Civilinės saugos būklės valstybės ir
savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose
įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų
organizavimo
ir
atlikimo,
privalomų
nurodymų
pašalinti
civilinę
saugą
reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus
davimo ir vykdymo tvarkos aprašo
4 priedas
_______________________________________________________________________________
(patikrinimą atliekančios departamento priešgaisrinės gelbėjimo valdybos arba savivaldybės pavadinimas)

________________________________________________________________________________
(tikrinamo ūkio subjekto pavadinimas, veiklos pobūdis, juridinio asmens kodas, adresas, tel. ir fakso
numeriai, el. paštas)

______________________________________________________
(kompleksinis (planinis) arba tikslinis (neplaninis) patikrinimas)

CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS PATIKRINIMO
KONTROLINIS KLAUSIMYNAS
(Civilinės saugos būklės patikrinimo akto privalomas priedas)

Patikrinimą atliko ________________________________________________________________
(pareigos, vardas ir pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas)

Pavedimo data ir Nr. _____
Patikrinimo laikas: pradžia _________________________, pabaiga ____________________
Patikrinime dalyvavęs ūkio subjekto atstovas: ________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(pareigos, vardas ir pavardė, telefonas)

Paskutinis patikrinimas atliktas _________ aktas Nr. _________
(data)

Praėjusio patikrinimo metu nustatytų reikalavimų įgyvendinimo būsena: (įgyvendinta,
neįgyvendinta, iš dalies įgyvendinta, pažeidimų nebuvo nustatyta, bendras būklės įvertinimas)
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I SKYRIUS
BENDRIEJI DUOMENYS
1. Kas ūkio subjekte vadovauja veiklai civilinės saugos srityje?

□
□

Vadovas. (Nurodykite vardą ir pavardę, pareigas, kontaktinius duomenis)
Vadovo įgaliotas asmuo. (Nurodykite teisės akto datą, numerį, pavadinimą, įgalioto

asmens vardą ir pavardę, pareigas, kontaktinius duomenis)
2. Kaip ūkio subjekte paskirstytos funkcijos civilinės saugos srityje?

□

Įsteigta atskira pareigybė (-ės). (Nurodykite funkcijas vykdančio (-ių) asmens (-ų)

vardą (-us) ir pavardę (-es), pareigas, kontaktinius duomenis)

□

Civilinės saugos funkcijos, numatytos pareigybės aprašyme kaip papildomos.

3. Ar ūkio subjektas vykdė savivaldybes ekstremalių situacijų komisijos priimtus
sprendimus?

□

Taip. (Nurodykite, kaip buvo vykdomi savivaldybes ekstremalių situacijų komisijos

priimti sprendimai)

□
□

Ne. (Nurodykite priežastį)
Neaktualu.
II SKYRIUS
KONTROLINIAI KLAUSIMAI
Lentelė
Įvertinimas

Eil.
Nr.
1.
2.

Klausimas
*Ar patvirtintas ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių planas (toliau –
planas)? ([4] 5 punktas)
Ar plane nurodyti tikslai, prevencijos
priemonės jiems pasiekti, atsakingieji
vykdytojai, įgyvendinimo terminai,
nustatyti vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės, pagal kuriuos bus įvertintas
tikslų įgyvendinimas? ([4] 5 punktas)

taip

ne

x

x

neaktualu /
netikrinta
x

Įvertinimą
pagrindžianti
informacija
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Įvertinimas
Eil.
Nr.
3.

4.

Klausimas
Ar plane numatytos prevencijos
priemonės yra pakankamos, siekiant
išvengti ekstremaliųjų situacijų, kurių
pasireiškimo tikimybė nustatyta atlikus
ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę,
arba
sumažinti
šių
situacijų
susidarymo
galimybę,
o
joms
susidarius – sumažinti padarinius? ([4]
8.1 papunktis)
Ar plane numatytos prevencijos
priemonės, skirtos darbuotojams apie
vidinius ir išorinius pavojus, galinčius
daryti neigiamą poveikį jų sveikatai ar
gyvybei, turtui ar aplinkai, gresiant ar
susidarius
ekstremaliosioms
situacijoms, informuoti ir šviesti?
([4] 8.3 papunktis)

5.

*Ar parengta praėjusių metų plano
ataskaita? ([4] 9 punktas

6.

*Ar per paskutinius kalendorinius
metus buvo organizuotos civilinės
saugos pratybos (stalo, funkcinės)?
([1] 16 straipsnio 3 dalies 4 punktas;
[2] 3 punktas ir 9.4 papunktis)
*Ar
parengti
pratybų
rengimą
patvirtinantys dokumentai? ([2] 13
punktas [10])
*Ar per paskutinius kalendorinius
metus buvo organizuojami ūkio
subjektų darbuotojų 2 akademinių
valandų civilinės saugos mokymai
darbo vietoje? ([1] 16 straipsnio 3
dalies 4 punktas; [3] 20 ir 21 punktai)
*Ar įvykus darbuotojų civilinės saugos
mokymams
yra
surašytas
tai
patvirtinantis protokolas? ([9] 3
punktas)
Ar Civilinės saugos mokymo tvarkos
aprašo 1 priede nustatytų kategorijų
asmenys yra išklausę atitinkamos
civilinės saugos mokymo programos
kursą ir turi galiojančius pažymėjimus?
([1] 16 straipsnio 3 dalies 4 punktas; [3]
7, 10, 23 ir 25 punktai)

7.

8.

9.

10.

taip

ne

x

x

neaktualu /
netikrinta
x

Įvertinimą
pagrindžianti
informacija
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Įvertinimas
Eil.
Nr.

Klausimas

11.

Ar Civilinės saugos mokymo tvarkos
aprašo 2 priede nustatytų kategorijų
asmenys yra išklausę atitinkamos
civilinės saugos mokymo programos
kursą ir turi galiojančius pažymėjimus?
([1] 16 straipsnio 3 dalies 4 punktas; [3]
7, 10, 23 ir 25 punktai)

12.

*Ar veiklos vykdytojas, kuris valdo
pavojinguosius
objektus,
ūkio
subjektas, kuris valdo hidrotechnikos
statinius, kurių galimos taršos, pavojaus
ar užtvindymo zonoje gyvena 100 ir
daugiau gyventojų (toliau – perspėjimą
užtikrinantis subjektas), turi įrengęs
technines
perspėjimo
sirenomis
sistemos priemones? ([1] 22 straipsnio
4 punktas; [12] 4.1.3–4.1.4 papunkčiai)

13.

*Ar perspėjimą užtikrinantis subjektas
yra parengęs rekomendacijas ir iš
anksto
informavęs
gyventojus,
gyvenančius
šalia
perspėjimą
užtikrinančio subjekto, ir darbuotojus,
dirbančius juose, apie jiems gresiantį
pavojų, įvykus avarijai subjekte, kaip
jiems elgtis išgirdus įspėjamąjį garsinį
signalą ? ([11] 11 punktas)
*Ar numatyti perspėjimą užtikrinančio
subjekto struktūrinio padalinio ar
darbuotojo, atsakingo už perspėjimą,
veiksmai, įvykus tame subjekte didelei
pramoninei
avarijai
ar
avarijai
hidrotechnikos
statinyje,
priklausančiame tam subjektui? ([12]
18 punktas)

14.

15.

Ar
numatytos
techninės
ir
organizacinės priemonės, užtikrinančios
darbuotojų ir lankytojų perspėjimą apie
gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją
situaciją
ar
įvykusią
avariją
pavojingajame
objekte
ar
hidrotechnikos statinyje? ([1] 16
straipsnio 3 punkto 1 papunktis; [7]
14.3 papunktis)

taip

ne

x

x

neaktualu /
netikrinta
x

Įvertinimą
pagrindžianti
informacija
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Įvertinimas
Eil.
Nr.

Klausimas

17.

*Ar
ūkio
subjekte
sudarytas
ekstremaliųjų
situacijų
operacijų
centras ir patvirtinti jo nuostatai? ([1]
16 straipsnio 3 dalies 8 punktas;
[5] 3 punktas)
*Ar ekstremaliųjų situacijų valdymo
planas parengtas pagal atliktą ūkio
subjekto galimų pavojų ir ekstremaliųjų
situacijų rizikos analizę, ar jame
aprašytas labai didelės ir didelės rizikos
pavojų valdymas? ([1] 16 straipsnio 3
dalies 9 punktas; [7] 26 punktas)

18.

Ar peržiūrėta / atnaujinta
analizė? ([7] 28 punktas)

19.

Ar ūkio subjekto ekstremaliųjų situacijų
valdymo planas buvo peržiūrėtas /
atnaujintas? ([7] 10 punktas)

20.

*Ar ūkio subjekto ekstremaliųjų
situacijų valdymo planas parengtas
pagal Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų
ministerijos
direktoriaus
patvirtintas
rengimo
metodines
rekomendacijas? ([1] 12 straipsnio 5
dalies 5 punktas; 16 straipsnio 3 dalies
9 punktas; [7] 1.1 papunktis)

21.

*Ar numatytas darbuotojų evakavimo
organizavimas, darbuotojų surinkimo ir
evakavimo iš ūkio subjekto skirtingų
teritorijų ir (ar) pastato vietos kryptys,
parengta
darbuotojų
evakavimo
schema? ([1] 16 straipsnio 3 dalies 3
punktas; [7] 14.5 papunktis)

22.

*Ar numatytas darbuotojų aprūpinimo
asmeninės
apsaugos
priemonėmis
organizavimas? ([1] 16 straipsnio 3
dalies 6 punktas; [7] 14.5.2 papunktis)

16.

rizikos

taip

ne

x

x

neaktualu /
netikrinta
x

Įvertinimą
pagrindžianti
informacija
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Įvertinimas
Eil.
Nr.

Klausimas

23.

*Ar ūkio subjekte, kuriame vienu metu
dirba arba nuolat būna daugiau kaip
200 asmenų ar kuriame turi būti
užtikrinta
technologinio
proceso
normali veikla arba jo saugus
funkcionavimas,
numatytas
kolektyvinės apsaugos statinys? [6] 9.1
ir 9.2 papunkčiai)

24.

*Ar
ūkio
subjekte,
kuriame
užtikrinamas
gyvybiškai
svarbių
paslaugų
teikimas
gyventojams,
medicininis aptarnavimas, pagrindinių
maisto produktų gamyba, transporto ir
ryšių paslaugos, elektros, šilumos, dujų,
vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir
kitos
komunalinės
paslaugos,
numatytas
kolektyvinės
apsaugos
statinys? ([6] 9.3 papunktis)

25.

Ar kolektyvinės apsaugos statinys
pažymėtas specialiuoju kolektyvinės
apsaugos statinio ženklu? ([6] 15
punktas)

26.

Ar parengtas ir patvirtintas darbuotojų
civilinės saugos mokymo planas ir
civilinės saugos mokymo tvarkos
aprašas? ([3] 33 punktas)

taip

ne

x

x

neaktualu /
netikrinta
x

Įvertinimą
pagrindžianti
informacija

Pastaba. ,,*“ ženklu pažymėti teisės aktai, nustatantys svarbiausius civilinės saugos reikalavimus.

____________________________

(Civilinės saugos būklės patikrinimo
kontrolinį klausimyną užpildžiusio
valstybės tarnautojo ar darbuotojo
pareigos)
____________________________

(civilinės saugos sistemos subjekto
atstovo, dalyvavusio atliekant
civilinės saugos būklės patikrinimą,
pareigos)

___________

____________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

___________

____________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)
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NUORODOS Į TEISĖS AKTUS
[1] – Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas.
[2] – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 1295 ,,Dėl
Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
[3] – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 718 ,,Dėl
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
[4] – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 1028 ,,Dėl
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
[5] – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl
Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir
ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų
centrai, sąrašo patvirtinimo“.
[6] – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 529 ,,Dėl
Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
[7] – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 1-70 ,,Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų
rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.
[8] – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1-189 ,,Dėl Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų
rizikos analizės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.
[9] – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 1-219,,Dėl Tipinių civilinės saugos mokymo
programų patvirtinimo“.
[10] – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
2011 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 1-225 ,,Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo
metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.
[11] – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 1-244 ,,Dėl Civilinės saugos signalų ir jų
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
[12] – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 1-229 ,,Dėl Techninės perspėjimo sistemos priemonėms
keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
[13] – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
2015 m. rugpjūčio 14 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-230 ,,Dėl Perspėjimo apie gresiančią ar
susidariusią ekstremaliąją situaciją priemones, gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir
informavimo civilinės saugos klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo“.
______________________________

