PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2020 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1K-14
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 1K-162
redakcija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2020–2023 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS
PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Prevencijos priemonės pavadinimas

Už prevencijos priemonės
įgyvendinimą atsakingas
Finansų ministerijos
administracijos padalinys

Prevencijos priemonės
įgyvendinimo terminai

Prevencijos priemonės
veiksmingumo
vertinimo kriterijai

Prevencijos priemonės
vertinimo kriterijaus
reikšmė

1 tikslas. Mažinti potencialių pavojų susidarymo galimybes ir tinkamai pasirengti galimų ekstremaliųjų situacijų ir kitų pavojų valdymui
Atlikti galimų pavojų ir ekstremaliųjų
Veiklos valdymo
2022 metų II ketv.
Atliktų rizikos
Ne mažiau kaip kartą
situacijų rizikos analizę (toliau – rizikos
departamento Veiklos
Taip pat kilus
analizių skaičius,
per metus
analizė) finansų ministro valdymo
aprūpinimo ir saugos
naujiems pavojams,
neįskaitant poreikio
srityse
skyrius
pasikeitus teisės
atlikti korekcijas
aktams
Atsižvelgiant į atliktos rizikos analizės
Veiklos valdymo
2022 metų II ketv.
Parengtas ESVP
Pagal poreikį
rezultatus, parengti ekstremaliųjų
departamento Veiklos
Taip pat pagal poreikį
pakeitimo projektas
parengtas ESVP
situacijų finansų ministro valdymo
aprūpinimo ir saugos
ar pasikeitus teisės
pakeitimo projektas
srityse valdymo plano (toliau – ESVP)
skyrius
aktams
pakeitimo projektą
Atsižvelgiant į pakeistą ESVP, įvertinti
Veiklos valdymo
2022 metų II ketv.
Parengtas ESPPP
Pagal poreikį
poreikį keisti šį ekstremaliųjų situacijų
departamento Veiklos
Taip pat pagal poreikį
pakeitimo projektas
parengtas ESPPP
prevencijos priemonių planą (toliau –
aprūpinimo ir saugos
pakeitus ESVP
pakeitimo projektas
ESPPP)
skyrius
Įvertinti Finansų ministerijos civilinės
Veiklos valdymo
2022 metų IV ketv.
Atliktų Finansų
Ne rečiau kaip kartą
saugos dokumentų atitiktį teisės aktams
departamento Veiklos
Taip pat pagal poreikį ministerijos civilinės
per metus
ir prireikus tuos dokumentus pakeisti
aprūpinimo ir saugos
arba pasikeitus teisės
saugos dokumentų
skyrius
aktams
atitikties teisės aktams
įvertinimų skaičius. Į
įvertinimų skaičių
nėra įtraukiami
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1.5.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

parengti Finansų
ministerijos civilinės
saugos dokumentų
pakeitimų projektai
Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti
Veiklos valdymo
Kasmet II ketv.
Peržiūrėti ir prireikus
Ne rečiau kaip kartą
ekstremaliųjų situacijų valdymui
departamento Veiklos
atnaujinti
per metus
aktualius kontaktinius duomenis (turimą
aprūpinimo ir saugos
ekstremaliųjų
kitų ministerijų už civilinę saugą
skyrius
situacijų valdymui
atsakingų asmenų kontaktinę
aktualūs kontaktiniai
informaciją)
duomenys
2 tikslas. Stiprinti Finansų ministerijos valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų gebėjimus reaguoti į
ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas arba atlikti civilinės saugos funkcijas
Organizuoti kibernetinio saugumo
Informacinių
Kasmet IV ketv.
Darbuotojų,
95 proc.
mokymus Finansų ministerijos valstybės
technologijų
dalyvavusių
tarnautojams ir pagal darbo sutartis
departamentas
kibernetinio saugumo
dirbantiems darbuotojams (toliau kartu –
mokymuose ir
darbuotojai)
gavusių teigiamą žinių
patikrinimo testo
rezultatą, dalis
Organizuoti priešgaisrinės saugos
Personalo valdymo
2023 m. IV ketv.
Darbuotojų,
95 proc.
mokymus Finansų ministerijos
skyrius
dalyvavusių
darbuotojams
priešgaisrinės saugos
mokymuose ir
gavusių teigiamą žinių
patikrinimo testo
rezultatą, dalis
Organizuoti civilinės saugos mokymus
Personalo valdymo
Kasmet II ketv.
Darbuotojų,
95 proc.
Finansų ministerijos darbuotojams pagal
skyrius
dalyvavusių civilinės
Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir
saugos mokymuose ir
įstaigų valstybės tarnautojų ir
gavusių teigiamą žinių
darbuotojų tipinę civilinės saugos
patikrinimo testo
mokymo programą, patvirtintą
rezultatą, dalis
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos
21 d. įsakymu Nr. 1-219 „Dėl tipinių
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.
3.1.

civilinės saugos mokymo programų
patvirtinimo“, įtraukiant temas,
susijusias su atlikus rizikos analizę
nustatytomis labai didelėmis, didelėmis
ir vidutinėmis rizikomis
Organizuoti Finansų ministerijos
civilinės saugos funkcines pratybas
(tema ir datos tikslinamos atsižvelgiant į
aktualumą)
Organizuoti Finansų ministerijos
civilinės saugos stalo pratybas (tema ir
datos tikslinamos atsižvelgiant į
aktualumą)
Įvertinti ir prireikus organizuoti Finansų
ministerijos nuomojamų patalpų
evakuacijos planų keitimą

Veiklos valdymo
departamento Veiklos
aprūpinimo ir saugos
skyrius
Veiklos valdymo
departamento Veiklos
aprūpinimo ir saugos
skyrius
Veiklos valdymo
departamento Veiklos
aprūpinimo ir saugos
skyrius
Personalo valdymo
skyrius,
Veiklos valdymo
departamento Veiklos
aprūpinimo ir saugos
skyrius

2022 metų IV ketv.

Organizuotų pratybų
skaičius

Ne mažiau kaip
vienos pratybos per 2
metus

2023 metų IV ketv.

Organizuotų pratybų
skaičius

Ne mažiau kaip
vienos pratybos per 2
metus

Kasmet II ketv.

Atliktų įvertinimų
skaičius, neįskaitant
poreikio atlikti
korekcijas
ESOC narių ir
darbuotojų,
privalančių dalyvauti
mokymuose,
procentas

Ne rečiau kaip kartą
per metus

Veiklos valdymo
departamento Veiklos
aprūpinimo ir saugos
skyrius

Kasmet IV ketv.

Atliktų Finansų
ministerijos pastate
esančios gaisro
gesinimo įrangos ir

Ne rečiau kaip kartą
per metus

Organizuoti Finansų ministerijos
Pagal atskirus
80 proc.
ekstremaliųjų situacijų operacijų centro
mokymo planus
(toliau – ESOC) narių ir Finansų
ministerijos darbuotojų, atliekančių su
civilinės saugos uždavinių įgyvendinimu
susijusias funkcijas, dalyvavimą pagal
kategorijas suskirstytuose civilinės
saugos mokymo programos kursuose
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Ugniagesių gelbėtojų
mokykloje
3 tikslas. Numatyti priemones nustatytoms gresiančioms ekstremaliosioms situacijoms išvengti arba jų susidarymo galimybėms sumažinti, o
joms susidarius – padariniams sumažinti, užtikrinant darbuotojų informavimą ir apsaugą nuo galimų ekstremaliųjų situacijų
Organizuoti priešgaisrinę saugą Finansų
ministerijoje:
3.1.1. vykdyti Finansų ministerijos
aprūpinimo gaisro gesinimo
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3.2.

priemonėmis, gesintuvų tinkamumo
naudoti patikros atlikimo laiku kontrolę;
3.1.2. vykdyti priešgaisrinės
signalizacijos, priešgaisrinių hidrantų,
čiaupų, rankovių ir kitų įrenginių
techninės priežiūros ir veikimo kontrolę;
3.1.3. užtikrinti, kad būtų rūkoma tik
tam skirtose vietose;
3.1.4. Finansų ministerijos pastate ir
teritorijoje nekaupti nereikalingų
degiųjų medžiagų;
3.1.5. užtikrinti, kad Finansų
ministerijos patalpose būtų iškabinti
evakavimosi planai.
Sukaupti (įsigyti) pakankamas
asmeninės apsaugos ir kitų priemonių
atsargas, reikalingas darbuotojų
apsaugai ir veiklos vykdymui
ekstremaliųjų situacijų atvejais užtikrinti

kitų įrenginių
patikrinimų skaičius

Veiklos valdymo
departamento Veiklos
aprūpinimo ir saugos
skyrius

Nuolat

Sukauptų (įsigytų)
asmeninės apsaugos
priemonių ir kitų
priemonių atsargų,
reikalingų
ekstremaliųjų
situacijų atvejais
(apsaugos priemonių
sąrašas sudaromas ir
šios priemonės
kaupiamos
vadovaujantis
Valstybės ir
savivaldybių
institucijų ir įstaigų,
ūkio subjektų ir kitų
įstaigų, savivaldybių
administracijų
kaupiamų veiklos
vykdymui užtikrinti
būtinų priemonių ir
asmeninės apsaugos

100 proc.
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3.3.

Sukaupti (įsigyti) pakankamas
asmeninės apsaugos ir kitų priemonių
atsargas, reikalingas ESOC apsaugai ir
veiklos vykdymui ekstremaliųjų
situacijų atvejais užtikrinti

Veiklos valdymo
departamento Veiklos
aprūpinimo ir saugos
skyrius, Informacinių
technologijų
departamentas

Nuolat

3.4.

Patikrinti Finansų ministerijoje esančio
elektros generatoriaus veikimą

Informacinių
technologijų

Kasmet III ketv.

priemonių, reikalingų
nustatytų galimų
pavojų atveju, atsargų
sąrašo sudarymo ir jų
kaupimo principų
aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m.
kovo 17 d. nutarimu
Nr. 286 „Dėl Lietuvos
Respublikos civilinės
saugos įstatymo,
Lietuvos Respublikos
visuomenės sveikatos
priežiūros įstatymo,
Lietuvos Respublikos
socialinių paslaugų
įstatymo atitinkamų
nuostatų
įgyvendinimo“ (toliau
– Aprašas)), dalis
Sukauptų (įsigytų)
asmeninės apsaugos
priemonių ir kitų
priemonių atsargų,
reikalingų
ekstremaliųjų
situacijų atvejais
(apsaugos priemonių
sąrašas sudaromas ir
šios priemonės
kaupiamos
vadovaujantis
Aprašu), dalis
Atliktas patikrinimas

100 proc.

Ne rečiau kaip kartą
per metus
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departamentas
Veiklos valdymo
departamento Veiklos
aprūpinimo ir saugos
skyrius

3.5.

Sukaupti (įsigyti) pakankamas dyzelinio
kuro atsargas, reikalingas elektros
generatoriaus nepertraukiamam darbui
užtikrinti

3.6.

Kontroliuoti elektroninių ryšių ir
komunikacinių
sistemų
veikimą,
būtinųjų
infrastruktūros
paslaugų
teikimą ir elektros energijos tiekimą –
įvertinti su paslaugų teikėjais sudarytas
sutartis dėl įsipareigojimų atsiradus
elektros energijos tiekimo sutrikimų ir
gedimų, o sutartis pratęsiant įvertinti šių
paslaugų teikėjų įsipareigojimus laiku
šalinti atsiradusius elektros energijos
tiekimo sutrikimus ir gedimus
Organizuoti Finansų ministerijos
nuotolinį darbą, siekiant mažinti riziką
darbuotojų sveikatai ir užtikrinti
nenutrūkstamą Finansų ministerijos
funkcijų atlikimą ekstremaliųjų situacijų
metu

Informacinių
technologijų
departamentas, Veiklos
valdymo departamento
Veiklos aprūpinimo ir
saugos skyrius

Kasmet III ketv.

Personalo valdymo
skyrius

Pagal poreikį

Parengti informacinius pranešimus
darbuotojams informuoti gresiančių ar
susidariusių ekstremaliųjų situacijų

Komunikacijos skyrius,
Veiklos valdymo
departamento Veiklos

2022 m. III ketv.

3.7.

3.8.

Nuolat

Sukauptų (įsigytų)
dyzelinio kuro
atsargų, užtikrinančių
elektros generatoriaus
nepertraukiamą darbą
nutrūkus elektros
energijos tiekimui
(priemonių sąrašas
sudaromas ir šios
priemonės kaupiamos
vadovaujantis
Aprašu), dalis
Peržiūrėtos sutartys

100 proc.

Ne rečiau kaip kartą
per metus

Parengtas ir
Pagal poreikį
ministerijos kancleriui
parengtas ir
pateiktas tvirtinti
ministerijos kancleriui
Finansų ministerijos
pateiktas tvirtinti
kanclerio potvarkio
Finansų ministerijos
dėl nuotolinio darbo
kanclerio potvarkio
organizavimo
dėl nuotolinio darbo
projektas
organizavimo
projektas
Parengti informaciniai
5 vnt.
pranešimai pagal
pavojus, nustatytus
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atveju

aprūpinimo ir saugos
skyrius

Perspėjimo apie
gresiančią ar
susidariusią
ekstremaliąją situaciją
priemonių, gyventojų,
valstybės ir
savivaldybių
institucijų ir įstaigų,
kitų įstaigų ir ūkio
subjektų perspėjimo
apie gresiančią ar
susidariusią
ekstremaliąją situaciją
ir informavimo
civilinės saugos
klausimais tvarkos
aprašo, patvirtinto
Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie
Vidaus reikalų
ministerijos
direktoriaus 2015 m.
rugpjūčio 14 d.
įsakymu Nr. 1-230
„Dėl Perspėjimo apie
gresiančią ar
susidariusią
ekstremaliąją situaciją
priemonių, gyventojų,
valstybės ir
savivaldybių
institucijų ir įstaigų,
kitų įstaigų ir ūkio
subjektų perspėjimo
apie gresiančią ar
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3.9.

Parengti garsinius perspėjimo
pranešimus darbuotojams informuoti
gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų
situacijų atveju

3.10. Organizuoti darbuotojų perspėjimo apie
gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją
situaciją praktinius mokymus
3.11. Organizuoti Finansų ministerijos
darbuotojų perspėjimo ir informavimo
sistemos patikrinimus

Veiklos valdymo
departamento Veiklos
aprūpinimo ir saugos
skyrius, Komunikacijos
skyrius
Veiklos valdymo
departamento Veiklos
aprūpinimo ir saugos
skyrius
Veiklos valdymo
departamento Veiklos
aprūpinimo ir saugos
skyrius, Informacinių
technologijų
departamentas
Informacinių
technologijų
departamentas

2022 m. IV ketv.

susidariusią
ekstremaliąją situaciją
ir informavimo
civilinės saugos
klausimais tvarkos
aprašo patvirtinimo“,
1, 2 ir 4–6 prieduose
Parengti garsiniai
perspėjimo
pranešimai

5 vnt.

2023 m. II ketv.

Suorganizuoti
praktiniai mokymai

Ne rečiau kaip kartą
per 2 metus

2023 m. IV ketv.

Atliktas darbuotojų
perspėjimo ir
informavimo sistemos
patikrinimas

Ne rečiau kaip kartą
per metus

3.12. Sukurti informacinį kanalą ESOC
2022 m. III ketv.
Sukurtas informacinis
100 proc.
nariams dalytis informacija gresiančių ar
kanalas ir apie jį
susidariusių ekstremaliųjų situacijų
informuoti ESOC
atveju ir apie jį informuoti visus ESOC
nariai
narius
4.
4 tikslas. Informuoti visuomenę apie numatytas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir jų įgyvendinimo rezultatus
4.1. Finansų ministerijos interneto svetainėje
Veiklos valdymo
Per 5 darbo dienas po
Paskelbta aktuali
Paskelbta aktuali
paskelbti ESPPP
departamento Veiklos
ESPPP patvirtinimo
ESPPP redakcija
ESPPP redakcija
aprūpinimo ir saugos
dienos
skyrius
4.2. Finansų ministerijos interneto svetainėje
Veiklos valdymo
Kasmet per 5 darbo
Paskelbta informacija Paskelbta informacija
paskelbti informaciją apie ESPPP
departamento Veiklos
dienas po I ketv.
apie ESPPP
apie ESPPP
įgyvendinimą
aprūpinimo ir saugos
pabaigos
įgyvendinimą
įgyvendinimą
skyrius
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5.
5.1.

5 tikslas. Užtikrinti tinkamą civilinės saugos būklę Finansų ministerijoje
Dalyvauti institucijų vykdomuose
Veiklos valdymo
Pagal poreikį
civilinės saugos būklės įvertinimo
departamento Veiklos
patikrinimuose, šalinti šių patikrinimų
aprūpinimo ir saugos
metu nustatytus trūkumus, institucijas
skyrius
informuoti apie trūkumų pašalinimą

Pateikta informacija
apie nustatytų
trūkumų pašalinimą

Pastaba. Yra rizika, kad 3.11 papunktyje nustatyta prevencijos priemonė bus neįgyvendinta nustatytu terminu.
–––––––––––––––––––––––––

Pateikta informacija
apie nustatytų
trūkumų pašalinimą

