PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2021 m.
d.
įsakymu Nr.
PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ĮGYVENDINAMŲ XVIII LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS NUOSTATŲ
ĮGYVENDINIMO PLANO PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS
VPNĮP kodas

11.9
11.12
11.6.1.

1

Darbų pavadinimai

Veiksmų pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Darbų/Veiksmų įgyvendinimo
terminas

Vidaus reikalų ministro strateginiai darbai:
Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas
Koordinatorius – VRM VSPG (PAGD prie VRM, BPC1.)
Priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos tobulinimas, siekiant jos didesnio efektyvumo ir veiksmingumo
Koordinatorius – VRM VSPG (PAGD prie VRM).
Įgyvendinti centralizuoto pagalbos skambučių
2021 m. I ketv. –
vienu
skubios
pagalbos
numeriu
112
2023 m. I ketv.
administravimo Bendrajame pagalbos centre ir
autonominio
pagalbos
tarnybų
pajėgų
operatyvaus valdymo modelį
Investicinis veiksmas.
Koordinatorius VRM VSPG (PAGD prie VRM,
BPC).
Dalyvaujanti institucija – SAM.
1 veiksmas: perimti trumpųjų Perimtų skambučių srautai iš
2021 m. I ketv.
numerių 033, 03, 103
GMP dispečerinių, skaičius –
skambučių administravimą iš
3
greitosios medicinos pagalbos
įstaigų dispečerinių į BPC
Veiksmo rodiklio tarpinės reikšmės:
2021 m.
2022 m.
2023 m.

BPC – Bendrasis pagalbos centras

2

Veiksmo rodiklio tarpinės reikšmės:
11.6.2.

3
2 veiksmas: baigti viešojo
pirkimo procedūras, pasirašyti
sutartį dėl BPCIS naujos
programinės įrangos, skirtos
pagalbos skambučiams
administruoti ir pagalbos
tarnybų pajėgoms operatyviai
valdyti, įdiegimo
2021 m.
faktas

Pasirašyta paslaugų suteikimo
sutartis – faktas

2021 m. IV ketv.
(gali keistis priklausomai nuo
teisminio ginčo rezultatų)

2022 m.
-

2023 m.
2021 m. III ketv. –
2023 m. IV ketv.

1 veiksmas: organizuoti
mokslinį / sociologinį tyrimą,
kuris padėtų pasirinkti
efektyvų gaisrų prevencijos
organizavimo modelį,
užtikrinantį gaisrų ir žūčių
gaisruose mažėjimą
2021 m.
2021-10-30
2 veiksmas: įvertinti
priešgaisrinių gelbėjimo
pajėgų išdėstymą Lietuvos
Respublikos teritorijoje,
atsižvelgiant į apgyvendintų
teritorijų pasiekiamumą ir
gyventojų skaičiaus kitimo
dinamiką
2021 m.
IV ketv.
3 veiksmas: parengti
Priešgaisrinės saugos įstatymo

Organizuotas tyrimas, ne
vėliau kaip, data

2021 m. IV ketv.

2022 m.
Atlikta priešgaisrinių
gelbėjimo pajėgų išdėstymo
analizė, ne vėliau kaip, data

2023 m.
2021 m. IV ketv.

2022 m.
Parengtas dokumentas, ne
vėliau kaip, data

2023 m.
2022 m. IV ketv.

Patobulinti priešgaisrinės saugos užtikrinimo
sistemą, siekiant jos didesnio efektyvumo ir
veiksmingumo
Analitinis veiksmas.
Koordinatorius – VRM VSPG (PAGD prie VRM).

Veiksmo rodiklio tarpinės reikšmės:

Veiksmo rodiklio tarpinės reikšmės:

3

Veiksmo rodiklio tarpinės reikšmės:

Veiksmo rodiklio tarpinės reikšmės:
11.7.2.

2022 m.
IV ketv.
Parengtas dokumentas, ne
vėliau kaip, data

2022 m.
IV ketv.

Parengti ir priimti Civilinės saugos įstatymo ir
Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo
pakeitimus, nustatančius pasirinkto bendro
ekstremaliųjų situacijų ir krizių valdymo modelio
teisinį reglamentavimą
Reguliacinis veiksmas.
Koordinatorius – VRM VSPG (PAGD prie
VRM).
Dalyvaujančios institucijos: LRVK, KAM.

Veiksmo rodiklio tarpinės reikšmės:
11.7.4.

pakeitimo įstatymo projektą ir
pateikti jį Vyriausybei
2021 m.
4 veiksmas: atlikti
Priešgaisrinės saugos
užtikrinimo standarto,
patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
2013 m. balandžio 17 d.
nutarimu Nr. 354, peržiūrą,
pateikti VRM siūlymus
Nutarimo tobulinimui,
parengti minėto nutarimo
pakeitimo projektą ir pateikti
jį Vyriausybei
2021 m.
-

Sukurti bendrą gyventojų informavimo ir
perspėjimo sistemą, tobulinti infrastruktūrą,
skirtą foninės spinduliuotės stebėjimui, gyventojų

1 veiksmas: pateikti
pasiūlymus VRM dėl
Civilinės saugos įstatymo
pakeitimo
2021 m.
IV ketv.

Pateikti pasiūlymai VRM, ne
vėliau kaip, data

2022 m.
-

2023 m.
2022 m. IV ketv.

2023 m.
2021 m. III ketv. –
2022 m. II ketv.

2021 m. IV ketv.

2023 m.
2021 m. II ketv. –
2024 m. III ketv.

4
evakavimui,
taršos
objekto
nuotoliniam
stebėjimui
Investicinis (ST) veiksmas.
Koordinatorius – VRM VSPG (PAGD prie
VRM).

Veiksmo rodiklio tarpinės reikšmės:

Veiksmo rodiklio tarpinės reikšmės:
11.7.5.

Atliktas sistemos diegėjo
paslaugų pirkimas, ne vėliau
kaip, data

2022 m.
Įdiegta sistemos dalis, ne
mažiau kaip, proc.
2022 m.
50

2023 m.
2022 m. II ketv. –
2023 m. IV ketv.
2023 m.
100
2021 m. II ketv. –
2024 m. II ketv.

1 veiksmas: organizuoti
funkcines valstybinio lygio
civilinės saugos pratybas
pagal vidaus reikalų ministro
patvirtintą planą
2021 m.
1

Organizuota valstybinio lygio
pratybų, ne mažiau kaip,
skaičius – 1

2021 m. II ketv. –
2024 m. II ketv.

2022 m.
1

2023 m.
1
2021 m. I ketv. –
2023 m. IV ketv.

Organizuoti nacionalinio lygio pratybas, siekiant
sustiprinti pasirengimą galimai branduolinės
elektrinės, esančios Baltarusijos Respublikoje,
Astravo rajone, avarijai
Investicinis veiksmas.
Koordinatorius – VRM VSPG (PAGD prie
VRM).
Dalyvaujanti institucija – SAM.

Veiksmo rodiklio tarpinės reikšmės:
11.7.6.

1 veiksmas: plėtojant
perspėjimo sistemą Astravo
AE 100 km poveikio zonoje,
atlikti sistemos diegėjo
paslaugų pirkimą
2021 m.
IV ketv.
2 veiksmas: atlikti įsigytos
sistemos diegimą
2021 m.
-

Sukurti cheminių, biologinių, radiologinių,
branduolinių (toliau – CBRN) mėginių ėmimo ir
aptikimo ir CBRN švarinimo modulius,
deklaruoti juos Europos civilinės saugos rezerve
ir siekti vieno iš Europos Sąjungos Civilinės

2021 m. III–IV ketv.

5
saugos mechanizmo „rescEU“ CBRN pajėgumų
centrų steigimo Lietuvoje
Investicinis veiksmas.
Koordinatorius – VRM VSPG (PAGD prie
VRM).

Veiksmo rodiklio tarpinės reikšmės:

1 veiksmas: aprūpinti CBRN Aprūpintas švarinimo modulis
švarinimo modulį reikiama reikiama įranga ir technika,
įranga ir technika
procentai – 100
2021 m.
2022 m.
90
100

2022 m. II ketv.

2023 m.
-

II SKYRIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
PROGRAMOS „PRIEŠGAISRINĖ, CIVILINĖ SAUGA IR GELBĖJIMO DARBAI“ ĮGYVENDINIMAS

Kodai

01.05.01 tikslas „APSAUGOTI ŽMOGŲ IR TURTĄ NUO GAISRŲ, KOORDINUOTI CIVILINĖS
SAUGOS SISTEMOS VEIKLĄ, OPERATYVIAI REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS”
Uždavinys / Priemonė

01.01.
01.01.01.

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Uždavinys: užtikrinti nuolatinę gaisrinių gelbėjimo pajėgų parengtį, veiksmingą reagavimą į pagalbos
prašymus ir vykdyti gaisrų prevenciją
Priemonė: vykdyti Ignalinos
AE ir kitų branduolinės
energetikos objektų, esančių
pasienio ruože, priešgaisrinę
apsaugą

1 506

1 veiksmas: gesinti gaisrus, teikti
pagalbą įvykus ekstremaliajai situacijai
ar kitiems įvykiams bei šalinti jų
padarinius saugomame objekte

Pravesta su Ignalinos AE
personalu bendrų
priešgaisrinių treniruočių,
ne mažiau kaip, skaičius –
10;
Ignalinos AE objektuose
pravesta užsiėmimų su
budinčiomis pamainomis,
ne mažiau kaip, skaičius –

2

Asignavimai pateikti tūkstančiais eurų
* Skaičius gali būti tikslinamas atsižvelgus į epidemiologinę situaciją

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

Koordinatoriai – direktoriaus
pavaduotojai Mindaugas
Kanapickas, Giedrius
Sakalinskas pagal kompetenciją
I–IV ketv.
Panevėžio
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
(toliau – Panevėžio
PGV) Visagino
priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos
viršininkas Alvydas
Jakseboga

6

Kodai

01.05.01 tikslas „APSAUGOTI ŽMOGŲ IR TURTĄ NUO GAISRŲ, KOORDINUOTI CIVILINĖS
SAUGOS SISTEMOS VEIKLĄ, OPERATYVIAI REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS”
Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

2 veiksmas: vykdyti planines
prevencines priemones, užtikrinančias
Ignalinos AE objektų priešgaisrinę
saugą

3 veiksmas: kontroliuoti Ignalinos AE
eksploatacijos nutraukimo projektų
vykdymą

01.01.02.

Priemonė: vykdyti gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo darbus
bei gaisrų prevencinę veiklą

72 585

1 veiksmas: įgyvendinti prevencinę
akciją „Gyvenkime saugiai“

Proceso / Indėlio rodiklis

40
Atlikta planinių
priešgaisrinių techninių
patikrinimų (I grupės
pastatų), ne mažiau kaip,
skaičius – 29;
Dalyvauta
kompleksiniuose
bandymuose, ne mažiau
kaip, skaičius – 6
Atlikta (ne)
kontroliuojamos
teritorijos gaisrinės
saugos reikalavimų
laikymosi kontrolė, ne
mažiau kaip, skaičius – 3
Aplankyta gyventojų
būstų, ne mažiau kaip,
skaičius − 100 tūkst. *
* skaičius gali kisti
priklausomai nuo
epidemiologinės
situacijos

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

I–IV ketv.

Panevėžio PGV
Visagino PGT
vyriausiasis
specialistas Darius
Klimas

I–IV ketv.

Panevėžio PGV
Visagino PGT
vyriausiasis
specialistas Darius
Klimas

I–IV ketv.

Valstybinės
priešgaisrinės
priežiūros valdybos
(toliau ‒ VPPV)
Valstybinės
priešgaisrinės
priežiūros
organizavimo
skyriaus
vyriausiasis
specialistas Saulius
Ilgevičius, PAGD
teritorinių
struktūrinių
padalinių
viršininkai
pagal kompetenciją

7

Kodai

01.05.01 tikslas „APSAUGOTI ŽMOGŲ IR TURTĄ NUO GAISRŲ, KOORDINUOTI CIVILINĖS
SAUGOS SISTEMOS VEIKLĄ, OPERATYVIAI REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS”
Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Koordinatorius (-iai)

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)

2 veiksmas: įgyvendinti prevencinę
akciją „Būk saugus, mokiny“

Mokymo įstaigų, kuriose
buvo vykdoma prevencinė
akcija, ne mažiau kaip,
skaičius – 450

III ketv.

3 veiksmas: kartu su savivaldybių
institucijomis parengti ir įgyvendinti
prevencines programas, nukreiptas į
vienišų, senyvo amžiaus žmonių
gyvenamojo būsto gaisrų prevenciją

Parengtų prevencijos
programų PGV veiklos
teritorijoje, ne mažiau
kaip, skaičius – 6

4 veiksmas: parengti priešgaisrinių
gelbėjimo pajėgų veiksmų, susijusių su
branduoline avarija, planą

Parengtas dokumentas, ne
vėliau kaip, data

III ketv.

5 veiksmas: įgyvendinti PAGD vidaus
audito ataskaitos Nr. 60-9
rekomendacijas

Įgyvendintų
rekomendacijų, ne mažiau
kaip, skaičius – 15

II ketv.

6 veiksmas: stiprinti PGP praktinius
veiksmus, dalyvaujant Lietuvos,

Suorganizuota pratybų, ne
mažiau kaip, skaičius – 1

IV ketv.

VPPV Valstybinės
priešgaisrinės
priežiūros
organizavimo
skyriaus vyriausioji
specialistė Jolita
Survilienė,
PAGD teritorinių
struktūrinių
padalinių
viršininkai pagal
kompetenciją
VPPV viršininkas
Jūris Targonskas
PAGD teritorinių
struktūrinių
padalinių
viršininkai pagal
kompetenciją
Pajėgų valdymo
valdybos (toliau –
PVV) Veiklos
organizavimo
skyriaus
viršininkas
Gediminas Šukšta
PVV Veiklos
organizavimo
skyriaus (toliau –
VOS) viršininkas
Gediminas Šukšta
PVV VOS
vyriausiasis
specialistas

I–IV ketv.

8

Kodai

01.05.01 tikslas „APSAUGOTI ŽMOGŲ IR TURTĄ NUO GAISRŲ, KOORDINUOTI CIVILINĖS
SAUGOS SISTEMOS VEIKLĄ, OPERATYVIAI REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS”
Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Latvijos, Estijos aukšto našumo
komandos pratybose
7 veiksmas: įgyvendinti veiklas
susijusias su projekto ,,Europos
ekonominės erdvės ir Norvegijos
finansinių mechanizmų įgyvendinimas
Lietuvoje“ (VESVIS darbo grupė)
8 veiksmas: parengti užsienio šalių
tarptautinės pagalbos komandų
(modulių) priėmimo planą Modex
pratyboms, remiantis išmoktomis
pamokomis ir parengti tai
reglamentuojantį teisės akto projektą
9 veiksmas: didinti elektroninių
dokumentų skaičių
10 veiksmas: pagal kompetenciją
dalyvauti ir atstovauti Europos Sąjungos
ir NATO ekspertų susitikimuose
11 veiksmas: pirmininkauti Lietuvos
pirmininkavimo Baltijos jūros valstybių
tarybai (BJVT) metu civilinės saugos
tinklui
12 veiksmas: parengti priemokų,
materialinių pašalpų, vienkartinių
piniginių išmokų, nakties bei
viršvalandinio darbo, darbo poilsio ir
švenčių dienomis mokėjimo
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos valstybės tarnautojams
tvarkos aprašą

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

Jan Pavliukoic
Atlikti parengiamieji
darbai vieningos
ekstremaliųjų situacijų
valdymo informacinės
sistemos diegimui

I-IV ketv.

Parengtas ir patvirtintas
dokumentas, ne vėliau
kaip, data

2021-1110

Elektroninių dokumentų
dalis nuo visų dokumentų
apyvartos, ne mažiau
kaip, procentai – 60
Dalyvauta susitikimuose,
ne mažiau kaip, skaičius
− 70
Įvykusių renginių, ne
mažiau kaip, skaičius – 2

I–IV ketv.

Parengtas ir patvirtintas
dokumentas, ne vėliau
kaip, data

I–IV ketv.

I–II ketv.

III ketv.

PVV Situacijų
koordinavimo
skyriaus(toliau –
SKS) viršininkas
Rimantas
Ramanauskas
PVV SKS
vyriausiasis
specialistas
Henrikas
Baldauskas
Dokumentų
valdymo skyriaus
vedėja Nadežda
Bakučionienė
Tarptautinių ryšių
skyriaus vedėja
I. M. Jankuvienė
Tarptautinių ryšių
skyriaus vedėja
I. M . Jankuvienė
Darbo užmokesčio
apskaitos skyriaus
vedėja Liudmila
Jesipionok
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Kodai

01.05.01 tikslas „APSAUGOTI ŽMOGŲ IR TURTĄ NUO GAISRŲ, KOORDINUOTI CIVILINĖS
SAUGOS SISTEMOS VEIKLĄ, OPERATYVIAI REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS”
Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

13 veiksmas: organizuoti darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimą

Kvalifikaciją tobulino ne
mažiau kaip, procentai –
80

I–IV ketv.

14 veiksmas: organizuoti pareigūnų
parengimą ir darbuotojų priėmimą

I–IV ketv.

15 veiksmas: organizuoti tarnybinės
veiklos vertinimą ir atlikti analizę
16 veiksmas: užtikrinti psichologinės
pagalbos prieinamumą, teikiant
individualias ir / ar grupines
konsultacijas

Parengti ir priimti iš viso
ne mažiau kaip,
skaičius – 140
Organizuota ir atlikta,
procentai – 100
Pagal poreikį
darbuotojams suteiktų
konsultacijų skaičius, per
metus, vidutiniškai
tenkantis vienam
psichologui, ne mažiau
kaip, skaičius – 50

I–IV ketv.

Žmogiškųjų išteklių
valdymo skyriaus
(toliau – ŽIVS)
vyriausioji
specialistė
Olga Jurkevičienė
ŽIVS vedėja
Kristina
Kurminienė
ŽIVS patarėja
Evelina Veiknienė
ŽIVS patarėja

17 veiksmas: organizuoti ir pravesti
UGM kvalifikacijos tobulinimo kursus
pagal patvirtintas psichologinio
parengimo kvalifikacijos tobulinimo
programas

Organizuotų ir pravestų
kontaktinių mokymų,
tenkančių vienam
psichologui, ne mažiau
kaip, valandų skaičius –
100

I–IV ketv.

Donata Kabelytė,
vyriausiosios
specialistės
(psichologės)
Virginija
Venskūnienė
Akvilė
Steponavičiūtė
pagal kompetenciją
ŽIVS patarėja

I–IV ketv.

(psichologė)

(psichologė)
Donata Kabelytė,
vyriausiosios
specialistės
(psichologės)
Virginija
Venskūnienė
Akvilė
Steponavičiūtė
pagal kompetenciją
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Kodai

01.05.01 tikslas „APSAUGOTI ŽMOGŲ IR TURTĄ NUO GAISRŲ, KOORDINUOTI CIVILINĖS
SAUGOS SISTEMOS VEIKLĄ, OPERATYVIAI REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS”
Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Koordinatorius (-iai)

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)

18 veiksmas: parengti ir pateikti
biudžeto lėšų poreikius 2022–2024 m.
valstybės biudžeto rengimui

Pateiktas lėšų poreikis
nustatytais terminais, data

II–III
ketv.

19 veiksmas: parengti informaciją
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministrui pavestų valdymo sričių 2022–
2024 metų strateginio veiklos plano
projektui parengti

Pateikti pasiūlymai
nustatytais terminais, data

II–III
ketv.

Planavimo ir
projektų valdymo
skyriaus (toliau –
PPVS) patarėja
Gražina
Stašauskienė ir
vyriausieji
specialistai
Danutė Dačkienė,
Šarūnas Kiliulis
pagal kompetenciją
PPVS vedėjas
Klemensas
Taluntis,
vyriausioji
specialistė Rita
Rupšienė pagal
kompetenciją
PPVS projekto
administratorė
Ingrida Ilgauskienė

20 veiksmas: administruoti projekto Įvykdytos numatytos
„Lietuvos išankstinio perspėjimo apie veiklos, ne mažiau kaip,
branduolinį pavojų sistemos vystymas“ procentai – 100
(projekto kodas LT05-5-VRM-TF-001)
veiklas

I–IV ketv.

21 veiksmas: vykdyti projekte „Lietuvos Įvykdyta numatytų veiklų,
išankstinio perspėjimo apie branduolinį ne mažiau kaip, procentai
pavojų sistemos vystymas“ (projekto – 100
kodas
LT05-5-VRM-TF-001))
numatytas viešinimo veiklas

I–IV ketv.

Komunikacijos
skyriaus vedėja
Vida Šmigelskienė,
vyriausioji
specialistė
Sonata Kukienė
pagal kompetenciją
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SAUGOS SISTEMOS VEIKLĄ, OPERATYVIAI REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS”
Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

22 veiksmas: informuoti Lietuvos Parengtų ir paskelbtų
gyventojus apie gaisrų ir kitų nelaimių informacinių pranešimų,
ne mažiau kaip, skaičius
pavojų bei kaip jų išvengti
60;
Surengtų spaudos
konferencijų, ne mažiau
kaip, skaičius – 3
23 veiksmas: informuoti Lietuvos Parengtų ir paskelbtų
gyventojus
apie
saugų
elgesį informacinių pranešimų,
branduolinės ar radiologinės avarijos ne mažiau kaip, skaičius –
atveju ir viešinti interneto svetainę LT72 10

I–IV ketv.

Komunikacijos
skyriaus
vyriausiosios
specialistės Edita
Zdanevičienė,
Sonata Kukienė

I–IV ketv.

24 veiksmas: informuoti visuomenę apie Parengtų ir paskelbtų
ugniagesių gelbėtojų rengimą ir informacinių pranešimų,
ne mažiau kaip, skaičius –
supažindinti su jų darbu
20;
Organizuotų fotografijų
konkursų, ne mažiau kaip,
skaičius – 1
25 veiksmas: parengti Kovos su Parengtas ir patvirtintas
korupcija Valstybinėje priešgaisrinėje dokumentas, ne vėliau
gelbėjimo
tarnyboje
programos kaip, data
įgyvendinimo 2021 m priemonių planą

I–IV ketv.

26 veiksmas: pagal kompetenciją
vykdyti Kovos su korupcija Valstybinėje
priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje
programos įgyvendinimo 2021 m
priemonių plane numatytas priemones ir

2021-1231

Komunikacijos
skyriaus vedėja
Vida Šmigelskienė,
vyriausioji
specialistė Edita
Zdanevičienė pagal
kompetenciją
Komunikacijos
skyriaus vedėja
Vida Šmigelskienė,
vyriausioji
specialistė
Dalia Dzimidienė
pagal kompetenciją
PAGD Vidaus
tyrimo skyriaus
viršininkas
Nikolajus
Kurenkovas
PAGD Vidaus
tyrimo skyriaus
viršininkas
Nikolajus
Kurenkovas

Įgyvendintų plane
numatytų priemonių, ne
mažiau kaip, procentai –
80

2021-0430
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Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

Papildytas žarnų
konteineris nauja įranga,
ne vėliau kaip, data

2021-0630

Sudalyvauta lauko
pratybose, ne mažiau
kaip, skaičius – 1

I–IV ketv.

Organizuota mokymų, ne
mažiau kaip, skaičius – 4

I–III ketv.

3 veiksmas: atlikti antžeminės
žvalgybos maršrutų studijavimą

Išstudijuota maršrutų, ne
mažiau kaip, skaičius – 4

I–III ketv.

4 veiksmas: organizuoti mokymus
Radiacinės saugos kartu su RSC

Organizuota mokymų, ne
mažiau kaip, skaičius – 1

I–IV ketv.

5 veiksmas: organizuoti prevencinę
akciją „Gyvenkime saugiai“

Patikrinta priskirtų būstų,
ne mažiau kaip, procentai
– 100

II, IV
ketv.

6 veiksmas: organizuoti prevencinę
akciją „Būk saugus, mokiny“

Per nustatytą terminą ne
vėliau kaip, data

III ketv.

Vilniaus
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
(toliau – Vilniaus
PGV) 5-osios
komandos
viršininkas Arūnas
Dikčius
Vilniaus PGV 3iosios komandos
vyriausiasis
specialistas
Mindaugas
Stakauskas
Vilniaus PGV
3-iosios komandos
viršininkas Andžej
Romeiko
Vilniaus PGV
3-iosios komandos
viršininkas
Andžej Romeiko
Vilniaus PGV
VPPS ir PGT
viršininkai pagal
kompetenciją
Vilniaus PGV
VPPS ir PGT
viršininkai pagal
kompetenciją

užtikrinti priemonių plane numatytų
priemonių įgyvendinimo kontrolę
01.01.03.

Priemonė: vykdyti gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo darbus
ir gaisrų prevenciją Vilniaus
priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos veiklos teritorijoje

1 331

1 veiksmas: parengti Tarptautinių kovos
su potvyniais pajėgų (BaltfloodCombat)
techniką ir dalyvauti lauko pratybose

2 veiksmas: organizuoti mokymus
naftos produktų stabdymo Neries upėje
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Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

III–IV
ketv.

Vilniaus PGV
VPPS ir PGT
viršininkai pagal
kompetenciją
Vilniaus PGV
VPPS ir PGT VPP
pareigūnai pagal
kompetenciją
Vilniaus PGV
VPPS ir PGT
viršininkai pagal
kompetenciją
Vilniaus PGV
Pajėgų valdymo
skyriaus
vyriausiasis
specialistas
Valentin Svirko,
PGT viršininkai
pagal kompetenciją
Vilniaus
PGV Civilinės
saugos skyriaus
viršininkas
Donatas
Gurevičius,
vyriausieji
specialistai
Vygintas
Mendeika,, Danutė
Pučkytė vyresnysis
specialistas
Albertas
Sabestinas,

7 veiksmas: organizuoti prevencinę
akciją ,,Statykime saugiai“

Per nustatytą terminą ne
vėliau kaip, data

8 veiksmas: vykdyti eksploatuojamų
objektų planinius priešgaisrinius
techninius patikrinimus, kurie numatyti
metiniame patikrinimų plane – grafike.
9 veiksmas: kartu su Vilniaus PGV
veiklos teritorijoje esančių savivaldybių
institucijomis parengti programas
„Gaisrų prevencija 2019-2021 m.“
10 veiksmas: atnaujinti priešgaisrinių
gelbėjimo pajėgų sutelkimo įvykiams,
ekstremaliesiems įvykiams likviduoti
Vilniaus PGV veiklos teritorijoje, planus

Įvykdyta patikrinimų
pagal atskirą patvirtintą
planą grafiką, ne mažiau
kaip, procentai – 100
Patvirtinta programų, ne
mažiau kaip, skaičius – 10

I–IV ketv.

Atnaujinta planų ne
mažiau kaip, skaičius – 11

II ketv.

Suteikta metodinė pagalba
savivaldybėms, ne mažiau
kaip, skaičius – 13

I–IV ketv.

11 veiksmas: teikti metodinę pagalbą
savivaldybėms rengiant savivaldybės
lygio civilinės saugos pratybas.

I–IV ketv.
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12 veiksmas: organizuoti ir vykdyti
civilinės saugos mokymą pagal PAGD
prie VRM patvirtintas programas

Įvykdyta planuotų
mokymų, ne mažiau
kaip, procentai – 100

I–IV ketv.

13 veiksmas: organizuoti gyventojų
švietimo renginius, skirtus informuoti
visuomenę apie pasirengimą galimai
branduolinei ir (ar) radiologinei avarijai
Baltarusijos Respublikos Astravo
atominėje elektrinėje, pristatyti
išvykimo krepšį

Organizuota renginių, ne
mažiau, kaip, skaičius – 4

I–IV ketv.

14 veiksmas: visose aptarnavimo
teritorijoje esančiose savivaldybėse
inicijuoti savivaldybės lygio stalo
pratybas, siekiant aptarti pasirengimą
reaguoti į galimą Baltarusijos
Respublikos Astravo atominės elektrinės
avariją
15 veiksmas: Vykdyti ES projekto Nr.
ENI-LLB-2-276 „Ability reinforcement
by increasing the security of ecological
and state protected territories (objects) in
the border region“ įgyvendinimo veiklas

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

IV ketv.

Įgyvendintos projekto
veiklos, data

I-IV ketv.

Vykdytojas (-jai)

(statutiniai)
vyriausieji
specialistai pagal
kompetenciją
Vilniaus PGV
Civilinės saugos
skyriaus vyriausieji
specialistai Danutė
Pučkytė, Vygintas
Mendeika pagal
kompetenciją
Vilniaus PGV
Civilinės saugos
skyriaus
viršininkas
Donatas
Gurevičius,
(statutiniai)
vyriausieji
specialistai pagal
kompetenciją
Vilniaus PGV
Civilinės saugos
skyriaus
viršininkas
Donatas
Gurevičius
Vilniaus PGV
viršininko
pavaduotojas
Evaldas
Tamašauskas,
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01.01.04.

Priemonė: vykdyti gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo darbus
ir gaisrų prevenciją
Klaipėdos priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos veiklos
teritorijoje

Asignavima
i2

817

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

1 veiksmas: sudaryti 2021 m. objektų
planinių priešgaisrinių techninių
patikrinimų grafikus ir atlikti objektų
planinius priešgaisrinius techninius
patikrinimus

Sudaryta grafikų, ne
mažiau kaip, skaičius – 9;

I−IV ketv.

2 veiksmas: organizuoti ir atlikti
apleistų, netinkamai prižiūrimų ir
neeksploatuojamų statinių, teritorijų
apžiūrą, sudaryti statinių sąrašus.
Vykdant patikrinimus pasitelkti
bepiločius orlaivius (dronus). Nuolatos
teikti informaciją apie kilusius gaisrus
aukščiau minėtuose statiniuose
Klaipėdos PGV veiklos teritorijos
savivaldybių administracijoms
3 veiksmas: organizuoti gaisrinės
saugos mokymus/seminarus įvairias

Parengta sąrašų, ne
mažiau kaip, skaičius – 12

I−IV ketv.

Organizuota mokymų /
seminarų, ne mažiau kaip,

I−IV ketv.

Atlikta planinių
priešgaisrinių techninių
patikrinimų ne mažiau
kaip, procentai – 95

Vykdytojas (-jai)

Varėnos PGT
viršininkas Andrius
Kandratavičius,
Planavimo ir
projektų valdymo
skyriaus projekto
administratorė
Gintarė Denovagis
pagal kompetenciją
Klaipėdos
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
(toliau − Klaipėdos
PGV) Valstybinės
priešgaisrinės
priežiūros skyriaus
(toliau – VPPS)
viršininkas T.
Rumševičius,
Klaipėdos PGV
PGT viršininkai
pagal kompetenciją
Klaipėdos PGV
VPPS viršininkas
T. Rumševičius,
PVS viršininkas V.
Masiliauskas, PGT
viršininkai pagal
kompetenciją

Klaipėdos PGV
VPPS viršininkas
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Koordinatorius (-iai)
Data

socialines paslaugas teikiančių įstaigų
darbuotojams, seniūnijų, sodų bendrijų
atstovams kiekvienoje savivaldybėje
4 veiksmas: vykdyti civilinės saugos
mokymą pagal PAGD prie VRM
patvirtintas programas

skaičius – 30

Surengta mokymų, ne
mažiau kaip, skaičius – 14

I−IV ketv.

5 veiksmas: vykdyti kompleksinius
(planinius) civilinės saugos būklės
patikrinimus savivaldybių
administracijose, I grupės ūkio
subjektuose ir kitose įstaigose
6 veiksmas: organizuoti ir pravesti
tarnybinius mokymus viduriniosios ir
aukštesniosios grandies pareigūnams

Atlikta patikrinimų, ne
mažiau kaip, skaičius – 30

I−IV ketv.

Organizuota mokymų, ne
mažiau kaip, skaičius – 2

II−IV
ketv.

7 veiksmas: organizuoti ir pravesti
profesinius užsiėmimus ugniagesiams
gelbėtojams
8 veiksmas: vykdyti „OIL SPILL
/Enhancing Oil Spill Response
Capability in the Baltic sea region”
projekto veiklas

Organizuota užsiėmimų,
ne mažiau kaip, skaičius –
112
Įvykdytos numatytos
veiklos, ne mažiau kaip,
procentai – 100

I−IV ketv.
I−IV ketv.

Vykdytojas (-jai)

T. Rumševičius,
PGT viršininkai
pagal kompetenciją
Klaipėdos PGV
Civilinės saugos
skyriaus
viršininkas Julius
Kryževičius
Klaipėdos PGV
Civilinės saugos
skyriaus
viršininkas Julius
Kryževičius
Klaipėdos
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
(toliau − Klaipėdos
PGV)
PVS viršininkas
Vaidas
Masiliauskas,
VPPS viršininkas
Tadas
Rumševičius, CSS
viršininkas Julius
Kryževičius
PVS viršininkas
Vaidas
Masiliauskas
PVS viršininkas
Vaidas
Masiliauskas,
PAGD Planavimo
ir projektų valdymo
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01.01.05.

Priemonė: vykdyti gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo darbus
ir gaisrų prevenciją Kauno
priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos veiklos teritorijoje

Asignavima
i2

949

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

9 veiksmas: vykdyti "Increase Of
Cooperation And Preparedness Between
Lithuanian And Russian Response Of
Firefighter’s HQ To Neman River
Floods And Curonian Spit Forest Fires"
projektą iš ES Interreg Lietuvos ir
Rusijos bendradarbiavimo per sieną
programos veiklas
1 veiksmas: įgyvendinti prevencinę
akciją „Gyvenkime saugiai“

Įvykdytos numatytos
veiklos, ne mažiau kaip,
procentai – 100

I−IV ketv.

Įgyvendinta akcija pagal
pateiktą PAGD planą, ne
mažiau kaip, procentai –
100

III–IV
ketv.

2 veiksmas: įgyvendinti akciją „Saugi
vasara“

Surengta susitikimų su
gyventojais ir vasaros
stovyklų moksleiviais, ne
mažiau kaip, skaičius –
20;

birželio–
rugpjūčio
mėn.

3 veiksmas: įgyvendinti akciją „Būk
saugus, mokiny“, jos metu teikti

Atlikta viešinimo
priemonių, ne mažiau
kaip, skaičius – 4
Organizuota susitikimų,
ne mažiau kaip, skaičius –

II–IV
ketv.

Vykdytojas (-jai)

skyriaus (toliau −
PPVS) Projekto
administratorius
Mindaugas
Kruopys
PVS viršininkas
Vaidas
Masiliauskas,
PPVS Projekto
administratorius
Mindaugas
Kruopys
Kauno
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
(toliau-Kauno
PGV) viršininko
pavaduotojas
Tomas Sušinskas ir
struktūrinių
padalinių vadovai
pagal kompetenciją
Kauno PGV
Civilinės saugos
skyriaus (toliauCSS) viršininkas
Arvydas
Kazlauskas,
struktūrinių
padalinių vadovai
pagal kompetenciją
Kauno PGV VPPS
viršininkas Artūras
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Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

metodinę pagalbą bendrojo lavinimo
mokykloms, kolegijoms, atliekančioms
moksleivių, studentų priešgaisrinės
saugos mokymą bei organizuoti
bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių,
studentų susitikimus (nuotoliniu būdu)
su Kauno PGV ir PGT darbuotojais

100

4 veiksmas: parengti ir su
savivaldybėmis suderinti gaisrų
prevencijos programas, teikiant
prioritetą vienišiems senyvo amžiaus
žmonėms, jų gyvenamojo būsto gaisrų
prevencijai

Per nustatytą terminą ne
vėliau, kaip data

I–II ketv.

5 veiksmas: organizuoti susitikimus su
sodininkų bendrijų pirmininkais/nariais,
daugiabučių gyvenamųjų namų
administratoriais, religinių, kaimo bei kitų
aktyvių bendruomenių nariais. Dalyvauti
savivaldybių organizuojamose
visuomeniniuose renginiuose.
6 veiksmas: surengti Kauno PGV
veiklos teritorijoje esančių savivaldybių
darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą,
metodinį civilinės saugos seminarą
7 veiksmas: visose aptarnavimo
teritorijoje esančiose savivaldybėse
inicijuoti savivaldybės lygio stalo
pratybas, siekiant aptarti pasirengimą
reaguoti į galimą Astravo AE avariją
esant pandemijai

Dalyvauta susitikimuose /
šventėse, ne mažiau kaip,
skaičius 10

III–IV
ketv.

Per nustatytą terminą ne
vėliau, kaip data

II ketv.

Surengta stalo pratybų, ne
mažiau kaip, skaičius – 14

IV ketv.

Vykdytojas (-jai)

Šalvaitis, Kauno
PGV CSS
viršininkas
Arvydas
Kazlauskas,
struktūrinių
padalinių vadovai
pagal kompetenciją
Kauno PGV
viršininko
pavaduotojas
Tomas Sušinskas,
Kauno PGV VPPS
viršininkas Artūras
Šalvaitis, PGT
viršininkai pagal
kompetenciją
Kauno PGV VPPS
viršininkas Artūras
Šalvaitis,
struktūrinių
padalinių vadovai
pagal kompetenciją
Kauno PGV CSS
viršininkas
Arvydas
Kazlauskas
Kauno PGV CSS
viršininkas
Arvydas
Kazlauskas

19

Kodai

01.05.01 tikslas „APSAUGOTI ŽMOGŲ IR TURTĄ NUO GAISRŲ, KOORDINUOTI CIVILINĖS
SAUGOS SISTEMOS VEIKLĄ, OPERATYVIAI REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS”
Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data
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8 veiksmas: teikti metodinę pagalbą
visoms aptarnaujamoje teritorijoje
esančioms savivaldybėms dėl
savivaldybių ekstremaliųjų situacijų
valdymo planų atnaujinimo,
atsižvelgiant į pasikeitusį
reglamentavimą
9 veiksmas: organizuoti akciją kartu su
savivaldybėmis, viešinant interneto
svetainę www.lt72.lt. („Lietuvos
pasirengimo ekstremalioms situacijoms
svetainė pasirengimas avarijai
Baltarusijos AE“)

Suteikta metodinė pagalba I–II ketv.
savivaldybėms, ne mažiau
kaip, skaičius – 14

Kauno PGV CSS
darbuotojai pagal
kompetenciją

Per nustatytą terminą ne
vėliau, kaip data

III ketv.

10 veiksmas: organizuoti mokomąsias
pratybas

Pagal patvirtintą 2021
metų privalomųjų
mokomųjų pratybų planą
– grafiką, ne vėliau kaip,
data
Periodiškai,
bendradarbiaujant su
Ruklos įgula

II–IV
ketv.

Kauno PGV CSS
viršininkas
Arvydas
Kazlauskas,
vyriausioji
specialistė Ingrida
Valaitytė
Pagal planą
paskirti pratybų
vadovai

I–IV ketv.

Kauno PGV
Jonavos PGT
viršininkas Saulius
Kuliešius

Per nustatytą terminą ne
vėliau, kaip data

kovobalandžio
mėn.1;
birželioliepos
mėn.2;
birželioliepos
mėn.3

Kauno PGV PVS
vyriausieji
specialistai
Edvinas
Bacevičius1,
Valdas
Statkevičius3
vyresnysis
specialistas Vytenis

11 veiksmas: organizuoti ir dalyvauti
bendrose Lietuvos kariuomenės ir
Jonavos PGT veiksmų kilus gaisrui
praktinėse pratybose ir teikti pagalbą
rengiant teorinius mokymus gaisrinės
saugos klausimais
12 veiksmas: atlikti Kauno PGV 5-osios
komandos1, Raseinių PGT2, Vilkaviškio
PGT3 kompleksinius patikrinimus
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Kodai

01.05.01 tikslas „APSAUGOTI ŽMOGŲ IR TURTĄ NUO GAISRŲ, KOORDINUOTI CIVILINĖS
SAUGOS SISTEMOS VEIKLĄ, OPERATYVIAI REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS”
Uždavinys / Priemonė

01.01.06.

Priemonė: vykdyti gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo darbus
ir gaisrų prevenciją
Panevėžio priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos veiklos
teritorijoje

Asignavima
i2

966

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

13 veiksmas: parengti ir pateikti
Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo
projekto Nr. LT-PL-1R-009 galutines
ataskaitas

Per nustatytą terminą ne
vėliau, kaip data

I–II ketv.

1 veiksmas: įgyvendinti prevencinę
akciją „Gyvenkime saugiai“

Aplankyta gyventojų
būstų, ne mažiau kaip,
skaičius – 17407*
* skaičius gali kisti
priklausomai nuo
epidemiologinės
situacijos
Apsilankymų mokymo
įstaigose, ne mažiau kaip,
skaičius – 80

II–IV
ketv.

2 veiksmas: įgyvendinti prevencinę
akciją „Būk saugus, mokiny“

3 veiksmas: organizuoti prevencinę
akciją „Nedegink sausos žolės“ rajonų
seniūnijose

Atlikta reidų, ne mažiau
kaip, skaičius – 20

III–IV
ketv.

II–III
ketv.

Vykdytojas (-jai)

Žvikas2 pagal
kompetenciją
Kauno PGV PVS
vyriausiasis
specialistas
Laimius
Kavaliauskas
Panevėžio PGV
viršininko
pavaduotojas
Darius Marciuška,
VPPS viršininkas
Danas Bitinas
pagal kompetenciją
Panevėžio PGV
viršininko
pavaduotojas
Darius Marciuška,
Valstybinės
priešgaisrinės
priežiūros skyriaus
(toliau-VPPS)
viršininkas Danas
Bitinas pagal
kompetenciją
Panevėžio PGV
VPPS vyresnysis
inspektorius
Darius Stanynas,
Panevėžio PGV
Priešgaisrinių
gelbėjimo tarnybų
vyriausieji
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Kodai

01.05.01 tikslas „APSAUGOTI ŽMOGŲ IR TURTĄ NUO GAISRŲ, KOORDINUOTI CIVILINĖS
SAUGOS SISTEMOS VEIKLĄ, OPERATYVIAI REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS”
Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

4 veiksmas: kartu su savivaldybių
institucijomis parengti prevencines
programas, nukreiptas į vienišų, senyvo
amžiaus žmonių gyvenamojo būsto
gaisrų prevenciją

Parengtų prevencijos
programų PGV veiklos
teritorijoje, ne mažiau
kaip, skaičius – 6

I–IV ketv.

5 veiksmas: vykdyti prevencinę akciją
„Po gaisro“

Aplankyta gyventojų
būstų šalia kiekvienos
gaisravietės, kai gaisras
kyla gyvenamajame
sektoriuje, ne mažiau
kaip, skaičius – 10

I–IV ketv.

6 veiksmas: vykdyti numatytas ir
patvirtintas projekto Nr. ENI-LLB-1092 „Bendradarbiavimo per sieną
tobulinimas potvynių prevencijos,
valdymo bei aplinkos užterštumo
mažinimo srityje“/SAFE FLOOD
veiklas
7 veiksmas: dalyvauti lauko taktikos
pratybose „Karaliaus kirtis 2021“ ir
pratybų planavimo renginiuose

Pagal projekto nustatytus
terminus, data

I–IV ketv.

Per nustatytą terminą ne
vėliau kaip, data

II–III
ketv.

Vykdytojas (-jai)

specialistai pagal
kompetenciją
Panevėžio PGV
VPPS viršininkas
Danas Bitinas,
Panevėžio PGV
Priešgaisrinių
gelbėjimo tarnybų
viršininkai pagal
kompetenciją
Panevėžio PGV
VPPS vyresnysis
inspektorius
Justinas
Daunoravičius,
inspektorius
Renaldas Nacickas
Panevėžio PGV
PGT vyriausieji
specialistais pagal
kompetenciją
Panevėžio PGV
viršininkas
Algirdas Rudys

Panevėžio PGV
viršininkas
Algirdas Rudys
Pajėgų valdymo
skyriaus
viršininkas Vaidas
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Kodai

01.05.01 tikslas „APSAUGOTI ŽMOGŲ IR TURTĄ NUO GAISRŲ, KOORDINUOTI CIVILINĖS
SAUGOS SISTEMOS VEIKLĄ, OPERATYVIAI REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS”
Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

8 veiksmas: atnaujinti priešgaisrinių
gelbėjimo pajėgų sutelkimo įvykiams,
ekstremaliesiems įvykiams planus

Atnaujinta planų, ne
mažiau kaip, skaičius –11

II ketv.

9 veiksmas: atlikti priešgaisrinių pajėgų
atitikimo Priešgaisrinės saugos
užtikrinimo standartui vertinimą
Panevėžio PGV struktūriniuose
padaliniuose, pateikti išvadas

Atlikta vertinimų, ne
mažiau kaip, skaičius –11

I ketv.

10 veiksmas: atlikti civilinės saugos
būklės kompleksinius patikrinimus
Panevėžio, Biržų, Molėtų ir Utenos
rajonų savivaldybėse

Atlikta patikrinimų, ne
mažiau kaip, skaičius – 4

I–IV ketv.

11 veiksmas: atlikti civilinės saugos
būklės kompleksinius patikrinimus

Atlikta patikrinimų, ne
mažiau kaip, skaičius – 10

I–IV ketv.

Vykdytojas (-jai)

Katuškevičius
pagal kompetenciją
Panevėžio PGV
PGT viršininkai,
Pajėgų valdymo
skyriaus vyresnysis
specialistas
Vaidotas Vitkūnas
pagal kompetenciją
Pajėgų valdymo
skyriaus
vyriausiasis
specialistas
Antanas
Povilavičius,
Pajėgų valdymo
skyriaus vyresnysis
specialistas
Vaidotas Vitkūnas
pagal kompetenciją
Panevėžio PGV
CSS vyriausiasis
specialistas
Virgilijus Smailys,
CSS vyriausioji
specialistė Aušra
Aukštikalnytė, CSS
vyresnioji
specialistė Asta
Vanagaitė –
Černiauskienė
pagal kompetenciją
Panevėžio PGV
CSS vyriausiasis
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Kodai

01.05.01 tikslas „APSAUGOTI ŽMOGŲ IR TURTĄ NUO GAISRŲ, KOORDINUOTI CIVILINĖS
SAUGOS SISTEMOS VEIKLĄ, OPERATYVIAI REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS”
Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

I-osios grupės ūkio subjektuose ir kitose
įstaigose

12 veiksmas. Parengti ir patvirtinti
teritorinio struktūrinio padalinio
personalo rezervo sąraše įrašytiems
asmenims būtinų veiksmų, paskelbus
mobilizaciją ir vykdant priimančiosios
šalies paramos teikimo užduotis, tvarkos
aprašą

Parengtas ir patvirtintas
dokumentas, ne vėliau
kaip, data

II ketv.

13 veiksmas. Visose aptarnaujamoje
teritorijoje esančiose savivaldybėse
inicijuoti savivaldybės lygio stalo
pratybas, siekiant aptarti pasirengimą
reaguoti į galimą Astravo AE avariją
esant pandemijai

Inicijuotos stalo pratybos
savivaldybėse, ne mažiau
kaip, skaičius – 12

IV ketv.

Vykdytojas (-jai)

specialistas
Virgilijus Smailys,
CSS vyriausioji
specialistė Aušra
Aukštikalnytė, CSS
vyresnioji
specialistė Asta
Vanagaitė –
Černiauskienė
pagal kompetenciją
Panevėžio PGV
CSS vyriausiasis
specialistas
Virgilijus Smailys,
CSS vyriausioji
specialistė Aušra
Aukštikalnytė, CSS
vyresnioji
specialistė Asta
Vanagaitė –
Černiauskienė
pagal kompetenciją
Panevėžio PGV
CSS vyriausiasis
specialistas
Virgilijus Smailys,
CSS vyriausioji
specialistė Aušra
Aukštikalnytė, CSS
vyresnioji
specialistė Asta
Vanagaitė –
Černiauskienė
pagal kompetenciją
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Kodai
01.01.07.

01.05.01 tikslas „APSAUGOTI ŽMOGŲ IR TURTĄ NUO GAISRŲ, KOORDINUOTI CIVILINĖS
SAUGOS SISTEMOS VEIKLĄ, OPERATYVIAI REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS”

Koordinatorius (-iai)

Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)

Priemonė: vykdyti gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo darbus
ir gaisrų prevenciją Šiaulių
priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos veiklos teritorijoje

625

1 veiksmas: vykdyti numatytas ir
patvirtintas projekto Nr. LLI-372
„Techninės bazės ir fizinio pasirengimo
gelbėjimo tarnybų specialistų gerinimas
Latvijos ir Lietuvos pasienio regione“
ALL SOFITY SPORT veiklas

Įgyvendintas projektas per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

I–II ketv.

2 veiksmas: parengti kartu su
savivaldybėmis, gaisrų prevencijos
programas, teikiant prioritetą vienišiems
senyvo amžiaus žmonėms, jų
gyvenamojo būsto gaisrų prevencijai
3 veiksmas: dalyvauti Šiaulių miesto ir
Joniškio rajono savivaldybių
Nusikaltimų prevencijos programose

Parengta ir su
savivaldybėmis suderinta
programų, ne mažiau
kaip, skaičius – 9

I ketv.

Įgyvendinta programų, ne
mažiau kaip, skaičius – 2

I–IV ketv.

4 veiksmas: organizuoti Jaunojo
ugniagesio gelbėtojo varžybas tarp
bendrojo lavinimo mokyklų

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

II–III
ketv.

Šiaulių
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
(toliau – Šiaulių
PGV ) viršininko
pavaduotas
Gražvidas Butkus,
PVS viršininkas
Leonidas Laškovas,
Viešųjų pirkimų
skyriaus vyresnysis
specialistas
Gintaras Kelpša
pagal kompetenciją
Šiaulių PGV VPPS
viršininkas Aidas
Čepulis,
PGT viršininkai
pagal kompetenciją
Šiaulių PGV
viršininko
pavaduotojas
Gražvidas Butkus,
VPPS viršininkas
Aidas Čepulis,
Joniškio PGT
viršininkas
Gintaras Daujotas
pagal kompetenciją
Šiaulių PGV VPPS
viršininkas Aidas
Čepulis
PVS viršininkas
Leonidas Laškovas

Dalyvauta varžybose, ne
mažiau kaip, skaičius – 1
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Kodai

01.05.01 tikslas „APSAUGOTI ŽMOGŲ IR TURTĄ NUO GAISRŲ, KOORDINUOTI CIVILINĖS
SAUGOS SISTEMOS VEIKLĄ, OPERATYVIAI REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS”
Uždavinys / Priemonė

01.01.08.

Priemonė: vykdyti gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo darbus
ir gaisrų prevenciją Elektrėnų
priešgaisrinėje gelbėjimo
tarnyboje

Asignavima
i2

11

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

5 veiksmas: dalyvauti Lietuvos
kariuomenės Karinių oro pajėgų
Aviacijos bazės organizuojamose
pratybose „Griausmas 2021“

Dalyvauta pratybose, ne
mažiau kaip, skaičius – 1

I–IV ketv.

6 veiksmas: dalyvauti Kelmės rajono
savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
programos įgyvendinime

Įgyvendinta programa per
nustatytą terminą, data

Sausio
mėn.

7 veiksmas: kartu su Telšių rajono
savivaldybės administracija organizuoti
civilinės saugos pratybas

Organizuota pratybų, ne
mažiau kaip, skaičius – 1

III–IV
ketvirčiai

1 veiksmas: organizuoti prevencines

Organizuota prevencinių
priemonių, ne mažiau
kaip, skaičius – 3

I–IV ketv.

priemones Elektrėnų savivaldybėje,
siekiant mažinti gaisrų skaičių,

Vykdytojas (-jai)

2-os komandos
viršininkas Andrius
Ašmontas pagal
kompetenciją
Šiaulių PGV PVS
viršininkas
Leonidas Laškovas,
komandų
viršininkai pagal
kompetenciją
Šiaulių PGV
Kelmės PGT
viršininkas
Virginijus
Ramanauskis
Šiaulių PGV CSS
vyriausiasis
specialistas
Vilius Vičkačka,
CSS vyresnioji
specialistė
Remigija
Galdikienė,
PVS viršininkas
Leonidas Laškovas,
Telšių PGT
viršininkas
Raimundas Šakinis
pagal kompetenciją
Elektrėnų
priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos
(toliau – Elektrėnų
PGT) viršininkas,
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Kodai

01.05.01 tikslas „APSAUGOTI ŽMOGŲ IR TURTĄ NUO GAISRŲ, KOORDINUOTI CIVILINĖS
SAUGOS SISTEMOS VEIKLĄ, OPERATYVIAI REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS”
Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

nukentėjusių bei žuvusiųjų gaisruose
skaičių

01.01.09.

Priemonė: atlikti
priešgaisrinių gelbėjimo
tarnybų pastatų statybos,
rekonstravimo ir remonto
darbus

1 200

2 veiksmas: organizuoti susitikimus su
daugiabučių gyvenamųjų namų
administratoriais, religinių
bendruomenių ir valstybinių institucijų
atstovais
3 veiksmas: organizuoti pratybas,
siekiant tobulinti tarnybos ir kitų
pratybų dalyvių įgūdžius gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo darbų
organizavimo srityje

Organizuota susitikimų,
ne mažiau kaip, skaičius –
3

I–IV ketv.

Organizuota pratybų, ne
mažiau kaip, skaičius – 4

I–IV ketv.

4 veiksmas: kartu su savivaldybių
institucijomis parengti prevencines
programas, nukreiptas į vienišų, senyvo
amžiaus žmonių gyvenamojo būsto
gaisrų prevenciją

Parengta prevencijos
programų, ne mažiau
kaip, skaičius – 1

I–II ketv.

1 veiksmas: pabaigti pastato, esančio
Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinį
remontą

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

birželio
mėn.

Vykdytojas (-jai)

vyresnysis
inspektorius
Andrius
Valatkevičius,
inspektoriė
Audronė Pusvaškė
pagal kompetenciją
Elektrėnų PGT
viršininkas Jonas
Chveduk
Elektrėnų PGT
viršininkas Jonas
Chveduk,
vyresnysis
specialistas
Egidijus
Ščerbavičius
Elektrėnų PGT
viršininkas
Jonas Chveduk,
vyresnysis
inspektorius
Andrius
Valatkevičius
pagal kompetenciją
Materialinių
išteklių valdymo
valdybos (toliau –
MIVV) Turto
valdymo skyriaus
vedėjas Rytis
Petrauskas,
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01.05.01 tikslas „APSAUGOTI ŽMOGŲ IR TURTĄ NUO GAISRŲ, KOORDINUOTI CIVILINĖS
SAUGOS SISTEMOS VEIKLĄ, OPERATYVIAI REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS”
Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

2 veiksmas: atlikti Vilniaus PGV Trakų
PGT Lentvario komandos naujo pastato
projektavimo paslaugų pirkimą,
techninio-darbo (toliau – TDP) projekto
parengimą, TDP ekspertizės užsakymą,
statybos leidimo gavimą

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Spalio
1 d.

3 veiksmas: atlikti Šiaulių PGV
Kuršėnų PGT naujo pastato
projektavimo paslaugų pirkimą, TDP
projekto parengimą, TDP ekspertizės
užsakymą, statybos leidimo gavimą

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Gruodžio
1 d.

4 veiksmas: atlikti sandėlio Ugniagesių
g. 1 Vilniuje pastato rekonstravimo
projektavimo paslaugų pirkimą, TDP

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Gruodžio
1 d.

Vykdytojas (-jai)

vyriausieji
specialistai
Kęstutis Nalivaika,
Žygimantas
Velikianecas pagal
kompetenciją
Vilniaus PGV
Trakų PGT
viršininkas Kęstutis
Kirsnauskas, MIVV
Turto valdymo
skyriaus vedėjas
Rytis Petrauskas,
vyriausieji
specialistai Edita
Vaišnorienė,
Vytautas Pliopa
pagal kompetenciją
Šiaulių PGV
Kuršėnų PGT
viršininkas
Ričardas
Kazlauskas, MIVV
Turto valdymo
skyriaus vedėjas
Rytis Petrauskas,
vyriausieji
specialistai Edita
Vaišnorienė,
Vytautas Pliopa
pagal kompetenciją
MIVV Turto
valdymo skyriaus
vedėjas Rytis
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01.05.01 tikslas „APSAUGOTI ŽMOGŲ IR TURTĄ NUO GAISRŲ, KOORDINUOTI CIVILINĖS
SAUGOS SISTEMOS VEIKLĄ, OPERATYVIAI REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS”
Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

projekto parengimą, TDP ekspertizės
užsakymą, statybos leidimo gavimą

01.01.10.

Priemonė: statyti Elektrėnų
priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos pastatą
Elektrėnuose, Elektrinės g.10

50

5 veiksmas: užbaigti Kauno PGV
Kaišiadorių PGT pastato Gedimino g.
64, Kaišiadorių r. sav., kapitalinį
remontą

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Gruodžio
1 d.

1 veiksmas: parengti pastato TDP,
užsakyti TDP ekspertizę, gauti statybos
leidimą

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Rugsėjo 4
d.

2 veiksmas: organizuoti rangos darbų
pirkimo procedūras

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Lapkričio
4 d.

Vykdytojas (-jai)

Petrauskas,
vyriausieji
specialistai Edita
Vaišnorienė,
Vytautas Pliopa
pagal kompetenciją
Kauno PGV
Kaišiadorių PGT
viršininkas
Gintaras
Kuktelionis, MIVV
Turto valdymo
skyriaus vedėjas
Rytis Petrauskas,
vyriausieji
specialistai
Vytautas Pliopa,
Edita Vaišnorienė,
pagal kompetenciją
Elektrėnų PGT
viršininkas Jonas
Chveduk, MIVV
Turto valdymo
skyriaus vedėjas
Rytis Petrauskas,
vyriausieji
specialistai Edita
Vaišnorienė,
Vytautas Pliopa
pagal kompetenciją
Elektrėnų PGT
viršininkas Jonas
Chveduk, MIVV
Turto valdymo
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Uždavinys / Priemonė

01.01.11.

01.02
01.02.01.

Priemonė: rekonstruoti
Radviliškio priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos pastatą
Radviliškyje, Vaižganto g. 2

Asignavima
i2

320

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

1 veiksmas: atlikti pastato
rekonstravimą pagal techninį projektą

Proceso / Indėlio rodiklis

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Uždavinys: užtikrinti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų materialinį–techninį aprūpinimą pagal nustatytus
standartus
Priemonė: aprūpinti
pareigūnus uniformine ir
apsaugine apranga pagal
nustatytus standartus

2 500

1 veiksmas: įsigyti planuojamą
pareigūnams tarnybinę uniformą

Periodiškai, per nustatytus
terminus, data

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

skyriaus vedėjas
Rytis Petrauskas,
vyriausieji
specialistai Edita
Vaišnorienė,
Vytautas Pliopa
pagal kompetenciją
Gruodžio
Šiaulių PGV
1 d.
Radviliškio PGT
viršininkas Linas
Tautkevičius,
MIVV Turto
valdymo skyriaus
vedėjas Rytis
Petrauskas,
vyriausieji
specialistai Edita
Vaišnorienė,
Vytautas Pliopa
pagal kompetenciją
Koordinatorius – Materialinių
išteklių valdymo valdybos
viršininkas Valdas Visockas
I–IV ketv.
MIVV Turto
valdymo skyriaus
vedėjas Rytis
Petrauskas, vedėjo
pavaduotoja Irena
Pernaravičienė,
Viešųjų pirkimų
skyriaus vedėjas
Vaidotas Jakštas
pagal kompetenciją
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Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

01.02.02.

Priemonė: įsigyti techniką,
gaisrų gesinimo ir gelbėjimo
įrangą pagal nustatytus
standartus, užtikrinti esamos
įrangos funkcionalumą

3 245

1 veiksmas: įsigyti techniką, gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo įrangą pagal
PAGD direktoriaus įsakymu patvirtintą
turto įsigijimo veiksmų planą

01.02.03.

Priemonė: gaisrinių ir
specialiosios paskirties
automobilių parko struktūros
gerinimas

1 211

1 veiksmas: parengti dokumentus Pasirašyta pirkimo
automobilinėms kopėčioms su lenkiama sutarčių, skaičius – 1
alkūne ir krepšiu įsigyti

01.03
01.03.01.

Įvykdyta plano
priemonių, procentai –100

Uždavinys: užtikrinti civilinės saugos funkcijų vykdymą
Priemonė: vykdyti civilinės
saugos funkcijas

1 435

1 veiksmas: dalyvauti valstybinio lygio
civilinės saugos pratybose pagal vidaus
reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d.
įsakymą Nr. 1V-1163
2 veiksmas: parengti Civilinės saugos
sistemos būklės 2020 m. apžvalgą,
pristatyti ją Vyriausybės ekstremalių
situacijų komisijos posėdyje
3 veiksmas: parengti PAGD
direktoriaus įsakymą dėl PAGD 2021
metais atliekamų civilinės saugos būklės

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data
Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data
Patvirtintas įsakymas per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data;

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

MIIV viršininkas
Valdas Visockas,
Turto skyriaus
vedėjas Rytis
Petrauskas,
vyriausiasis
specialistas
Romualdas
Motiejūnas pagal
kompetenciją
MIVV viršininkas
I–III ketv.
Valdas Visockas,
Turto skyriaus
vedėjas Rytis
Petrauskas,
vyriausiasis
specialistas
Romualdas
Motiejūnas pagal
kompetenciją
Koordinatorius – Civilinės
saugos valdybos viršininkas
Edgaras Geda
IV ketv.
CSV viršininkas
Edgaras Geda,
CSV pareigūnai
pagal kompetenciją
II ketv.
CSV viršininkas
Edgaras Geda,
CSV pareigūnai
pagal kompetenciją
I ketv.
CSV viršininkas
Edgaras Geda,
IV ketv.
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Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Koordinatorius (-iai)

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

kompleksinių (planinių) patikrinimų
plano patvirtinimo ir atlikti patikrinimus
pagal planą
4 veiksmas: parengti nacionalinės
rizikos analizės ir prevencinių bei
pasirengimo priemonių apžvalgą ir
pateikti ją Europos Komisijai

Atlikta patikrinimų, ne
mažiau kaip, skaičius – 5
Parengtas dokumentas per
nustatytą terminą ne
vėliau kaip, data

II–IV
ketv.
III ketv.

Suorganizuota pratybų, ne
mažiau kaip, skaičius – 2

III–IV
ketv.

5 veiksmas: surengti valstybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centro
pratybas

6 veiksmas: atlikti perspėjimo sirenomis Per nustatytą terminą, ne
sistemos patikrinimus
vėliau kaip, data

7 veiksmas: parengti Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

I–IV ketv.

II ketv.

Vykdytojas (-jai)

CSV pareigūnai
pagal patikrinimų
planą
CSV Civilinės
saugos planavimo
ir koordinavimo
skyriaus (toliau –
CSV CSPKS)
viršininkė Tatjana
Milkamanovič,
vyriausiasis
specialistas
Giedrius
Viganauskas pagal
kompetenciją
CSV viršininkas
Edgaras Geda,
CSV CSPKS
viršininkė Tatjana
Milkamanovič,
CSV GAOS
viršininkas
Ernestas Trunovas
pagal kompetenciją
CSV GAOS
viršininkas
Ernestas Trunovas
ir vyriausioji
specialistė Raminta
Laurinaitienė
pagal kompetenciją
CSV viršininkas
Edgaras Geda,

32

Kodai

01.05.01 tikslas „APSAUGOTI ŽMOGŲ IR TURTĄ NUO GAISRŲ, KOORDINUOTI CIVILINĖS
SAUGOS SISTEMOS VEIKLĄ, OPERATYVIAI REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS”
Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

2015 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 1-229 „Dėl
Techninėms perspėjimo sistemos
priemonėms keliamų reikalavimų aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo projektą

01.03.02.

Priemonė: įsigyti CBRN
moduliams reikiamą įrangą ir
techniką

4 873

Vykdytojas (-jai)

CSV GAOS
viršininkas
Ernestas Trunovas,
vyriausioji
specialistė Raminta
Laurinaitienė
CSV viršininkas
Edgaras Geda,
CSV CSPKS
viršininkė Tatjana
Milkamanovič,
GAOS viršininkas
Ernestas Trunovas
pagal kompetenciją
PAGD direktoriaus
įsakymu sudaryta
darbo grupė

8 veiksmas: dalyvauti Lietuvos
pirmininkavimo Baltijos jūros valstybių
taryboje civilinės saugos renginiuose

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

I–II ketv.

9 veiksmas: dalyvauti Europos
Sąjungos finansuojamo projekto
„Pasirengimo galimai avarijai
Baltarusijos branduolinėje elektrinėje
investicinis projektas“ įgyvendinimo
veiklose
10 veiksmas: dalyvauti dvynių projekto
„Civilinės saugos Armėnijoje
stiprinimas“ (angl. „Enhancing Civil
Protection in Armenia“) veiklose
11 veiksmas: dalyvauti Europos
socialinio fondo finansuojamo projekto
"Visuomenės informavimo
ekstremaliųjų situacijų metu paslaugos
tobulinimas Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-010018" įgyvendinimo veiklose
1 veiksmas: parengti įrangos technines
specifikacijas

Įgyvendinta projekto
veiklų per nustatytus
terminus, procentai – 100

I–IV ketv.

Įgyvendinta projekto
veiklų per nustatytus
terminus, procentai – 100

I–IV ketv.

PAGD direktoriaus
įsakymu sudaryta
darbo grupė

Įgyvendinta projekto
veiklų per nustatytus
terminus, procentai – 100

I–IV ketv.

PAGD direktoriaus
įsakymu sudaryta
darbo grupė

Parengtos techninės
specifikacijos per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

II ketv.

PVV Veiklos
organizavimo
skyriaus
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Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

2 veiksmas: atlikti viešojo pirkimo
procedūras ir priimti įsigytą įrangą

01.04
01.04.01.

Proceso / Indėlio rodiklis

Per nustatytą terminą,
data

Uždavinys: užtikrinti kokybišką ir operatyvų Bendrojo pagalbos centro atsakymą į pagalbos skambučius ir
tinkamą priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų operatyvųjį valdymą
Priemonė: organizuoti
Bendrojo pagalbos centro
veiklą

7 292

1 veiksmas: užtikrinti operatyvų
Bendrojo pagalbos centro (toliau – BPC)
atsakymą į pagalbos skambučius

BPC atsiliepta į pagalbos
skambučius ne ilgiau,
kaip per 8 sekundes,
(procentas nuo visų
atsakytų skambučių) ≥ 86

2 veiksmas: užtikrinti operatyvų
reagavimą į pagalbos prašymus ir
tinkamą informacijos perdavimą
pagalbos tarnyboms

Skubių išvykimų
skaičiaus dalis, kai laikas
nuo pirmojo pagalbos
prašymo priėmimo
pabaigos iki pirmųjų
pajėgų išsiuntimo
(aliarmavimo) į nelaimės
vietą neviršijo 1 min.,
procentais nuo bendro
skubių išvykimų

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

viršininkas
Gediminas Šukšta
Viešųjų pirkimų
III–IV
skyriaus
ketv.
viršininkas
Vaidotas Jakštas,
PVV Veiklos
organizavimo
skyriaus
viršininkas
Gediminas Šukšta
pagal kompetenciją
Koordinatorius – Bendrojo
pagalbos centro viršininkas
Audrius Čiuplys
I–IV ketv. Bendrojo pagalbos
centro Vilniaus
skyriaus viršininkė
Jelena Montvilienė,
BPC Klaipėdos
skyriaus
viršininkas Nerijus
Žudys pagal
kompetenciją
I–IV ketv.
BPC Vilniaus
skyriaus viršininkė
Jelena Montvilienė,
BPC Klaipėdos
skyriaus
viršininkas Nerijus
Žudys, BPC
Alytaus skyriaus
viršininkas Evaldas
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Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

skaičiaus, proc. ≥ 92
3 veiksmas: vykdyti atsakymo į
pagalbos skambučius ir reagavimo į
pagalbos prašymus kokybės kontrolę

4 veiksmas: vykdyti naujų darbuotojų
paiešką ir mokymą pagal Bendrojo
pagalbos centro specialisto mokymo
programą

5 veiksmas: organizuoti ir vykdyti BPC
operatorių mokymus ir individualias
konsultacijas pagalbos suteikimo,
reagavimo į pagalbos prašymus,
kokybės gerinimo, operatorių
psichologinio pasirengimo temomis
6 veiksmas: parengti BPC viršininko
2019 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 41V39 „Dėl priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų
kompetencijai priklausančių pagalbos
prašymų priėmimo, klasifikavimo ir
reagavimo į juos tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimą
7 veiksmas: atlikti naujai kuriamo ir
diegiamo BPC veiklos organizavimo ir
valdymo modulio testavimo darbus

Vykdytojas (-jai)

Baguckas pagal
kompetenciją

Atlikta kokybės
patikrinimų (procentas
nuo parengtų pranešimų
apie pagalbos poreikį
skaičiaus), ne mažiau kaip
–5
Apmokyta darbuotojų,
skaičius, ne mažiau kaip –
10

I–IV ketv.

Budinčių pamainų
darbuotojų, dalyvavusių
mokymuose dalis,
procentais, ne mažiau
kaip – 30

I–IV ketv.

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

II ketv.

BPC Parengties ir
kokybės kontrolės
skyriaus
viršininkas
Liutauras Šinkūnas

Įdiegta ir naudojama
programinė įranga –
faktas

III ketv.

BPC viršininko
pavaduotojas
Tadas Maroščikas

I–IV ketv.

BPC Parengties ir
kokybės kontrolės
skyriaus
viršininkas
Liutauras Šinkūnas
BPC Vilniaus
skyriaus viršininkė
Jelena Montvilienė,
Parengties ir
kokybės kontrolės
skyriaus
viršininkas
Liutauras Šinkūnas
pagal kompetenciją
BPC Parengties ir
kokybės kontrolės
skyriaus
viršininkas
Liutauras Šinkūnas
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Uždavinys / Priemonė

01.04.02.

Priemonė: atnaujinti
Bendrojo pagalbos centro
informacinės sistemos
serverinės techninę ir
programinę įrangą

01.04.03.

Priemonė: Bendrojo
pagalbos centro informacinės
sistemos modernizavimas ir
plėtra

01.05
01.05.01.

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

500

1 veiksmas: atlikti viešojo pirkimo
procedūras dėl naudojamos BPCIS
programinės įrangos Siveillance
Command MP v4.15 atnaujinimo
(migravimo) į gamintojo Siemens AG
palaikomą 4.16 versiją. Sudaryti
paslaugų atlikimo sutartį
1 veiksmas: baigti viešojo pirkimo
procedūras, pasirašyti sutartį dėl BPCIS
naujos programinės įrangos, skirtos
pagalbos skambučiams administruoti ir
pagalbos tarnybų pajėgoms operatyviai
valdyti, įdiegimo

5 000

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)

Pakeista BPCIS
programinės įrangos
versija į Siveillance
Command MP v4.16 –
faktas

III ketv.

BPC viršininko
pavaduotojas
Tadas Maroščikas,
PAGD komisija
pagal kompetenciją

Pasirašyta paslaugų
suteikimo sutartis – faktas

III ketv.

BPC viršininko
pavaduotojas
Tadas Maroščikas,
PAGD komisija
pagal kompetenciją

Uždavinys: užtikrinti tinkamą žmogiškųjų išteklių valdymą, kokybišką pareigūnų profesinį rengimą ir
kompetencijų ugdymą
Priemonė: rengti pareigūnus
pagal pirminio ir tęstinio
profesinio mokymo
programas, organizuoti ir
vykdyti kvalifikacijos
tobulinimo bei kitus
mokymus civilinės ir
gaisrinės saugos srityse

1 456

1 veiksmas: rengti ugniagesius
gelbėtojus pagal patvirtintas mokymo
programas (esant pakankamam
pretendentų skaičiui)

Parengta ugniagesių
gelbėtojų, ne mažiau kaip
skaičius – 140

2 veiksmas: rengti BPC specialistus
pagal Bendrojo pagalbos centro
specialisto modulinę profesinio mokymo
programą (tęstinis mokymas)

Parengta Bendrojo
pagalbos centro
specialistų, ne mažiau
kaip skaičius – 25
Dalyvavusių VPGT
pareigūnų ir darbuotojų,
ne mažiau kaip, skaičius –
3 000
Įsigytų augmentnės
realybės akinių skaičius –

3 veiksmas: vykdyti VPGT pareigūnų ir
darbuotojų tęstinį profesinį mokymą ir
kvalifikacijos tobulinimą
4 veiksmas: dalyvauti „Erasmus+“
„FIGHTARs – Ugniagesių gelbėtojų

Koordinatorius (-iai)

Koordinatoriai – Žmogiškųjų
išteklių valdymo skyriaus vedėja
Kristina Kurminienė
I–IV ketv.
Ugniagesių
gelbėtojų mokyklos
(toliau – UGM)
viršininkas Kęstutis
Agintas

I–IV ketv.

UGM viršininkas
Kęstutis Agintas

I–IV ketv.

UGM viršininkas
Kęstutis Agintas

I-IV ketv.

UGM viršininkas
Kęstutis Agintas
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Uždavinys / Priemonė

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

mokymas augmentinėje realybėje“
projekto veikloje

Proceso / Indėlio rodiklis

01.06.01.

Dalyvauta dviejose
projekto veiklose:
„Pirmosios pagalbos
teikimas“ ir „Gelbėjimo
darbai aukštyje“,
procentai – 100
Uždavinys: užtikrinti tinkamą pasirengimą valdyti ekstremaliąsias situacijas ir valstybės rezervo civilinės
saugos priemonių administravimą
Priemonė: vykdyti valstybės
rezervo civilinės saugos
priemonių atsargų saugojimą
ir jų techninę priežiūrą

92

Data

Vykdytojas (-jai)

I-IV ketv.

UGM viršininkas
Kęstutis Agintas

1

5 veiksmas: dalyvauti „Erasmus+“
projekto „TeachMergency – dėstytojų
kvalifikacijos tobulinimas“ projekto
veikloje

01.06

Koordinatorius (-iai)

1 veiksmas: vykdyti valstybės rezervo
civilinės saugos priemonių atsargų
saugojimą

Užtikrintas valstybės
rezervo civilinės saugos
priemonių atsargų
saugojimas, procentai –
100

2 veiksmas: vykdyti valstybės rezervo
civilinės saugos priemonių atsargų
regimą kontrolę bei techninę priežiūrą

Užtikrinta valstybės
rezervo civilinės saugos
priemonių kontrolė ir
priežiūra, procentai – 100

Koordinatoriai – Civilinės
saugos valdybos viršininkas
Edgaras Geda
I–IV ketv.
MIVV Turto
valdymo skyriaus
vedėjas Rytis
Petrauskas,
sandėlininkai
Valentina
Cibulskienė,
Gintaras Čižas,
Klaipėdos PGV
Pagėgių PGT
viršininkas Alvydas
Mikašauskas,
Šiaulių PGV
viršininkas Kęstutis
Bautronis pagal
kompetenciją
I–IV ketv.
MIVV Turto
valdymo skyriaus
vedėjas Rytis
Petrauskas,
vyriausiasis
specialistas Igor
Ježelev,
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Uždavinys / Priemonė

01.06.02.

Priemonė: sukaupti
reikiamas valstybės rezervo
civilinės saugos priemonių
atsargas

Asignavima
i2

869

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

1 veiksmas: inicijuoti pirkimus ir įsigyti
reikiamas valstybės rezervo civilinės
saugos priemonių atsargas

Proceso / Indėlio rodiklis

Įsigyta suplanuotų
atsargų, procentai nuo
skirtų asignavimų – 100

Koordinatorius (-iai)
Data

I–IV ketv.

Vykdytojas (-jai)

sandėlininkai
Valentina
Cibulskienė,
Gintaras Čižas,
Informacinių
technologijų ir
ryšių skyriaus
vedėjas
Viačeslavas
Jabluninas,
Specialiųjų
priemonių
aptarnavimo
skyriaus vedėjas
Germanas
Antanaitis, Šiaulių
PGV 3-ios
komandos
viršininkas
Mečislovas Jurys,
Klaipėdos PGV
Pagėgių PGT
viršininkas Alvydas
Mikašauskas pagal
kompetenciją
MIVV Turto
valdymo skyriaus
vedėjas Rytis
Petrauskas,
vyriausiasis
specialistas Igor
Ježelev, CSV
viršininkas
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Uždavinys / Priemonė

01.07
01.07.01.

01.07.02.

Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

Edgaras Geda
pagal kompetenciją
Koordinatoriai – direktoriaus
Uždavinys: užtikrinti gaisrinę ir civilinę saugą potencialiai pavojinguose objektuose, teikti paslaugas
pavaduotojai Mindaugas
civilinės ir gaisrinės saugos užtikrinimo srityje
Kanapickas, Giedrius
Sakalinskas pagal kompetenciją
Priemonė: vykdyti
57
1 veiksmas: nuomoti nekilnojamąjį turtą Gautų planuojamų pajamų I–IV ketv.
MIVV Turto
materialiojo turto nuomą ir
ir kitą turtą, kitoms įstaigoms, teikti
už mokamas paslaugas,
valdymo skyriaus
teikti mokamas paslaugas
kitas mokamas paslaugas
procentai – 100
vedėjas Rytis
Petrauskas,
vyriausiasis
specialistas
Kęstutis Nalivaika,
PAGD teritorinių
struktūrinių
padalinių
viršininkai pagal
kompetenciją
Priemonė: teikti mokamas
30
1 veiksmas: mokyti ir atestuoti
Apmokytų ir atestuotų
I–IV ketv
UGM Mokymo
paslaugas ir įsigyti turtą
valstybės ir savivaldybių institucijų,
asmenų, ne mažiau kaip
skyriaus (toliau –
Ugniagesių gelbėtojų
įmonių organizacijų ir kitų ūkio subjektų skaičius – 200
MS) vyriausioji
mokyklos veiklai užtikrinti
darbuotojus pagal gaisrinės saugos
specialistė Agnė
mokymo programas
Vanagėlytė
2 veiksmas: vykdyti civilinės saugos
Apmokyta asmenų, ne
I–IV ketv UGM MS patarėja
mokymus pagal Priešgaisrinės apsaugos mažiau kaip skaičius –
Janina
ir gelbėjimo departamento prie VRM
600
Monkeliūnienė
direktoriaus patvirtintas civilinės saugos
mokymo programas
3 veiksmas: mokyti žinybinių
Apmokyta žinybinių
I–IV ketv
UGM Praktinio
priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų
priešgaisrinių gelbėjimo
parengimo
ugniagesius ir kelti jų kvalifikaciją
tarnybų ugniagesių, ne
skyriaus (toliau –
mažiau kaip skaičius –
PPS) viršininkas
140
Darius Janavičius
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01.07.03.

Priemonė: teikti mokamas
paslaugas ir įsigyti turtą
Gaisrinių tyrimų centro
veiklai užtikrinti

Asignavima
i2

350

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

UGM PPS
vyriausieji
specialistai Tomaš
Veliseičik,
Gintaras
Meškauskas,
Justinas Amšiejus,
Administracinio
skyriaus vedėja
Daiva Vilkelienė
pagal kompetenciją
Gaisrinių tyrimų
centro (toliau –
GTC) Produktų
tyrimų, Atitikties
įvertinimo,
Ekspertinių tyrimų
skyrių darbuotojai
pagal kompetenciją
GTC Produktų
tyrimų skyriaus
vedėjas Artūr
Raskov, vyriausieji
specialistai
Andrejus
Jefimovas, Vitold
Kostiukevič pagal
kompetenciją
GTC Produktų
tyrimų skyrius
vedėjas Artūr
Raskov,
vyriausieji
specialistai

4 veiksmas: įsigyti ilgalaikį turtą UGM
veiklos užtikrinimui

Įsigytas suplanuotas
ilgalaikis turtas per
nustatytą terminą, data

II, IV ketv

1 veiksmas: atlikti gaisrinius bandymus,
gaisrinės įrangos ir statybos produktų
atitikties įvertinimą, ekspertinius
tyrimus ir saugos ekspertizes

Įvykdyta užsakymų per
nustatytus terminus, ne
mažiau kaip, procentai –
95

I–IV ketv.

2 veiksmas: atlikti gaisrų gesinimo
automobilių pasvyrimo, skersavimo,
masės ir įkalnės įveikimo nustatymo
bandymų stendų įrengimo vertinimą;
įsigyti autocisternos varstymo stendą

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

II ketv.

Įsigytų bandymų įrangos
komplektų, ne mažiau
kaip skaičius – 1

IV ketv.

3 veiksmas: įsigyti putokšlių užšalimo
temperatūros ir klampumo nustatymo
bandymų įrangas

Įsigytų bandymų įrangos
komplektų, ne mažiau
kaip skaičius – 2

II–III
ketv.
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Priemonė: vykdyti gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo
darbus, prevencinę veiklą AB
„ORLEN Lietuva“
objektuose

Asignavima
i2

3 948

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

Andrejus
Jefimovas, Vitold
Kostiukevič pagal
kompetenciją
Mažeikių objektinės
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
(toliau – Mažeikių
OPGV) viršininkas
Egidijus Raila

1 veiksmas: pagal savo kompetenciją
organizuoti, teikti pasiūlymus ir
dalyvauti sutarties tarp Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos ir akcinės
bendrovės „ORLEN Lietuva“
2022 – 2026 metams pasirašyme
2 veiksmas: organizuoti ir kartu su AB
„ORLEN Lietuva“ darbuotojais
dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose,
tobulinant priešgaisrinių gelbėjimo
pajėgų ir kitų užsiėmimų dalyvių
įgūdžius gaisrų gesinimo ir gelbėjimo
darbų organizavimo srityje. Po šių
užsiėmimų organizuoti pratybų aptarimą
3 veiksmas: organizuoti taktines
pratybas, iš jų vienas surengti
respublikinio lygio pratybas (III ketv.),
AB „ORLEN Lietuva“ teritorijoje. Po
pratybų organizuoti jų aptarimą
4 veiksmas: vykdyti AB "ORLEN
Lietuva" objektų priešgaisrinius
techninius patikrinimus, siūlyti
priemones priešgaisrinei ir dujosaugos
būklei gerinti

Parengta ir pasirašyta
sutartis per nustatytą
terminą, ne vėliau kaip,
data

Spalio
1 d.

Surengta praktinių
užsiėmimų, ne mažiau
kaip skaičius – 49

I–IV ketv.

Mažeikių OPGV
Operacinio
vadovavimo
skyriaus (toliau –
OVS) viršininkas
Linas Vičiulis

Surengta pratybų, ne
mažiau kaip skaičius – 4

I–IV ketv.

Mažeikių OPGV
OVS viršininkas
Linas Vičiulis

Atlikta priešgaisrinių
techninių patikrinimų, ne
mažiau kaip skaičius – 29

I–IV ketv.

5 veiksmas: dalyvauti AB „ORLEN
Lietuva“ sudaromų komisijų veikloje
priešgaisrinės saugos klausimams spręsti

Dalyvauta AB „ORLEN
Lietuva“ sudaromų
komisijų veikloje,

I–IV ketv.

Mažeikių OPGV
Valstybinės
priešgaisrinės
priežiūros skyriaus
(toliau – VPPS)
viršininkas
Eugenijus Ruika
Mažeikių OPGV
viršininkas
Egidijus Raila,
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Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

VPPS viršininkas
Eugenijus Ruika
Mažeikių OPGV
VPPS viršininkas
Eugenijus Ruika

procentai – 100

01.07.05.

Priemonė: teikti mokamas
paslaugas ir įsigyti turtą
Elektrėnų priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos veiklai
užtikrinti

40

6 veiksmas: AB „ORLEN Lietuva“
darbuotojams skleisti priešgaisrinės
saugos žinias, supažindinti su
priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais
teisės aktais, atsakomybe už
priešgaisrinės saugos reikalavimų
pažeidimus
7 veiksmas: organizuoti ir pravesti
akciją „Svečiuose pas ugniagesius“

Dalyvauta AB „ORLEN
Lietuva“ darbuotojų
mokymuose, procentai –
100

I–IV ketv.

Organizuota ir pravesta
akcija, procentai – 100

I–III ketv.

1 veiksmas: vykdyti AB „Ignitis
gamyba“, AB Elektrėnų komplekso
objektų planinius priešgaisrinius
techninius patikrinimus

Atlikta planinių
patikrinimų, ne mažiau
kaip, skaičius – 4

I–IV ketv.

2 veiksmas: organizuoti patikrinimus
„AB „Ignitis gamyba“, Elektrėnų
komplekse: ugnies darbų vietos,
gamybinės patalpos, nuomojamos
patalpos, teritorija

Organizuota patikrinimų,
ne mažiau kaip, skaičius –
24

IV ketv.

Mažeikių OPGV
VPPS viršininkas
Eugenijus Ruika, Iosios komandos
viršininkas
Gintaras Žalys
Elektrėnų PGT
viršininkas Jonas
Chveduk,
vyresnieji
specialistai
Egidijus
Ščerbavičius,
Andrius
Valatkevičius,
inspektorė
Audronė Pusvaškė
pagal kompetenciją
Elektrėnų PGT
viršininkas Jonas
Chveduk,
vyresnysis
inspektorius
Andrius
Valatkevičius,
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Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

3 veiksmas: organizuoti taktines
pratybas AB „Ignitis gamyba“ Elektrėnų
komplekse

Proceso / Indėlio rodiklis

Organizuota taktinių
pratybų, ne mažiau kaip,
skaičius – 4

Koordinatorius (-iai)
Data

I–IV ketv.

Vykdytojas (-jai)

inspektorė
Audronė Pusvaškė
pagal kompetenciją
Elektrėnų PGT
viršininkas Jonas
Chveduk,
vyresnysis
specialistas
Egidijus
Ščerbavičius

01.05.02 tikslas „KOORDINUOTI IR KONTROLIUOTI VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS
GAISRINĖS IR CIVILINĖS SAUGOS FUNKCIJŲ ATLIKIMĄ“
02.01.
Uždavinys: užtikrinti valstybės perduotų savivaldybėms gaisrinės saugos funkcijų atlikimą
02.01.01.

Priemonė: koordinuoti
savivaldybių priešgaisrinės
saugos funkcijos vykdymą

31 104

1 veiksmas: pervesti savivaldybėms
paskirstytas valstybės dotacijas

Pervestos lėšos
periodiškai, per nustatytus
terminus, data

2 veiksmas: kontroliuoti kaip
savivaldybių priešgaisrinės tarnybos
vykdo jiems nustatytus veiklos kriterijus

Surinkta informacija iš
savivaldybių
priešgaisrinių tarnybų,
procentai – 100

02.02.
Uždavinys: užtikrinti valstybės perduotų savivaldybėms civilinės saugos funkcijų atlikimą
02.02.01.

Priemonė: koordinuoti
savivaldybių civilinės saugos
funkcijos vykdymą

1 veiksmas: pervesti savivaldybėms
paskirstytas valstybės dotacijas

Pervestos lėšos
periodiškai, per nustatytus
terminus, data

Koordinatorius – direktoriaus
pavaduotojas Giedrius
Sakalinskas
I–IV ketv.
Finansų skyriaus
vyresnioji
specialistė Regina
Voisiat
I–IV ketv.
PVV situacijų
koordinavimo
skyriaus
viršininkas
Rimantas
Ramanauskas
Koordinatorius –– direktoriaus
pavaduotojas Mindaugas
Kanapickas
I–IV ketv.
Finansų skyriaus
vyresnioji
specialistė Regina
Voisiat
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Asignavima
i2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

1 698

2 veiksmas: kontroliuoti kaip
savivaldybės vykdo jiems nustatytus
veiklos kriterijus civilinės saugos srityje

________________

Proceso / Indėlio rodiklis

Surinkta informacija iš
savivaldybių civilinės
saugos padalinių,
procentai – 100

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

I–IV ketv.

CSV GAOS
vyriausioji
specialistė Raminta
Laurinaitienė

