PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos viršininko
2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-35
VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS 2016-2018 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ
PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
Eilės
Nr.

Vykdymo/įvykdymo terminas
Priemonės pavadinimas

2016 m.

2018 m.

Laukiamas
rezultatas
(tikslas)

Bendrosios priemonės

1.
1.1.

2017 m.

Atsakingi
vykdytojai

Prijungti tarnybinius telefonus prie
gyventojų perspėjimo ir informavimo
sistemos. Nuolat palaikyti šią funkciją
tarnybiniuose
mobiliuosiuose
telefonuose.

Iki birželio

-

-

Teritorinių
skyrių
vedėjai

Visi tarnybiniai
mobilieji telefonai turi
galimybę priimti
informacinius
pranešimus

http://gpis.vpgt.lt/ ir toliau vadovautis
nuorodomis.
1.2.

Atnaujinti Valstybinės energetikos
inspekcijos ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro ir civilinės saugos
pajėgų kontaktinius duomenis.

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

Atsakingas
už civilinę
saugą

Atnaujinti kontaktiniai
duomenys

1.3.

Peržiūrėti
galimų
pavojų
ir
ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę.

II ketvirtis

-

-

Atsakingas
už civilinę
saugą

Rizikos analizė
peržiūrima kas 3
metus

1.4.

Peržiūrėti VEI Ekstremaliųjų situacijų
valdymo planą.

Gruodis

Gruodis

Gruodis

Peržiūrimas kas metus

1.5.

Organizuoti 2 valandų civilinės saugos
mokymus VEI darbuotojams.

II ketvirtis

II ketvirtis

II ketvirtis

Atsakingas
už civilinę
saugą
Atsakingas
už civilinę
saugą

Darbuotojai žino kaip
elgtis ekstremalių
situacijų metu.

Eilės
Nr.

Vykdymo/įvykdymo terminas
Priemonės pavadinimas

2018 m.

(tikslas)

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

2.1.

Pagal
teisės
aktais
nustatytą
reguliarumą organizuoti tarnybinių
lengvųjų
automobilių
technines
apžiūras. Automobiliai turi būti
techniškai tvarkingi.

Lapkritis

Lapkritis

Lapkritis

Atsakingi
už
automobilių
eksploatavi
mą

Techniškai tvarkingi
tarnybiniai
automobiliai

2.2.

Užtikrinti teritorijos ir prieigų prie
pastatų valymą nuo sniego ir ledo.

Lapkritis – gruodis

Sausis – kovas

Sausis – kovas

Lapkritis – gruodis

Lapkritis – gruodis

Bendrųjų
reikalų
skyrius

Išvažiuojamos
aikštelės, neslidūs
šaligatviai

Aprūpinti
darbuotojus
darbo
drabužiais vadovaujantis 2011-12-05
VEI viršininko įsakymu Nr. 1V-121
„Dėl
darbuotojų
aprūpinimo
asmeninėmis apsaugos priemonėmis
nuostatų patvirtinimo“.

Reguliariai

Reguliariai

Reguliariai

Bendrųjų
reikalų
skyrius

Darbuotojai aprūpinti
drabužiais

Bendrųjų
reikalų
skyrius

Priemonės įsigytos

2.

2.3.

prevencinių

2017 m.

Laukiamas
rezultatas

priemonių

1.6.

Peržiūrėti
planą.

2016 m.

Atsakingi
vykdytojai

Atsakingas
Peržiūrimas kartą
už civilinę
metuose
saugą
Pasirengti stichinių meteorologinių reiškinių (audra, kruša, viesulas, smarkus lietus, škvalas, smarkus snygis, smarki pūga, smarkus
sudėtinis apšalas, speigas) sukeltų įvykių padarinių likvidavimo prevencines priemones

3.
3.1.

4.
4.1.

Pasirengti galimo radiacinio pavojaus kilimui
Įsigyti
priemones
langų
užsandarinimui esant padidėjusiam
radiaciniam užterštumui.

Per metus

-

-

Pasirengti galimiems šilumos tiekimo sutrikimams šildymo sezono metu
Peržiūrėti (patikrinti) sutartis su
šilumos tiekėjais dėl avarijų šalinimo
terminų
įvykus
gedimams
ar
avarijoms.

Rugsėjis

Rugsėjis

Rugsėjis

Bendrųjų
reikalų
skyrius

Nustatyti avarijų ir
šilumos tiekimo
sutrikimų likvidavimo
terminai

Eilės
Nr.

Vykdymo/įvykdymo terminas
Priemonės pavadinimas

2016 m.

4.2.

Peržiūrėti (patikrinti) sutartis su
pastatų šildymo sistemų prižiūrėtojais
dėl avarijų šalinimo terminų įvykus
gedimams ar avarijoms pastatų vidaus
sistemose.

Kas trejus metus

4.3.

Paruošti pastatų šildymo sistemas
šildymo sezonui.

Rugsėjis

2017 m.

Rugsėjis

2018 m.

Rugsėjis

Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas
rezultatas
(tikslas)

Bendrųjų
reikalų
skyrius

Nustatyti avarijų ir
šildymo sistemų
gedimų likvidavimo
terminai

Bendrųjų
reikalų
skyrius,

Pasirašytas pastato
šilumos įrenginių
parengties šildymo
sezonui aktas

Pasirengti gaisrų kilimo užkardymui

5.
5.1.

Informuoti VEI darbuotojus apie jų
veiksmus kilus gaisrui (numatyti
gaisrinės
saugos
instrukcijoje).
Pakeitus gaisrinės saugos instrukciją,
darbuotojus supažindinti pasirašytinai.

Lapkritis

Lapkritis

Lapkritis

Bendrųjų
reikalų
skyrius

Supažindinti VEI
darbuotojai

5.2.

Atlikti priešgaisrinės automatikos
įrenginių ir gesintuvų patikrą nustatytu
periodiškumu ir pakankamus įrangos
ir gaisro gesinimo priemonių kiekius.

I-IV ketvirčiai

I-IV ketvirčiai

I-IV ketvirčiai

Bendrųjų
reikalų
skyrius

Įranga ir gaisro
gesinimo priemonės
nupirktos,
sukomplektuotos,
patikrintos

