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
5 priedas

_______________________________________________________________________________
(patikrinimą atliekančios departamento priešgaisrinės gelbėjimo valdybos arba savivaldybės pavadinimas)

________________________________________________________________________________
(tikrinamos kitos įstaigos 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 kitos įstaigos 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 kitoje įstaigoje vadovauja veiklai civilinės saugos srityje?

□

Vadovas. (Nurodykite teisės akto datą, numerį, pavadinimą, įgalioto asmens vardą,

pavardę, pareigas, kontaktinius duomenis)

□

Vadovo įgaliotas asmuo. (Nurodykite teisės akto datą, numerį, pavadinimą, įgalioto

asmens vardą ir pavardę, pareigas, kontaktinius duomenis)
2. Kaip kitoje įstaigoje 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 ar darbo sutartyje kaip

papildomos. Nurodykite funkcijas vykdančio (-ių) asmens (-ų) vardą (-us) ir pavardę (-es), pareigas,
kontaktinius duomenis:
3.
Ar kita įstaiga vykdė savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos priimtus
sprendimus?

□

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

priimti sprendimai)

□
□

Ne. (Nurodykite priežastį, jeigu buvo numatytos užduotys)
Neaktualu.

II SKYRIUS
KONTROLINIAI KLAUSIMAI
Eil.
Nr.

Klausimas

taip
x

1.

2.

*Ar
parengtas
ir
patvirtintas
ekstremaliųjų situacijų prevencijos
priemonių planas (toliau – planas)? ([4]
9 punktas)
Ar plane
numatytos priemonės,
mažinančios įvykių kilimo tikimybę ir
(ar) švelninančios jų daromą poveikį
žmonėms, turtui ir aplinkai, ar numatyti
prevencijos priemonių veiksmingumo
vertinimo kriterijai? ([4] 7 ir 9 punktai)

Įvertinimas
neaktualu /
ne
netikrinta
x
x

Įvertinimą
pagrindžianti
informacija
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Eil.
Nr.

Klausimas

taip
x

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

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 priemonės, skirtos
darbuotojams apie vidinius ir išorinius
pavojus, galinčius daryti neigiamą
poveikį gyventojų sveikatai ar gyvybei,
turtui ar aplinkai, gresiant ar susidarius
ekstremaliosioms situacijoms, informuoti
ir šviesti? ([4] 8.3 papunktis)
*Ar parengta praėjusių metų plano
ataskaita? ([4] 9 punktas)
*Ar per paskutinius kalendorinius metus
buvo suorganizuotos civilinės saugos
pratybos (stalo, funkcinės)? ([1] 16
straipsnio 3 dalies 4 punktas; [2] 3
punktas, 9.4 papunktis)
*Ar
parengti
pratybų
rengimą
patvirtinantys dokumentai? ([2] 13
punktas)
*Ar per paskutinius kalendorinius metus
buvo suorganizuoti kitos įstaigos
darbuotojų 2 akademinių valandų
civilinės saugos mokymai darbo vietoje?
([1] 16 straipsnio 3 dalies 4 punktas; [3]
20 punktas
*Ar įvykus darbuotojų civilinės saugos
mokymams
yra
surašytas
tai
patvirtinantis protokolas? ([8] 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)

Įvertinimas
neaktualu /
ne
netikrinta
x
x

Įvertinimą
pagrindžianti
informacija
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Eil.
Nr.

Klausimas

taip
x

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

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)
*Ar vykdomas civilinės saugos mokymas
pagal
žmogaus
saugos
bendrąją
programą
(bendrojo
lavinimo
mokyklose)? ([1] 23 straipsnio 1 dalis)
*Ar vykdomas mokinių civilinės saugos
mokymas
(profesinio
mokymo
įstaigose)? ([1] 23 straipsnio 1 dalis)
*Ar civilinės saugos mokymas yra
integruotas
į
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio ugdymo programas
(įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas)?
([1] 23 straipsnio 1 dalis)
*Ar akademinė taryba nustatė civilinės
saugos mokymo tvarką (kolegijoms)?
([1] 23 straipsnio 1 dalis)
*Ar senatas nustatė civilinės saugos
mokymo tvarką (universitetams)? ([1] 23
straipsnio 1 dalis)
*Ar kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų
valdymo plane numatytos techninės ir
organizacinės priemonės, užtikrinančios
kitos įstaigos 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; [6] 14.3 papunktis [10] 3.4
papunktis)
*Ar kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų
valdymo planas parengtas pagal atliktą
kitos įstaigos galimų pavojų ir
ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, ar
jame aprašyti veiksmai ir priemonės,
užtikrinančios ūkio subjekto parengtį
labai didelės ir didelės rizikos pavojų
atveju? ([1] 16 straipsnio 3 dalies 9
punktas)
Ar buvo peržiūrėta / atnaujinta rizikos
analizė? ([7] 29 punktas)

Įvertinimas
neaktualu /
ne
netikrinta
x
x

Įvertinimą
pagrindžianti
informacija
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Eil.
Nr.

Klausimas

taip
x

20.

21.

22.

Įvertinimas
neaktualu /
ne
netikrinta
x
x

Įvertinimą
pagrindžianti
informacija

Ar buvo peržiūrėtas / patikslintas kitos
įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo
planas? ([6] 10 punktas)
*Ar kitos įstaigos 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; [6] 1.1
papunktis )
Ar parengtas ir patvirtintas darbuotojų
civilinės saugos mokymo planas ir
civilinės saugos mokymo tvarkos
aprašas? ([3] 33 punktas)

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)

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 2018 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr.270 ,,Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1028 ,,Dėl Ekstremaliųjų
situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“.
[5] – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 529 ,,Dėl
Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
[6] – 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“.
[7] – 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“.
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[8] – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2001 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 1-219 ,,Dėl tipinių civilinės saugos mokymo
programų patvirtinimo“.
[9] – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2011 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 1-225 ,,Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo
ir vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.
[10] – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 1-229 ,,Dėl Techninėms perspėjimo sistemos
priemonėms keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
__________________________________

