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UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO MARIJAMPOLĖS REGIONINIO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ 

SĄVARTYNO 

2020 – 2022 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 
Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Preliminarus vykdymo terminas Atsakingi 

vykdytojai 

Laukimas rezultatas 

(tikslas) 

Vertinimo 

kriterijus 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

įvykdymas 

2020 m. 2021 m. 2022 m. 

1. Marijampolės regioninio 

nepavojingų atliekų sąvartyno 

ekstremaliųjų situacijų prevencijos 

priemonių plano 2023 - 2025 

metams rengimas. 

  Iki 

gruodžio 

31 d. 

Sąvartyno 

vadovas ar 

kitas 

įgaliotas 

asmuo. 

Mažėjanti 

ekstremaliųjų 

situacijų rizika. 

Skaičius. 1 Parengtas 

planas 

(skaičius) 1 

2. Marijampolės regioninio 

nepavojingų atliekų sąvartyno 

ekstremaliųjų situacijų prevencijos 

priemonių plano 2020 - 2022 

metams paskelbimas įmonės 

internetinėje svetainėje. 

I 

ketvirtis. 

  Prevencinė

s veiklos 

organizato

rė. 

Informacijos 

prieinamumo, 

žmonių saugumo 

įvykus nelaimei 

didinimas. 

Skaičius. 1 Paskelbtas 

planas 

(skaičius) 1 

3. Marijampolės regioninio 

nepavojingų atliekų sąvartyno 

ekstremaliųjų situacijų prevencijos 

priemonių plano 2023-2025 metams 

peržiūra. 

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. 

Skaičius. 1 Peržiūrėtas 

planas 

(skaičius) 1 

4. Marijampolės regioninio 

nepavojingų atliekų sąvartyno 

ekstremaliųjų situacijų valdymo 

plano peržiūra. 

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. 

Skaičius. 1 Peržiūrėtas 

plas 

(skaičius) 1 



5. Marijampolės regioninio 

nepavojingų atliekų sąvartyno 

ekstremaliųjų situacijų prevencijos 

priemonių plano 2023-2025 metams 

atnaujinimas. 

Esant 

poreikiui

. 

Esant 

poreikiui

. 

Esant 

poreikiui

. 

Sąvartyno 

vadovas ar 

kitas 

įgaliotas 

asmuo. 

Atnaujintas planas. Skaičius. 1 Atnaujintas 

planas 

(skaičius) 1 

6. Marijampolės regioninio 

nepavojingų atliekų sąvartyno 

ekstremaliųjų situacijų valdymo 

plano atnaujinimas. 

Esant 

poreikiui

. 

Esant 

poreikiui

. 

Esant 

poreikiui

. 

Sąvartyno 

vadovas ar 

kitas 

įgaliotas 

asmuo. 

Atnaujintas planas. Skaičius. 1 Atnaujintas 

planas 

(skaičius) 1 

7. Darbuotojų mokymas 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. 

Skaičius. 1 Pravesti 

mokymai 

(skaičius) 1 

8. Civilinės saugos pratybų (stalo) 

organizavimas. 

Iki 

gruodžio 

31 d. 

 Iki 

gruodžio 

31 d. 

Sąvartyno 

vadovas ar 

kitas 

įgaliotas 

asmuo. 

Įvykdytos stalo 

pratybos. 

Skaičius. 1 Organizuoto

s pratybos 

(skaičius) 1 

9. Civilinės saugos pratybų (funkcinių) 

organizavimas. 

 Iki 

gruodžio 

31 d. 

 Sąvartyno 

vadovas ar 

kitas 

įgaliotas 

asmuo. 

Įvykdytos 

funkcinės pratybos. 

Skaičius. 1 Organizuoto

s pratybos 

(skaičius) 1 

10. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų 

situacijų rizikos analizės peržiūra. 

 IV 

ketvirtis. 

 Sąvartyno 

vadovas ar 

kitas 

įgaliotas 

asmuo. 

Nustatytas poreikis 

analizės 

atnaujinimui. 

Skaičius. 1 Peržiūrėta 

analizė 

(skaičius) 1 

11. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų 

situacijų rizikos analizės 

atnaujinimas. 

 Esant 

poreikiui

. 

 Sąvartyno 

vadovas ar 

kitas 

įgaliotas 

 

 

Atnaujinta analizė. 

 

 

Skaičius. 1 Atnaujinta 

analizė 

(skaičius) 1 



 

12. Informacijos ir duomenių apie 

buvusias ekstremaliąsias situacijas 

kaupimas ir analizė. 

Periodišk

ai 

Periodišk

ai 

Periodišk

ai 

Darbuotoj

as 

atsakingas 

už civilinę 

saugą. 

Surinkta 

informacija apie 

ekstremalią 

situaciją, 

informacijos 

analizė. 

Skaičius. 1 Surinkta 

informacija 

apie įvykį 

(skaičius) 1 

13. Susidarius savivaldybėje 

ekstremaliajai situacijai, bendrovėje 

turimų materialinių išteklių teikimas 

savivaldybės administracijos 

nurodymu.   

Atsižvel

giant į 

gautą 

nurodym

ą 

Atsižvel

giant į 

gautą 

nurodym

ą 

Atsižvel

giant į 

gautą 

nurodym

ą 

Direktoriu

s ar kitas 

įgaliotas 

asmuo. 

Lokalizuota 

ekstremali 

situacija. 

Skaičius. 1 Suteiktas 

materialinio 

turto 

vienetas 

(skaičius) 1 

14. Sutarčių su savivaldybės 

administracija dėl savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų valdymo 

plane nurodytų užduočių vykdymo 

sudarymas. 

Atsižvel

giant į 

gautą 

nurodym

ą 

Atsižvel

giant į 

gautą 

nurodym

ą 

Atsižvel

giant į 

gautą 

nurodym

ą 

Direktoriu

s ar kitas 

įgaliotas 

asmuo. 

Sudaryta sutartis. Skaičius. 1 Sudaryta 

sutartis 

(skaičius) 1 

15. Turimų gesintuvų patikrų 

organizavimas. 

Rugsėjo 

mėn. 

Rugsėjo 

mėn. 

Rugsėjo 

mėn. 

Direktoria

us 

pavaduotoj

as. 

Parengti 

naudojimui 

gesintuvai. 

Skaičius. 1 Atlikta 

gesintuvo 

patikra 

(skaičius) 1 

16. Satinių apžiūrų vykdymas: 

1. Periodinės 

 

 

2. Kasmetinės 

 

 

3. Neeilinės 

 

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 

vadybinin

kas. 

Nustatyti ir 

pašalinti statinių 

defektai. 

Skaičius. 1 Atlikta 

patikra 

(skaičius) 1 

 


