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LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS 2018 METŲ
PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA
2018 m. sausio-gruodžio mėn.
Priemonės Priemonės pavadinimas
Nr.

Priemonės
įgyvendinimo
terminas

Priemonės įgyvendinimas

Priemonės
įgyvendinimo
vertinimas

Tikslo
įgyvendinimo
rezultatas

1. Prevencijos priemonių tikslas – mažinti potencialių pavojų susidarymo galimybes bei tinkamai pasiruošti galimų ekstremaliųjų situacijų ir kitų pavojų
valdymui bei pasekmių suvaldymui Lietuvos Respublikos prokuratūroje
1.1.

Peržiūrėti ir prireikus
atnaujinti Lietuvos
Respublikos prokuratūros
galimų pavojų ir
ekstremaliųjų situacijų
rizikos analizę.

Per I ketvirtį

Lietuvos Respublikos prokuratūros galimų pavojų Priemonė
bei ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atlikta įgyvendinta laiku
2018-01-26 / 2018-01-30. Naujų pavojų tikimybės (vėlavimas - 0 d. d.)
ir galimų padarinių poveikio lygio pokyčių
nustatyta nebuvo. Atsižvelgiant į gautus
rezultatus, poreikio tikslinti Lietuvos Respublikos
prokuratūros galimų pavojų ir ekstremaliųjų
situacijų rizikos analizės nebuvo.

Įgyvendintos 1.1-1.7
prevencijos
priemonės sumažino
potencialių pavojų,
galinčiu kilti
įstaigoje, tikimybę ir
padėjo ruoštis
galimų
ekstremaliųjų
Priemonė
įgyvendinta laiku situacijų ir (ar) kitų
(vėlavimas - 0 d. d.) pavojų valdymui bei
tinkamam galimų
pasekmių
suvaldymui.

1.2.

Peržiūrėti ir prireikus
tikslinti Lietuvos
Respublikos prokuratūros
ekstremaliųjų situacijų
valdymo planą.

Iki IV ketvirčio
pabaigos

Lietuvos Respublikos prokuratūros ekstremaliųjų
situacijų valdymo planas peržiūrėtas 2018-05-14.
Nustačius poreikį, pakeisti dokumento 2 ir 3
priedai (patvirtinta 2018-06-06 generalinio
prokuroro įsakymu Nr. I-191).

1.3.

Peržiūrėti ir prireikus
tikslinti Lietuvos
Respublikos prokuratūros
ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių
planą.

Iki IV ketvirčio
pabaigos

Lietuvos Respublikos prokuratūros ekstremaliųjų Priemonė
situacijų prevencijos priemonių planas peržiūrėtas įgyvendinta laiku
2018-02-26 ir 2018-06-07. Poreikio tikslinti
(vėlavimas - 0 d. d.)
dokumentą nebuvo.
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1.4.

Peržiūrėti ir prireikus
Iki IV ketvirčio
atnaujinti ekstremaliųjų
pabaigos
situacijų valdymui aktualius
kontaktinius duomenis.

Kontaktiniai duomenys peržiūrėti 2018-05-14.
Nustačius poreikį duomenys patikslinti
(patvirtinta 2018-06-06 generalinio prokuroro
įsakymu Nr. I-191).

Priemonė
įgyvendinta laiku
(vėlavimas - 0 d. d.)

1.5.

Kaupti, analizuoti
Nuolat
informaciją ir duomenis apie
ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius ir
kitus pavojus, turinčius
įtakos Lietuvos Respublikos
prokuratūros veiklai.

Ataskaitinį laikotarpį stebėta ir analizuota viešai
Priemonė
prieinama informacija apie įvykius susijusius su
įgyvendinta
ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. (Užfiksuotų
107 – 5059) bei kitus pavojus galinčius turėti įtakos ekstremaliųjų
prokuratūros vykdomai veiklai. Ekstremaliųjų
situacijų,
situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir kitų pavojų
ekstremaliųjų
potencialiai pavojingų prokuratūros veiklai
įvykių ir kitų
užfiksuota nebuvo.
pavojų, turinčių
įtakos Lietuvos
Respublikos
prokuratūros
veiklai, skaičius 0 vnt.)

1.6.

Tikslinti ESVG* sudėtį ir
nuostatus.

Pagal poreikį

Ataskaitinių laikotarpiu neatitikčių susijusių su
ESVG sudėtimi ir galiojančiais Lietuvos
Respublikos prokuratūros ekstremaliųjų situacijų
valdymo grupės nuostatais nustatyta nebuvo.
Paskutinį kartą dokumentas peržiūrėtas 2018-1105.

Priemonė
įgyvendinta
(neatitikčių
skaičius – 0 vnt.)

1.7.

Pagal galimybę pildyti
turimus materialinius
išteklius, skirtus galimoms
ekstremaliosioms
situacijoms likviduoti ir jų
padariniams šalinti.

Nuolat

Ataskaitiniu laikotarpiu materialiniai ištekliai
papildyti ūkinėmis ir kitomis prekėmis: daiktų
vežimėliu, informaciniais lipdukais, kopėčiomis,
talpomis geriamas vandeniui, pirštinėmis.

Priemonė
įgyvendinta
(323 Eur)

2. Prevencijos priemonių tikslas sudaryti prielaidas analizės metu nustatytiems galimiems didelės ir vidutinės rizikos pavojams išvengti, o jiems
susidarius – padariniams (poveikiui) prokuratūros veiklai, turtui ir aplinkai sumažinti
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2.1. Priemonės žmonių ligų (infekcinių ir kitų pavojingų ligų) protrūkio Lietuvos Respublikos prokuratūroje prevencijai
2.1.1.

Organizuoti vėdinimo
Nuolat
sistemų priežiūrą ir remontą.

Ataskaitiniu laikotarpiu sudarytos vėdinimo įrangų Priemonė
sistemų techninės priežiūros ir remonto paslaugų įgyvendinta
sutartys padėjo užtikrinti nuolatinę vėdinimo ir oro (100 proc.)
kondicionavimo sistemų priežiūrą. Turto valdymo,
Bendrųjų reikalų skyrių vedėjai, ūkio srities
specialistai organizavo šių sistemų techninę
profilaktiką, rūpinosi tinkama oro cirkuliacija
prokuratūrų patalpose bei komfortišku
mikroklimatu jose.

2.1.2.

Vykdyti nuolatinę aplinkos Nuolat
stebėseną dėl nariuotakojų ir
graužikų buvimo
prokuratūros patalpose.
Nustačius poreikį,
organizuoti privalomą
profilaktinį aplinkos
nukenksminimą
(dezinfekciją, dezinsekciją ar
deratizaciją).

Metų eigoje vykdyta stebėsena dėl nariuotakojų ir Priemonė
graužikų buvimo prokuratūros patalpose. Nustatytas įgyvendinta
poreikis atlikti dezinsekciją Vilniaus apygardos
(100 proc.)
prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros
pastatų komplekse. Organizuota dezinsekcija.
Pakartotinų pranešimų apie nariuotakojų buvimą
patalpose negauta.

2.1.3.

Užtikrinti tinkamą
prokuratūros patalpų ir
aplinkos higieną.

Ataskaitiniu laikotarpiu valytojos bei valymo
paslaugas teikiančios įmonės tinkamai palaikė
patalpų švarą ir užtikrino aplinkos higieną.
Kontrolinių patikrinimų metu, prokuratūros
patalpų ir aplinkos higienos neatitikčių nustatyta
nebuvo.

Nuolat

Įgyvendintos 2.1.12.1.3 priemonės
efektyviai sumažino
infekcinių bei
pavojingų
užkrečiamųjų ligų
protrūkio
prokuratūros
patalpose tikimybę.

Priemonė
įgyvendinta
(0 vnt.)

2.2. Gaisro kilimo ir plitimo prevencijos priemonės
2.2.1.

Patikrinti prokuratūrų
pastatų (patalpų) prieigas,
koridorius, išėjimus.

Per II ketvirtį

Prokuratūros pastatų (patalpų) prieigos, koridoriai Priemonė
Įgyvendintos 2.2.1ir išėjimai tikrinti:
įgyvendinta laiku 2.2.5 prevencijos
Generalinėje ir Vilniaus apygardos prokuratūrose – (vėlavimas - 0 d. d.) priemonės sumažino
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Nustačius, kad juose (šalia
jų) laikomi daiktai gali
trukdyti saugiai evakuotis ar
apsunkinti gaisro gesinimo
darbus, surasti alternatyvias
daiktų laikymo (saugojimo)
vietas.

tikrinama kas ketvirtį.
Kauno apygardos prokuratūroje – tikrinama kas
mėnesį.
Klaipėdos apygardos prokuratūroje – tikrinama
kas mėnesį.
Panevėžio apygardos prokuratūroje – tikrinama
kas mėnesį.
Šiaulių apygardos prokuratūroje – tikrinama kas
ketvirtį.

gaisro kilimo
prokuratūros
patalpose ar jų
prieigose tikimybę
bei padėjo pasiruošti
galimam gaisro
atvejui ir jo plitimo
rizikos suvaldymui.

2.2.2.

Atlikti prokuratūros patalpų Iki III ketvirčio
(įskaitant rūsio, pastogės ar pabaigos
technines patalpas) elektros
instaliacijos apžiūrą,
atkreipiant dėmesį į elektros
laidų būklę ir elektros
jungiklių, kištukinių lizdų
būklę. Prireikus kviesti
elektros specialistą.

Prokuratūros patalpų elektros instaliacijos apžiūros Priemonė
atliktos:
įgyvendinta laiku
Generalinėje ir Vilniaus apygardos prokuratūrose – (vėlavimas - 0 d. d.)
2018-06-11.
Kauno apygardos prokuratūroje – tikrinama kas
mėnesį.
Klaipėdos apygardos prokuratūroje – 2018-09-25.
Panevėžio apygardos prokuratūroje – 2018-09-28.
Šiaulių apygardos prokuratūroje – 2018-05-21.

2.2.3.

Patikrinti prokuratūras,
Pagal poreikį
kuriose atliekami pastatų
remonto (išskyrus einamąjį),
renovacijos ar kiti statybos ir
techniniai darbai, siekiant
nustatyti, ar tai daroma
saugiai (jei yra laikinasis
apšvietimas – ar jis įrengtas
laikantis elektros įrenginių
įrengimo taisyklių, ar prie
pastato nelaikomas didelis
kiekis degių medžiagų ir
pan.). Nustačius pažeidimus,

2018 m. buvo vykdomas Šiaulių apygardos
prokuratūros pastato remontas. Patikra atlikta
2018-05-14. Pažeidimų nenustatyta.

Priemonė
įgyvendinta
(100 proc.)
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informuoti apie tai darbų
vykdytoją ir įpareigoti jį
darbus atlikti saugiai.
2.2.4.

Organizuoti prokuratūros
Nuolat
pastatuose įrengtų
automatinio gaisro gesinimo
dujomis sistemų priežiūros
ir remonto paslaugas.

2018 m. Turto valdymo skyriaus vedėjas
organizavo tinkamą administraciniame
prokuratūrų pastate Vilniuje įrengtos automatinio
gaisro gesinimo dujomis sistemos priežiūrą bei
savalaikį sistemos remontą.

2.2.5.

Organizuoti savalaikę
priešgaisrinės įrangos
priežiūrą.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo tinkamai organizuota Priemonė
priešgaisrinės įrangos priežiūra. Šios įrangos
įgyvendinta
gedimų ar kitų neatitikčių užfiksuota nebuvo.
(0 vnt.)

Nuolat

Priemonė
įgyvendinta
(100 proc.)

2.3. Informacinių ir ryšių technologijų veikimo sutrikimų Lietuvos Respublikos prokuratūroje prevencijos priemonės
2.3.1.

Užtikrinti tinkamą ITPS*
veikimą.

Nuolat

Ataskaitiniu laikotarpiu prokuratūtos ITS*
Priemonė iš esmės
užtikrino tinkamą ir sklandų ITPS veikimą,
įgyvendinta
tačiau, dėl išorinio gedimo elektros tinkluose,
(1 vnt.)
fiksuotas vienas ITPS veikimo sutrikimas dėl
kurio gautas naudotojo skundas. Atsižvelgiant į tai,
fiksuota viena neatitiktis.

2.3.2.

Spręsti ITPS užregistruotus
sutrikimus.

Nuolat

2018 m. ITPS užregistruoti 4686 incidentai. Iš jų
išspręsti 4662.

2.3.3.

Organizuoti saugų
elektroninės informacijos
perdavimą, saugojimą ar
kitokį apdorojimą.

Nuolat

2018 m. neteisėtos prieigos atvejų prie Lietuvos
Priemonė
Respublikos prokuratūros disponuojamų duomenų įgyvendinta
užregistruota nebuvo. Didėjant prokuratūroje
(0 vnt.)
saugomų duomenų kiekiui, minimais metais įsigyti
papildomi atminties diskai duomenų saugyklai.
Ataskaitiniais metais nustatyta, kad Vilniaus m.
esančiose prokuratūrose naudojamų
nepertraukiamo maitinimo šaltinių akumuliatorių,

Priemonė
įgyvendinta
(99,49 proc.)

Įgyvendintos 2.3.12.3.5 prevencijos
priemonės
efektyviai sumažino
informacinių ir ryšių
technologijų
veikimo sutrikimų ir
gedimų atsiradimą
bei užtikrino
savalaikį atsiradusių
veikimo trikdžių
šalinimą.
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kondensatorių ir ventiliatorių būklė
nepatenkinama. Atsižvelgiant į tai, buvo
organizuotas nepertraukiamo maitinimo šaltinių
pirkimas.
2.3.4.

Rūpintis prokuratūroje
esamos IT ir ryšių įrangos
techninės būklės priežiūra.

Nuolat

Prokuratūros ITS specialistai vykdė nenutrūkstamą Priemonė
IT, organizacinės ir ryšių įrangos techninės būklės įgyvendinta
priežiūrą. Metų eigoje buvo atliekama profilaktinė (0 vnt.)
priežiūra, įrangos diagnostika, remontas, derinimo
darbai bei netinkamos naudoti įrangos keitimas į
naują. ITPS sistemoje buvo registruota 312
sutrikimų dėl kompiuterio veikimo, prie jo
prijungtos periferinės įrangos ar kitos IT techninės
įrangos veikimo. Visi sutrikimai išspręsti laiku ir
tinkamai.

2.3.5.

Konsultuotis su
informacinių ir ryšių
technologijų paslaugų
teikėjais.

Pagal poreikį

2018 m. vykdytos 224 konsultacijos IT veiklos
sričių klausimais, kurių vidutinė trukmė 4:33 val.

Priemonė
įgyvendinta
(969,92 vnt.)

2.4. Priemonės didinančios saugumą radiacinės avarijos, pavojingo (įtartino) radinio (siuntos), visuomenės neramumų, susibūrimų, riaušių, sukilimo, maišto
ar karinės atakos atvejais
2.4.1.

Teikti informaciją ir
rekomendacijas
prokuratūroje dirbantiems
asmenims, apie pagrindines
apsaugos priemones kilus
visuomenės neramumams,
esant susibūrimams,
riaušėms, sukilimams,
maištui, teroro aktui ar
karinei atakai.

Pagal poreikį

Poreikio teikti informaciją nebuvo.

Priemonės
įgyvendinimui
nebuvo poreikio

2.4.1-2.4.3
prevencijos
priemonių
įgyvendinimui 2018
m. reikmės nebuvo.
Įgyvendintos 2.4.42.4.5 prevencijos
priemonės
sustiprino
prokuratūroje
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2.4.2.

Teikti informaciją
prokuratūroje dirbantiems
asmenims, apie radiacinės
avarijos keliamus pavojus
bei rekomendacijas dėl
saugaus elgesio įvykus
tokiai avarijai.

Pagal poreikį

Poreikio teikti informaciją nebuvo.

Priemonės
įgyvendinimui
nebuvo poreikio

2.4.3.

Teikti informaciją
prokuratūroje dirbantiems
asmenims, apie pavojingų
(įtartinų) radinių (siuntų)
keliamą pavojų ir elgesio
rekomendacijas radus
pavojingą radinį ar gavus
įtartiną siuntą.

Pagal poreikį

Poreikio teikti informaciją nebuvo.

Priemonės
įgyvendinimui
nebuvo poreikio

2.4.4.

Supažindinti prokuratūros Iki III ketvirčio
darbuotojus su kolektyvinės pabaigos
apsaugos statinių
išsidėstymu.

Prokuratūros bendruomenei, elektroninėmis
priemonėmis, 2018-01-22 priminta, kad
kiekvienoje šalies savivaldybėje yra numatyti
kolektyvinei apsaugai skirti statiniai (patalpos),
kuriuose ekstremaliųjų situacijų ar karo atveju
galima pasislėpti nuo gyvybei ar sveikatai kilusių
pavojų. Pateikta nuoroda į detalų šių statinių
išdėstymą.

Priemonė
įgyvendinta laiku
(vėlavimas - 0 d. d.)

2.4.5.

Organizuoti prokuratūroje
dirbančių asmenų
perspėjimo ir informavimo
sistemos patikrinimus

Perspėjimo ir informavimo sistemų patikrinimai
Priemonė
vykdyti:
įgyvendinta laiku
Generalinėje ir Vilniaus apygardos prokuratūrose – (vėlavimas - 0 d. d.)
2018-03-17.
Kauno apygardos prokuratūroje – 2018-04-24.
Klaipėdos apygardos prokuratūroje – 2018-10-15.
Panevėžio apygardos prokuratūroje – 2018-02-14.
Šiaulių apygardos prokuratūroje – 2018-10-08.

Iki III ketvirčio
pabaigos

dirbančių asmenų
pasiruošimą
tinkamai reaguoti į
galimą netikėtą
pavojų.
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2.5. Elektros ir šilumos energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų Lietuvos Respublikos prokuratūroje prevencijos priemonės
2.5.1.

Organizuoti prokuratūros
Nuolat
pastatų vidaus elektros
tinklų, automatikos ir silpnų
srovių priežiūrą ir remontą.

2018 m. Turto valdymo, Bendrųjų reikalų skyrių
vedėjai ir ūkio srities specialistai organizavo
savalaikį pastatų vidaus elektros tinklų,
automatikos ir silpnų srovių priežiūrą ir remontą.
Atsižvelgiant į priemonę, buvo sudarytos šios
sutartys:
1. Pastatų inžinerinių sistemų priežiūros paslaugų
sutartis su MB „Pastatų sistemos“.
2. Silpnų srovių sistemų priežiūros paslaugų
sutartis su UAB „Euroelektronika“.

2.5.2.

Organizuoti gamtinių dujų
Nuolat
tiekimo, jų perdavimo ir
skirstymo paslaugas Alytaus
m. esančiam prokuratūros
pastatui.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įvykdyta viešojo
Priemonė
pirkimo procedūra ir sudaryta gamtinių dujų
įgyvendinta
tiekimo, jų perdavimo ir skirstymo paslaugų
teikimo sutartis su UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.

2.5.3.

Organizuoti prokuratūros
pastatų šilumos punktų
priežiūrą ir remontą.

2018 m. Turto valdymo, Bendrųjų reikalų skyrių
Priemonė
vedėjai ir ūkio srities specialistai užtikrino tinkamą įgyvendinta
prokuratūros valdomų pastatų šilumos punktų
(100 proc.)
priežiūrą ir remontą. Atsižvelgiant į priemonę,
buvo sudarytos šios sutartys:
1. Pastatų inžinerinių sistemų priežiūros paslaugų
sutartis su MB „Pastatų sistemos“.
2. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros
Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės
prokuratūroje ir Kauno apygardos prokuratūros II
BPD sutartis su UAB „Santermita“.
3. Prokuratūros pastato Vilties g. 12 Klaipėdoje
šildymo, vėdinimo, kondicionavimo, vandentiekio
ir nuotekų šalinimo sistemų, įrenginių priežiūros ir
remonto paslaugų sutartis su UAB „Velma“.

Nuolat

Priemonė
įgyvendinta
(100 proc.)

Įgyvendintos 2.5.12.5.6 prevencijos
priemonės sudarė
prielaidas tinkamai
elektros ir šilumos
vartojimo įrenginių
(sistemų)
eksploatacijai.
Nuolatinė pastatų
vidaus elektros
tinklų ir šilumos
punktų priežiūrą
sumažino elektros ir
šilumos energijos
tiekimo sutrikimų ir
gedimų tikimybę.
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4. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros
Panevėžio apygardos prokuratūroje paslaugų
sutartis su AB „Panevėžio butų ūkis“.
5. Šilumos punkto ir šildymo sistemos priežiūros
Panevėžio apygardos prokuratūroje paslaugų
sutartis su AB „Panevėžio energija“.
6. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros
Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos
apylinkės prokuratūroje (darbo vieta Molėtuose)
paslaugų sutartis su UAB „Molėtų švara“.
Nuolat

Metų eigoje nuolat stebėta naudojamos elektros
Priemonė
įrangos būklė, elektros apskaitos prietaisų ir
įgyvendinta
apskaitos schemų elementų veikimas. Nustačius
(100 proc.)
veikimo sutrikimus ar gedimus Turto valdymo,
Bendrųjų reikalų skyrių vedėjai ir ūkio srities
specialistai nedelsiant imdavosi priemonių tinkamam
įrenginių veikimui atstatyti.

2.5.4.

Rūpintis naudojamos
elektros įrangos (išskyrus
kompiuterinę,
telekomunikacijų ir
organizacinę įrangą) būkle,
stebėti elektros apskaitos
prietaisų, apskaitos schemų
elementus.

2.5.5.

Patikrinti prokuratūroje
Per II ketvirtį
esančių elektros generatorių
veikimą.

Elektros generatorių patikrinimai vykdyti:
Priemonė
Generalinėje ir Vilniaus apygardos prokuratūrose – įgyvendinta laiku
2018-03-19.
(vėlavimas - 0 d. d.)
Panevėžio apygardos prokuratūroje – 2018-04-17.
Testiniai elektros generatorių patikrinimai
atliekami kartą į mėnesį.

2.5.6.

Informuoti atitinkamus
tiekėjus apie sutrikusį arba
nutrūkusį elektros ir (ar)
šilumos energijos tiekimą.

Metų eigoje apie sutrikusį arba nutrūkusį elektros
energijos tiekimą tiekėjai buvo informuojami
nedelsiant. Elektros energijos tiekimas visais
atvejais atstatytas greičiau nei per 6 valandas.
Šilumos energijos tiekimo sutrikimų 2018 metais
užfiksuota nebuvo.

Pagal poreikį

2.6. Stichinio meteorologinio ar stichinio hidrologinio reiškinio prevencijos priemonės

Priemonė
įgyvendinta
(0 vnt.)
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2.6.1.

Teikti atitinkamos
Pagal poreikį
savivaldybės perduotas
elgesio rekomendacijas
artėjant meteorologiniam ar
stichiniam hidrologiniam
reiškiniui ir reiškinio metu.

Poreikio teikti informaciją nebuvo.

Priemonės
įgyvendinimui
nebuvo poreikio

2.6.2.

Teikti informaciją ir
Pagal poreikį
pranešimus atitinkamos
savivaldybės administracijos
civilinės saugos
specialistams ir kitoms
suinteresuotoms
institucijoms apie gresiančią
ar susidariusią pavojingą
situaciją prokuratūros
patalpose ar teritorijoje.

Poreikio teikti informaciją nebuvo.

Priemonės
įgyvendinimui
nebuvo poreikio

2.6.1-2.6.2
prevencijos
priemonių
įgyvendinimui
reikmės nebuvo.

3. Prevencijos priemonių tikslas – stiprinti Lietuvos Respublikos prokuratūroje dirbančių asmenų gebėjimus reaguoti į nenumatytus įvykius ir
ekstremaliąsias situacijas
3.1.

Organizuoti institucinio
lygio civilinės saugos
pratybas.

Funkcinės
pratybos – per
IV ketvirtį

2018-11-08 organizuotos institucinio lygio
Priemonė
funkcinės civilinės saugos stalo pratybos tema
įgyvendinta laiku
„Prokuratūros darbuotojų veiksmai kilus gaisrui:
(vėlavimas - 0 d. d.)
informacijos pateikimas, perdavimas, evakuacija“.
(2018-11-06 generalinio prokuroro įsakymas Nr. I347).

Įgyvendintų
prevencijos
priemonių pagalba,
prokuratūroje
dirbantys asmenys
buvo supažindinti su
jų teisėmis ir
Priemonė
įgyvendinta laiku pareigomis civilinės
(vėlavimas - 0 d. d.) saugos srityje.
Organizuotas
praktinis pranešimo
apie gresiantį įvykį
ar susidariusią

3.2.

Organizuoti 2 valandų
trukmės civilinės saugos
mokymus darbo vietoje.

Iki IV ketvirčio
pabaigos.
Numatoma tema
– „Ministerijų,
kitų valstybės
institucijų,
įstaigų

2018-04-12 organizuoti prokuratūrų darbuotojų
civilinės saugos mokymai tema „Ministerijų, kitų
valstybės institucijų, įstaigų kompetencija,
gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos
srityje“. Dalyvavo 447 asmenys.
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kompetencija,
gyventojų teisės
ir pareigos
civilinės saugos
srityje“.

ekstremaliąją
situaciją schemos
išbandymas,
sustiprino
prokuratūroje
dirbančių asmenų
Priemonė
neįgyvendinta laiku pasiruošimą
(vėlavimas – 28 d. d. tinkamai reaguoti
(2019 metų vasario 8 kilus netikėtam
pavojui.
dienai)

3.3.

Organizuoti prokuratūroje
dirbančių asmenų
evakuacijos pratybas, kurių
metu būtų vengiama
pagrindinio įėjimo į pastatą,
prie kurio tariamai rastas
įtartinas radinys.

Panevėžio
apygardos
prokuratūroje –
per IV ketvirtį

Priemonė nustatytu laiku neįgyvendinta. Už
priemonės įgyvendinimą atsakingas asmuo,
neinformavęs ESVG ir tiesioginio vadovo, nukėlė
evakuacijos pratybų organizavimą į 2019 m. I
ketvirtį.

3.4.

Dalyvauti civilinės saugos
mokymuose, seminaruose,
konferencijose.

Pagal poreikį

Ataskaitiniais metais siūlomi mokymai, seminarai Priemonės
nebuvo aktualūs.
įgyvendinimui
nebuvo poreikio

3.5.

Peržiūrėti ir prireikus
atnaujinti Prokurorų ir
prokuratūros personalo
civilinės saugos mokymo
organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašą.

Iki II ketvirčio
pabaigos

Priemonė įgyvendinta numatytais terminais.
Priemonė
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas, kurio
įgyvendinta laiku
pagrindu rengiamas Prokurorų ir prokuratūros
(vėlavimas - 0 d. d.)
personalo civilinės saugos mokymo organizavimo
ir vykdymo tvarkos aprašas 2018 m. keistas du
kartus (2018 01 31 nutarimu Nr. 100 (nuo 2018 02
03) (TAR, 2018, Nr. 2018-01679) ir 2018 12 27
nutarimu Nr. 1384 (nuo 2019 01 01) (TAR, 2018,
Nr. 2018-22018). Įvertinus pakeitimų turinį,
nustatyta, kad Prokurorų ir prokuratūros personalo
civilinės saugos mokymo organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašo nuostatos neturi būti
keičiamos

Prevencijos priemonės tikslas – pateikti gyventojams informaciją apie numatytas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir jų įgyvendinimo
rezultatus
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4.1.

Paskelbti prevencijos
priemonių planą ir
informaciją apie jo
įgyvendinimą įstaigos
interneto svetainėje
www.prokuraturos.lt.

Iki II ketvirčio
pabaigos

Priemonė įgyvendinta
Priemonė
Priemonių planas ir informaciją apie jo
įgyvendinta
įgyvendinimą pasiekiami prokuratūros interneto
svetainėje nuorodomis: http://www.prokuraturos.lt/
lt/administracine-informacija/prevencijospriemoniu-planas/5611 ir
http://www.prokuraturos.lt/lt/administracineinformacija/planavimo-dokumentai-ataskaitos/
ekstremaliuju-situaciju-prevencijos-priemoniuplanas/5122

*Vartojami sutrumpinimai:
ESVG – Lietuvos Respublikos prokuratūros ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė.
ITS – Generalinės prokuratūros Informacinių technologijų skyrius.
ITPS – Informacinių technologijų pagalbos sistema.
__________________________

Sudarytos sąlygos
suinteresuotiems
asmenims rasti
informaciją apie
planuojamas
ekstremaliųjų
situacijų prevencijos
priemones ir jų
įgyvendinimą.

