
 

UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO MARIJAMPOLĖS REGIONINIO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ 

SĄVARTYNO 

2017 – 2019 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Preliminarus vykdymo terminas Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas 

rezultatas 

(tikslas) 

 

Vertinimo 

kriterijus 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

įvykdymas 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 

1 Marijampolės 

regioninio 

nepavojingų 

atliekų sąvartyno 

ekstremaliųjų 

situacijų 

prevencijos 

priemonių plano 

tikslinimas 

- I ketvirtis I ketvirtis Sąvartyno 

vadovas ar 

kitas įgaliotas 

asmuo 

Patikslintos 

priemonės, 

šalinančios ir (ar) 

mažinančios 

sąvartyno 

ekstremaliųjų 

situacijų riziką, 

didinančios 

žmonių saugumą 

įvykus nelaimei ir 

užtikrinančios 

tinkamą 

pasirengimą 

ekstremalioms 

situacijoms 

sąvartyno 

teritorijoje 

Patikslintas 

Marijampolės 

regioninio 

nepavojingų 

atliekų 

sąvartyno 

ekstremaliųjų 

situacijų 

prevencijos 

priemonių 

planas (skaičius) 

1 -Patikslintas 

planas 

(skaičius) - 1 

2 Paskelbti įmonės 

internetinėje 

svetainėje 

Marijampolės 

regioninio 

nepavojingų 

atliekų sąvartyno 

ekstremaliųjų 

- - I ketvirtis Prevencinės 

veiklos 

organizatorė 

Informuoti 

gyventojai apie 

ekstremalių 

situacijų 

priemones. 

Paskelbtas 

Marijampolės 

regioninio 

nepavojingų 

atliekų 

sąvartyno 

ekstremaliųjų 

situacijų 

1 -Paskelbtas 

planas 

įmonės 

internetinėje 

svetainėje 

(skaičius) - 1 



situacijų 

prevencijos 

priemonių planą 

prevencijos 

priemonių 

planas (skaičius) 

3. Peržiūrėti 

Marijampolės 

regioninio 

nepavojingų 

atliekų sąvartyno 

ekstremaliųjų 

situacijų valdymo 

planą. 

Nerečiau 

kaip kartą 

per metus. 

Nerečiau 

kaip kartą 

per metus. 

Nerečiau 

kaip kartą 

per metus. 

Sąvartyno 

vadovas ar 

kitas įgaliotas 

asmuo. 

Nustatytas 

poreikis plano 

atnaujinimui 

Peržiūrėtas 

Marijampolės 

regioninio 

nepavojingų 

atliekų 

sąvartyno 

ekstremaliųjų 

situacijų 

valdymo planas 

(skaičius) 

1 -Peržiūrėtas 

planas 

(skaičius) - 1 

4. Atnaujinti 

Marijampolės 

regioninio 

nepavojingų 

atliekų sąvartyno 

ekstremaliųjų 

situacijų valdymo 

planą. 

Esant 

poreikiui. 

Esant 

poreikiui. 

Esant 

poreikiui. 

Sąvartyno 

vadovas ar 

kitas įgaliotas 

asmuo. 

Atnaujintas 

planas 

Atnaujintas 

Marijampolės 

regioninio 

nepavojingų 

atliekų 

sąvartyno 

ekstremaliųjų 

situacijų 

valdymo planas 

(skaičius) 

1 -Atnaujintas 

planas 

(skaičius) - 1 

5. Darbuotojus 

mokyti veikti pagal 

ekstremaliųjų 

situacijų valdymo 

planą. 

Nerečiau 

kaip kartą 

per metus. 

Nerečiau 

kaip kartą 

per metus. 

Nerečiau 

kaip kartą 

per metus. 

Sąvartyno 

vadovas ar 

kitas įgaliotas 

asmuo. 

Apmokyti 

darbuotojai 

Pravesti 

darbuotojų 

mokymai 

(skaičius)  

1 -Pravesti 

mokymai 

(skaičius) - 1 

6. Organizuoti 

civilinės saugos 

pratybas (stalo). 

Iki 

gruodžio 

31 d. 

 Iki 

gruodžio 

31 d. 

Sąvartyno 

vadovas ar 

kitas įgaliotas 

asmuo. 

Įvykdytos stalo 

pratybos 

Organizuotos 

civilinės saugos 

pratybos (stalo) 

(skaičius) 

1 -Organizuo-

tos pratybos 

(skaičius) - 1 

7. Organizuoti 

civilinės saugos 

 Iki 

gruodžio 

 Sąvartyno 

vadovas ar 

Įvykdytos 

funkcinės 

Organizuotos 

civilinės saugos 

1 -Organizuo-

tos pratybos 



pratybas 

(funkcines). 

31 d. kitas įgaliotas 

asmuo. 

pratybos pratybos 

(funkcines) 

(skaičius) 

(skaičius) - 1 

8. Peržiūrėti galimų 

pavojų ir 

ekstremaliųjų 

situacijų rizikos 

analizę. 

 IV 

ketvirtis. 

 Sąvartyno 

vadovas ar 

kitas įgaliotas 

asmuo. 

Nustatytas 

poreikis analizės 

atnaujinimui 

Peržiūrėtas 

galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų 

situacijų rizikos 

analizė 

(skaičius) 

1 -Peržiūrėta 

analizė 

(skaičius) - 1 

9. Atnaujinti galimų 

pavojų ir 

ekstremaliųjų 

situacijų rizikos 

analizę. 

 Esant 

poreikiui. 

 Sąvartyno 

vadovas ar 

kitas įgaliotas 

asmuo. 

Atnaujinta analizė 

 

 

 

 

 

Atnaujinta 

galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų 

situacijų rizikos 

analizė 

(skaičius) 

1 -Atnaujinta 

analizė 

(skaičius) - 1 

10. Kaupti ir analizuoti 

informaciją ir 

duomenis apie 

buvusias 

ekstremaliąsias 

situacijas 

Nuolat Nuolat Nuolat Darbuotojas 

atsakingas už 

civilinę saugą  

Surinkta 

informacija, 

reikalinga galimų 

pavojų ir 

ekstremaliųjų 

situacijų 

pašalinimo 

priemonėms 

nustatyti 

Surinkta 

informacija, 

reikalinga 

galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų 

situacijų 

pašalinimo 

priemonėms 

nustatyti 

(skaičius) 

1 -Surinkta 

informacija 

(skaičius) - 1 

11. Susidarius 

savivaldybėje 

ekstremaliajai 

situacijai teikti 

savivaldybės 

administracijos 

nurodymu 

bendrovėje turimus 

materialinius 

Atsižvelgi

ant į gautą 

nurodymą 

Atsižvelgi

ant į gautą 

nurodymą 

Atsižvelgi

ant į gautą 

nurodymą 

Direktorius ar 

kitas įgaliotas 

asmuo. 

Lokalizuota 

ekstremali 

situacija 

Suteikti įmonės 

materialiniais 

ištekliai 

(skaičius) 

1 -Suteikti 

materialiniai 

ištekliai 

(skaičius) - 1 



išteklius 

12. Sudaryti sutartis su 

savivaldybės 

administracija dėl 

savivaldybės 

ekstremaliųjų 

situacijų valdymo 

plane nurodytų 

užduočių vykdymo 

Atsižvelgi

ant į gautą 

nurodymą 

Atsižvelgi

ant į gautą 

nurodymą 

Atsižvelgi

ant į gautą 

nurodymą 

Direktorius ar 

kitas įgaliotas 

asmuo. 

Sudaryta sutartis Sudaryta sutartis 

su savivaldybės 

administracija 

dėl savivaldybės 

ekstremaliųjų 

situacijų 

valdymo plane 

nurodytų 

užduočių 

vykdymo 

(skaičius) 

1 -Sudaryta 

sutartis 

(skaičius) - 1 

13. Organizuoti turimų 

ugnies gesintuvų 

patikrą 

Rugsėjo 

mėn. 

Rugsėjo 

mėn. 

Rugsėjo 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

Parengti 

naudojimui 

ugnies gesintuvai 

Atlikta ugnies 

gesintuvų 

patikra 

(skaičius) 

1 -Atlikta 

patikra 

(skaičius) - 1 

14. Vykdyti statinių 

apžiūras:  

1. Periodines 

 

2. Kasmetines 

 

3. Neeilines  

 

 

1 kartą per 

mėnesį 

1 kartą per 

metus 

Pagal 

poreikį 

 

 

1 kartą per 

mėnesį 

1 kartą per 

metus 

Pagal 

poreikį 

 

 

1 kartą per 

mėnesį 

1 kartą per 

metus 

Pagal 

poreikį 

Ūkio ir 

komercijos 

vadybininkas 

Nustatyti  ir 

pašalinti statinių 

defektai galintys 

sąvartyno 

ekstremaliųjų 

situacijų 

susidarymą, 

užtikrintas 

darbuotojų 

saugumas 

sąvartyno 

teritorijoje 

Atliktos statinių 

apžiūros 

(skaičius) 

12 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

-Atlikta 

periodinė 

statinių 

apžiūra 

(skaičius) – 

12 

-Atlikta 

kasmetinė 

statinių 

apžiūra 

(skaičius) – 

1 

-Atlikta 

neeilinė 

statinių 

apžiūra 

(skaičius) – 

1 



          

 


