevyriausybinėmis
organizacijomis
sveikatinimo srityje.
Kasmet Vilniaus
miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios

Vidutinės
lėšos vienam
projektui –
8252, 00
Eur.

2019 m.
organizuota 16
informacinių
renginių, skirtų
vietos
bendruomenei,
t. y. mokyklose.

2019 m.
Vilniaus miesto
savivaldybė
organizavo
vienerias
civilinės saugos
stalo pratybas ir
dalyvavo
dviejose, kitų
civilinės saugos
sistemos

Atnaujinti
Vilniaus
miesto
interaktyvūs
žemėlapiai
prieinami
visuomenei
https://maps.v
ilnius.lt/ 2019 m.
ženkliai
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programos lėšomis
yra finansuojamas
sveikatinimo
priemonių
įgyvendinimas
Savivaldybės
teritorijoje. 2019 m.
finansuotos 6
paraiškos.

subjektų
organizuotose,
pratybose.
Vilniaus miesto
savivaldybės
organizuotų
civilinės saugos
stalo pratybų
tema „Vilniaus
miesto
savivaldybėje
veikiančių
civilinės saugos
sistemos
subjektų
veiksmai
galimos avarijos
Astravo AE
atveju“;
Policijos
departamento
organizuotų
funkcinių
civilinės saugos
pratybų tema
„Civilinės
saugos sistemos
subjektų
veiksmai
sprogus
savadarbiam
sprogmeniui su
radioaktyviomis
medžiagomis
masinio
susibūrimo
vietoje“;
Priešgaisrinės
apsaugos ir

padidinta
teminių
sluoksnių
įvairovė.
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Vilniaus r. sav.

2 iniciatyvos dėl eismo
saugumo gerinimo Vilniaus
r.

Šiuo metu Vilniaus rajono
teritorijoje veikia 26
saugios kaimynystės
grupės, iš jų 13 yra
pastovių grupių. 2019 m.
buvo įkurtos 3 naujos
grupės.

Elektrėnų sav.

14 Nevyriausybinių
organizacijų, 15
sveikatingumo klubų

2019 metais naujų saugos
kaimynystės grupių
sudaryta nebuvo. Viso
Elektrėnų savivaldybėje
veikė 4 saugios
kaimynystės grupės iš jų 2
veikia Elektrėnų mieste
(Rungos g. 2 ir Saulės g.
18 gyventojų grupės bei

15

6 projektai (7069
Eurai).

1178 eurai

7 renginiai
(seniūnija buvo
renginių
partneriais)

gelbėjimo
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
organizuotų
funkcinės
civilinės saugos
pratybų tema
„Civilinės
saugos sistemos
subjektų
veiksmai įvykus
branduolinei
avarijai
atominėje
elektrinėje,
esančios
Baltarusijos
Respublikos
teritorijoje“.
1 valstybinio
lygio civilinės
saugos pratybos.
Kitų pratybų
skaičius – 3.

Nebuvo

Nėra
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Pastrėvio ir Kazokiškių
kaimų grupės.
Savivaldybėje veikia 6
saugios kaimynystės
grupių 2019 m. naujų
įkurta nebuvo.

Šalčininkų r. sav.

2019 m.
organizuoti 8
susitikimai su
bendruomenė dėl
gaisrų
prevencijos,
nusikaltimų ir kitų
teisės pažeidimų
prevencijos.

Širvintų r. sav.

-

Bendruomeninių
organizacijų skaičius
savivaldybėje – 29. Veikia
6 Saugios kaimynystės
grupės. 2019 m. nebuvo
naujai įkurtų Saugios
kaimynystės grupių.

-

2000 Eurų

Ukmergės r. sav.

54

2019 m. gruodžio 31 d.
buvo 126 bendruomeninės
organizacijos;
2019 m. naujų saugios
kaimynystės grupių įkurta
nebuvo. Iš viso veikia 10
saugios kaimynystės
grupių.

49

575,00 Eur.

___________________

2019 m. Širvintų
rajono policijos
komisariatas
organizavo 5
informacinius
renginius kartu su
vietos
bendruomenėmis.
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2019 m. spalio
1-4 dienomis
vyko
pratybos
„Civilinės
saugos sistemos
subjektų
veiksmai įvykus
branduolinei
avarijai
Baltarusijos
Respublikos
teritorijoje
esančioje
atominėje
elektrinėje“
Nebuvo
organizuojamos
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-

