Ataskaita apie ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių vykdymą Radviliškio rajono savivaldybėje 2015 metais
2016 m. sausio 14 d.
Radviliškis
1. Įvadinė dalis
Radviliškio rajono savivaldybėje veikla civilinės saugos srityje buvo vykdoma pagal Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A-89- (8.2) patvirtintą savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų (toliau – ES) prevencijos priemonių 2015
metų planą. Ataskaitiniais metais buvo numatyta 76 priemonės, iš kurių 28 yra tiesiogiai susijusios su aktualiausių galimų pavojų rajone grėsme.
Ataskaita apie Radviliškio rajono savivaldybės ES prevencijos priemonių vykdymą (toliau – Ataskaita) parengta vadovaujantis Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD prie VRM) direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1-266
patvirtinto duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, tvarkymo ir teikimo PAGD prie VRM
tvarkos aprašo nuostatomis, atliktų civilinės saugos (toliau – CS) būklės patikrinimų ir pravestų CS pratybų ataskaitomis, organizuotų savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų komisijų (toliau – ESK) posėdžių protokolais bei kitų ES prevencijos priemonių vykdymą įrodančia medžiaga.
Ataskaitoje vartojami kiti sutrumpinimai: LR – Lietuvos Respublika, APGV – apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, ESOC –
ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, UGM – ugniagesių gelbėtojų mokykla, TV- televizija, KAS – kolektyvinės apsaugos statiniai.
2. ES prevencijos priemonių vykdymas
2.1. CS priemonių vykdymo bendra apžvalga
2015 m. įvykdytos – 75 + 1 papildoma, viso 76 CS priemonės. Tai sudaro 100 % numatytų priemonių. Dėl aktualiausių galimų pavojų
atliktos 27 priemonės (96,4 %). Dėl objektyvių priežasčių nepavyko organizuoti moksleivių piešinių CS tematika konkurso.
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2.2. Savivaldybės ESK, ESOC veikla
Per 2015 m. buvo patikslintos Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos (toliau – ESK), Ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro (toliau – ESOC) ir Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos (toliau – GEPK) sudėtys, minėtų komisijų ir centro narių kontaktiniai
duomenys.
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A-657 (8.2) patvirtinta Radviliškio rajono
savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija.
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Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A-656 (8.2) patvirtintas Radviliškio rajono
savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A-629 (8.2) patvirtinta Gyventojų evakavimo ir
priėmimo komisija.
Per 2015 metus įvyko 6 Radviliškio rajono savivaldybės ESK posėdžiai. Posėdžiai buvo organizuoti pagal metinį savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų prevencijos priemonių planą: „Dėl CS prevencinės veiklos 2014 metais saugios savivaldybės koncepcijos įgyvendinimo“, Dėl ES prevencijos
priemonių planavimo 2015 m.“, „UAB „Gairelita“ veiklos pokyčių įvertinimas“, „UAB „Vildrida“ termovizinės įrangos pristatymas“, „Dėl
pasirengimo maudymosi sezonui“, „Dėl gamtinio pobūdžio gaisrų ir jų prevencijos rajone“, „Gaisrų pavojus miškuose, durpynuose“, „Prevencinės
priemonės esamai situacijai gerinti UAB „Gairelita“, „Kiaulių maro grėsmė Radviliškio rajone“, „Pasirengimas šaltajam metų periodui“,
„Pasirengimas kelių priežiūros darbams žiemos metu“, „Bepiločių orlaivių skraidymo zonų ribojimas“, „Prevencinės priemonės esamai situacijai
gerinti UAB „Gairelita“. ESK posėdžiuose buvo sprendžiami klausimai: aptartos gamtinio pobūdžio gaisrų prevencinės priemonės, valstybinės ir
maisto veterinarijos tarnybos viršininkas, pristatė informaciją apie afrikinį kiaulių marą, supažindino su priemonėmis, kurios turi užtikrinti afrikinio
kiaulių maro plitimo sustabdymą bei svarstyta pasirengimo maudymuisi klausimas, aptartos gamtinio pobūdžio gaisrų prevencinės priemonės,
nagrinėta, ar civilinės saugos sistemos pajėgos, avarinės tarnybos ir kiti ūkio subjektai yra pasiruošę likviduoti iškilusius ekstremaliuosius įvykius ar
situacijas.
2016 m. numatytas ESK personalo CS mokymasis Nemenčinėje.
Per 2015 m. savivaldybės ESOC buvo buvo suaktyvintas 2 kartus, t. y. savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybų ir Civilinės saugos
mokymų metu.
Didesnioji dalis (29) rajono ESOC narių yra baigę Šiaulių APGV organizuojamus CS kursus, o kurie dar nėra išklausę CS kursų organizuosime
2016 metais jų mokymą.
Įrengta saugi ESOC darbo vieta – Savivaldybės administracijos pastate adresu Aušros a. 10, Radviliškis, Civilinės saugos vadavietė. ESOC turi
galimybę dirbti įrengtoje darbo vietoje.
2.3. CS pratybų, CS mokymo ir švietimo CS klausimais organizavimas
2015 m. pirmame pusmetyje planuotos savivaldybės lygio CS stalo pratybos ,, Radviliškio rajono svarbiausių institucijų veiksmai nustačius
afrikinį kiaulių marą AB „Kiaulių veislininkystė“ Jadvimpolio k. Baisogalos sen.“. Pratybų tikslai – gerinti ESOC narių, teritorinių specialiųjų
tarnybų pasirengimą bei tarpusavio bendradarbiavimą iškilus afrikinio kiaulių maro grėsmei rajone, nustačius afrikinį kiaulių marą (toliau - AKM)
savivaldybės teritorijoje, užtikrinti asmenų, vykdančių ligos židinio likvidavimo bei užkrato išplitimo stabdymo darbus, aprūpinimą papildomomis
asmeninėmis apsaugos priemonėmis, išsiaiškinti, ko gali trūkti ir ką reikia tobulinti siekiant operatyviai likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų
protrūkius.
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Antrame pusmetyje Radviliškio rajono savivaldybės administracija dalyvavo KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės lauko taktikos
pratybose „Saulės kirtis 2015“. Pratybų tikslai – įvertinti įvairių institucijų bendradarbiavimą kartu, esant pavojui ar ekstremaliajai situacijai.
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Metodinė pagalba dėl CS reikalavimų įgyvendinimo buvo teikiama atliekant CS būklės patikrinimus. Buvo konsultuojami ŪS atstovai,
rengiantys ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.
Gyventojams išdalinti lankstinukai „Saugus elgesys prie vandens vasarą“, „Kolektyvinės apsaugos statiniai“, „DĖMESIO! Ką žmonės turėtų
žinoti, radę sprogmenį arba daiktą, panašų į sprogmenį“, „Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis kilus gaisrui miške ar durpyne“, „Kūrenk
saugiai“, „Pirotechnika“; atmintinės: „Tinkamai įrenkime ir reguliariai valykime dūmtraukius“, „Ar tinkamai pasiruošei kūrenimo sezonui“, „Kaip
apsisaugoti nuo gaisro“. Gyventojams pateikta informacija internetinėje svetainėje www.radviliskis.lt apie gyventojų evakuacijos maršrutus (pateiktas
žemėlapis: evakuacijos maršrutai).
54 rajono ūkio subjektų, kitų įstaigų atstovai išklausė civilinės saugos įvadinius ir tęstinius mokymus, kuriuos organizavo ir vedė Šiaulių APGV
Civilinės saugos skyriaus specialistai. Iš jų:
 20 asmenų dalyvavo Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų veiklos organizavimo tęstiniuose civilinės saugos mokymuose;
 12 asmenų dalyvavo Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstiniuose civilinės saugos mokymuose;
 8 asmenys dalyvavo Civilinės saugos pratybų rengimo tęstiniuose civilinės saugos mokymuose;
 8 asmenys dalyvavo Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių įvadiniuose civilinės saugos mokymuose;
 3 asmenys dalyvavo Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadiniuose
civilinės saugos mokymuose;
 3 asmenys dalyvavo Įvadiniuose civilinės saugos užsiėmimuose atsakingiems už civilinę saugą;
2015 metais buvo vykdoma gyventojų švietėjiška veikla: vykdomos 4 akcijos, 4 susitikimai su gyventojais (civilinės saugos klausimais,
maudymosi sezono metu, žiemos sezono metu dėl kūrenimo sezono, pirotechnikos priemonių), parengtas gyventojų švietimo grafikas, parengti
lankstinukai „Saugus elgesys prie vandens vasarą“, Kolektyvinės apsaugos statiniai“, „DĖMESIO! Ką žmonės turėtų žinoti, radę sprogmenį arba
daiktą, panašų į sprogmenį“„Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis kilus gaisrui miške ar durpyne“, „Kūrenk saugiai“, „Pirotechnika“,
plakatas „Nedegink žolės, saugok gamta ir savo turtą“, savivaldybės administracija dalyvavo laidoje, tema „Saulės kirtis 2015“

2.4. Veikla kolektyvinės apsaugos srityje
Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje tipinių slėptuvių nėra.
2015 m. peržiūrėtas kolektyvinės apsaugos statinių (toliau-KAS) sąrašas. Yra 52 KAS, kurių bendras plotas - apie 39 309 m² ir minimaliai gali
talpinti 20 288 gyventojų.
KAS pažymėti specialiuoju kolektyvinės apsaugos statinio ženklu.
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2.5. CS būklės patikrinimų vykdymas ir jų rezultatai
Vykdant savivaldybės 2015 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, iš numatytų 9, buvo atlikti kompleksiniai civilinės saugos
būklės patikrinimai 9-iuose rajono ūkio subjektuose ir kitų įstaigose, t.y.:
- Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras – gerai
- Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos globos namai – gerai
- UAB „Idavang Kepaliai“ Šeduvos padalinys – patenkinamai
- Radviliškio rajono savivaldybės lopšelis – darželis „Kregždutė“ – gerai
- VšĮ Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras – gerai
- Radviliškio rajono savivaldybės Polekėlės globos namai – gerai
- Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla – gerai
- Radviliškio Jaunimo mokykla – gerai
- VšĮ Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centras – gerai
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre patikrinimo metu nustatyti trūkumai:
- Nesudaryta gelbėjimo darbų grandis;
- Darbuotojai neaprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos globos namai patikrinimo metu nustatyti trūkumai:
- Darbuotojai neaprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
UAB „Idavang Kepaliai“ Šeduvos padalinys patikrinimo metu nustatyti trūkumai:
- Nevykdomas darbuotojų CS mokymas darbo vietoje;
- Neatlikta galimų pavojų rizikos analizė ir neparuoštas bendrovės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas;
- Nenumatytas bendrovės darbuotojų evakavimo organizavimas.
Radviliškio rajono savivaldybės lopšelis – darželis „Kregždutė“ patikrinimo metu nustatyti trūkumai:
- Neplanuojamos ir neorganizuojamos civilinės saugos pratybos;
- Nesudaryta gelbėjimo darbų grandis;
- Darbuotojai neaprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
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VšĮ Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras patikrinimo metu nustatyti trūkumai:
- Neplanuojamos ir neorganizuojamos civilinės saugos pratybos;
- Nesudaryta gelbėjimo darbų grandis;
- Darbuotojai neaprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
Radviliškio rajono savivaldybės Polekėlės globos namai patikrinimo metu nustatyti trūkumai:
- Neorganizuojami darbuotojų civilinės saugos mokymai darbo vietoje (2 valandų), neparengtas ir nepatvirtintas darbuotojų civilinės saugos mokymo
planas ir civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas;
- Darbuotojai neaprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla patikrinimo metu nustatyti trūkumai:
- Darbuotojai neaprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
Radviliškio Jaunimo mokykla patikrinimo metu nustatyti trūkumai:
- Neplanuojamos ir neorganizuojamos civilinės saugos pratybos;
- Darbuotojai neaprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
VšĮ Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centras patikrinimo metu nustatyti trūkumai:
- Darbuotojai neaprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
Nustatyti pagrindiniai trūkumai:
- CS priemonės įgyvendinamos tik iš dalies;
- Neorganizuoti CS mokymai darbuotojams;
- Įstaigos neturi asmeninių apsaugos priemonių.
2.6. ES valdymo planų rengimas ir tikslinimas
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. A-1149(8.2) patvirtintas Radviliškio rajono
savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas.
2015 m. spalio mėnesį atliktas išsamus Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ir jo išteklių žinyno tikslinimas,
koregavimas. Plano ir išteklių žinyno kopijos ir elektroninė versija buvo pateiktos Šiaulių APGV bei suinteresuotoms institucijoms, įkelta į internetinę
svetainę radviliskis.lt, civilinė ir darbo sauga.
2015 m. ekstremaliųjų situacijų valdymo planus parengė 5 ŪS:
- VšĮ Baisogalos PSPC;
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-

UAB „Idavang Kepaliai“ Šeduvos padalinys;
Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla;
Radviliškio Jaunimo mokykla;
Radviliškio r. Šeduvos lopšelis – darželis.

2.7. Pagalbos ir išteklių telkimo ES atvejais užtikrinimo organizavimas
Šiuo metu sudarytos tarpusavio pagalbos planai su šešiomis kaimyninėmis savivaldybėmis - Kelmės, Šiaulių, Pakruojo, Kėdainių, Raseinių ir
Panevėžio rajonais. 2015 m. patikslinti Tarpusavio pagalbos teikimo su kaimyninėmis savivaldybėmis planų priedai.
Sudarytos pagalbos teikimo sutartys:
- UAB „Atjauta“ benamių ir vienišų asmenų palaikų laidojimo sutartis;
- UAB „Emtra“;
- Dėl Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbų žiemos laikotarpiu ( UAB „Atjauta“, Aurimo
Gaidžiūno įmone „Auridana“, ūkininku Henriku Einingiu, UAB „Gerista“, AB „Specializuotas transportas“);
Preliminarios sutartys:
- Sutartis dėl gyventojų perspėjimo ir informavimo ekstremaliųjų situacijų atvejais Radviliškio rajone;
- Sutartis dėl gyventojų perspėjimo ir informavimo ekstremalių situacijų atvejais Radviliškio rajone.
- Dėl pagalbos įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais „Rinkantas“.
2.8. Išminavimo darbai
2015 m. liepos 2 d. apie 11 val. Radviliškyje, Turgaus g. 4 rasti 75 mm artilerijos sviediniai (2 vnt.). Įvestas planas „Skydas“. Sprogmenys
sunaikinti Stalmokų karjere.
2015 m. liepos 29 d. apie 12 val. Radviliškio raj. Linkaičių k. rasta artilerijos sviedinys 105 mm – 2 vnt., minosvaidžio sviedinys 82 mm – 6
vnt, artilerinis sviedinys 75 mm – 1 vnt. Įvestas planas „Skydas“, sprogmenys nugabenti į Stalmokų karjerą.
2015 m. liepos 9 d. apie 10.30 val. Radviliškio sen., Linkaičių k. , kariniame dalinyje vykdant planinį valymą rasta sprogmenų. Įvestas planas
„Skydas“, sprogmenys sunaikinti.
2015 m. gegužės 27 d. apie 15 val. Radviliškio sen., Linkaičių k. karinio dalinio teritorijoje rasti sprogmenys. Įvestas planas „Skydas“. Rastus 5
artilerijos sviedinius (trys sviediniai 105 mm, du sviediniai 45 mm) J. Vitkaus inžinerinis batalionas išminavo Stalmokų karjere.
2015 m. liepos 3 d. apie 9.30 val. Radviliškio sen., Linkaičių k. rasta 14 vnt. artilerijos sviedinių 105 mm skersmens ir 18 vnt. artilerijos
sprogdiklių. Įvestas planas „Skydas“, sprogmenys išminuoti Stalmokų karjere.
2015 m. liepos 1 d. apie 11 val. Radviliškio sen., Linkaičių Kariniame dalinyje rasta sprogmenų. Įvestas planas „Skydas“. 15 artilerijos
sviedinių ir 4 sprogdikliai išvežti sunaikinti į Stalmokų karjerą.
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2015 m. birželio 30 d. apie 12 val. Radviliškio sen., Linkaičių k., vykdant planinį valymą rasta sprogmenų. Įvestas planas „Skydas“. Stalmokų
karjere sunaikinta 20 vnt. 105 mm artilerijos sviedinių ir 37 vnt. artilerijos sprogdiklių.
2015 m. rugpjūčio 20 d. apie 11 val. Radviliškio sen., Linkaičių k. rasta sprogmenų. Įvestas planas „Skydas“. Stalmokų karjere sunaikinti 105
mm diametro 3 vnt. 122 mm diametro 1 vnt. 76 mm diametro 1 vnt sviediniai ir rankinė granata N24, 1 vnt.
2015 m. spalio 2 d. apie 9 val. Radviliškio sen., Linkaičių k. rasta 400 vnt. mokomųjų granatų ir 10 vnt. minosvaidžio sviedinių uždegiklių.
Įvestas planas „Skydas“, sprogmenys sunaikinti Stalmokų karjere.
2015 m. spalio 7 d. apie 14.30 val. Radviliškio sen., Linkaičių k. rasta 105 mm artilerijos sviedinys ir 82 mm minosvaidžio mina. Įvestas planas
„Skydas“, sprogmenys sunaikinti Stalmokų karjere.
2015 rugpjūčio 5 d. apie 15.30 val. Radviliškio sen., Linkaičių k. rasta minosvaidžio mina 82 mm., artilerijos sviedinys 105 mm ir 7 vnt.
sprogdiklių. Įvestas planas „Skydas“, sprogmenys sunaikinti Stalmokų karjere.
2015 liepos 3 d. apie 18 val. Radviliškio raj., Aukštelkų sen., Arimaičių k., Ežero g. 18 garaže rastas 75 mm artilerijos sviedinys. Įvestas planas
„Skydas“, sprogmuo sunaikintas laukuose.
2015 spalio 6 d. apie 12 val. Radviliškio sen., Linkaičių k., rasta II pasaulinio karo laikų aviacinė bomba "C50". Įvestas planas „Skydas“,
sprogmenys išvežti į Stalmokų karjerą sunaikinimui.
2015 lapkričio 4 d. apie 10 val. Radviliškyje, Gedimino g. 36 rasta II pasaulinio karo minosvaidžio mina, 89 mm be sprogdiklio. Įvestas planas
„Skydas“, sprogmenį išminuotojai išsivežė sunaikinimui.
2015 gruodžio 3 d. apie 13 val. Radviliškio sen., Linkaičių k., vykdant planinius išminavimo darbus rastas karo laikų sprogmuo. Įvestas planas
„Skydas“, sprogmuo sunaikintas vietoje.
2015 sausio 23 d. apie 13 val., Radviliškio sen., Linkaičių k. geležinkelio stotyje rastas sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“, išminuotojai
nukenksmino II-o pasaulinio karo, artilerijos sviedinį 67 mm.
2015 balandžio 13 d. apie 11.30 val., Radviliškio sen., Linkaičių k. rasta minosvaidžio mina 82 mm. Įvestas planas „Skydas“, minosvaidžio
mina sunaikinta Stalmokų karjere.
2015 liepos 23 d. apie 13 val., Radviliškio sen., Linkaičių k., Lietuvos kariuomenės generolo leitenanto Motiejaus Pečiulionio arsenalas vykdė
planinius išminavimo darbus.
2015 spalio 29 d. apie 10.30 val., Radviliškio sen., Linkaičių k., kariniame dalinyje įvestas planas „Skydas“. Rastas mokomasis sprogmuo,
sprogmuo nukenksmintas vietoje.
2015 liepos 17 d. apie 10.30 val. Radviliškio sen., Linkaičių k., kariniame dalinyje vykdant planinį valymą rasta sprogmenų. Įvestas planas
„Skydas“, sprogmuo sunaikintas Stalmokų karjere.
2015 rugsėjo 18 d. apie 11 val. Radviliškio sen., Linkaičių k., rasta 2 vnt. 105 mm, 1 vnt. 76 mm artilerijos sviedinių ir 16 vnt. sprogdiklių.
Įvestas planas „Skydas“ sprogmenys buvo nuvežti į Stalmokų karjerą ir Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo kuopos
sunaikinti vietoje.
2015 birželio 15 d. apie 13 val. Radviliškio sen., Linkaičių k., Kariuomenės išminuotojai nori sunaikinti nereikalingą amuniciją, sprogmenys
buvo sunaikinti.
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2015 rugpjūčio 16 d. apie 11 val. Šiaulėnų sen., Dirvonų k. rastas sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“. Atvykus nustatyta Vokiška aviacinė
bomba SD1, sunaikinimui nuvežta į Stalmokų karjerą.
2.9 Durpingų pievų gaisrai
2015 m. liepos 9 d. smilko durpinga pieva (100 arų plote), Šiaulėnų sen., Sklioriškių k.
2015 m. spalio 1 d. 8 m2 degė durpinga pieva, Tyrulių sen., Tyrulių mstl.
2015 m. spalio 25 d. degė 100 arų plote durpinga pieva, Grinkiškio sen., Vedreikių k.
______________________
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Ataskaitos priedai
1 priedas
CS funkcijai atlikti Radviliškio rajono savivaldybėje 2015 metų darbo užmokesčio
ir socialinio draudimo įmokų panaudojimo suvestinė
VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Pareigybių
skaičius

Eil.
Nr.

Pareigybės
pavadinimas

Stažas

Užim
Patvirtinta ta

Lygis
ir
katego
rija

Pareiginės
algos
koeficienta
s

1 mėn.
vieno
darbuotojo
pareiginė
alga ( eur)

Lt

proc.

Kvalifikaci
nė klasė

Lt

proc.

Kitos
priemokos

Lt

proc.

Darbo užmokestis

1 mėnesio
1
darbuotojo

12
mėnesių
visų
darbuotojų

12 mėn.
visų
darbuotojų
socialinio
draudimo
įmokos,
eur

600,30

3533,28

1094,65

4627,93

600,30

3533,28

1094,65

4627,93

Iš visoeur

Skyriaus
1 vedėjas
Vedėjo
2 pavaduotojas
Vyriausiasis
3 specialistas
Vyresnysis
4 specialistas
5 Specialistas
IŠ VISO:

1

1 A/9

4,6

600,30

1

1 x

4,6

600,30

x

x

x

x

x

x
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2 priedas
CS funkcijai atlikti Radviliškio rajono savivaldybėje 2015 metų valstybės biudžeto asignavimų
panaudojimo suvestinė

Kitoms išlaidoms, Eur

Eil. Nr.

Savivaldybė

Radviliškio
1 rajono

Iš viso darbo
užmokesčiui
ir socialinio
draudimo
Gyventojų
įmokoms,
švietimui ir
Eur
mokymui

4627,93

0,00

civilinės
saugos
pratyboms

0,00

prekėms ir
paslaugoms

5282,4

asmeninės
apsaugos
priemonėms

0,00

Perspėjimo
sistemų
eksploatavimo
ir techninės
priežiūros
išlaidoms, Eur

1527,6

Valstybės
rezervo
civilinės
saugos
priemonių
saugojimo
išlaidoms,
Eur

0,00

Iš viso, Eur

11437,93

27
0
6
2
1
1

Gyventojų
švietimo
civilinės saugos
klausimais
priemonių
skaičius

16
15
20288/51
,1

nepatenkinamai

Atliktų patikrinimų
ūkio subjektuose ir
kitose įstaigose
skaičius ir vertinimas

8
1
0
6
16

Parengtų pavojingųjų objektų išorės avarinių planų
skaičius

Savivaldybių sutarčių su ūkio subjektais ir kitomis
įstaigomis skaičius

Savivaldybių tarpusavio pagalbos planų su
gretimomis savivaldybėmis skaičius

patenkinamai

0

gerai

Savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų,
kuriuose būtina įrengti ekstremaliųjų situacijų
operacijų centrus, skaičius (įrengtų operacijų centrų
skaičius)

Kolektyvinės apsaugos statinių ir galimų juose
apsaugoti gyventojų skaičius ir procentai

įvykdyta

Savivaldybės
lygio civilinės
saugos
pratybų
skaičius

suplanuota

įvykdyta

suplanuota

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikla
(kiek kartų buvo sušaukta)

27 /
96,4
Įvykusių ekstremalių situacijų komisijos posėdžių
skaičius

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių
plano įgyvendintų priemonių skaičius, procentais

Ekstremaliųjų situacijų skaičius

Ekstremaliųjų įvykių skaičius
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3 priedas

Radviliškio rajono savivaldybės bendra statistinių duomenų, reikalingų CS uždaviniams atlikti suvestinė

-

