PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2017 m. rugsėjo 27 d.
įsakymu Nr. 3D-609

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2017–2019 METŲ
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
Tikslas

Priemonės pavadinimas

1. Užtikrinti tinkamą
pasirengimą
ekstremaliosioms
situacijoms ir tinkamą
reagavimą į jas, siekiant
efektyviai ir laiku
koordinuoti jų valdymą

1.1. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ŽŪM
kompetencijai priskirtose veiklos srityse galimų
pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę.
1.2. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti VATŽŪM
kompetencijai priskirtose veiklos srityse galimų
pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę.
1.3. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti VATŽŪM 2017–
2019 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių
planą.
1.4. Peržiūrėti ŽŪM ekstremaliųjų situacijų valdymo
planą, prireikus organizuoti jo atnaujinimą.

Atsakingi
vykdytojai

ŽŪM VATVD
Turto valdymo
skyrius
VATŽŪM
Fitosanitarijos
skyrius
VATŽŪM
Fitosanitarijos
skyrius
ŽŪM VATVD
Turto valdymo
skyrius
1.5. Peržiūrėti ir prireikus tikslinti ŽŪM ESOC
ŽŪM VATVD
personalinę sudėtį ir ŽŪM ESOC nuostatus.
Turto valdymo
skyrius
1.6. Siekti, kad visi ŽŪM ESOC nariai būtų baigę
ŽŪM VATVD
įvadinius CS mokymo programos kursus, o baigusieji Turto valdymo
įvadinius CS mokymo programos kursus, kas 3 metus skyrius
kvalifikaciją CS srityje tobulintų pagal tęstinio CS
mokymo programas.
1.7. Organizuoti institucinio lygio CS stalo pratybas
ŽŪM VATVD
ŽŪM civilinės saugos mokymų plane numatyta
Turto valdymo
tvarka
skyrius,
ŽŪM ŽŪGMPD
Augalininkystės
skyrius,
VATŽŪM

Įgyvendinimo
terminai

Vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Kasmet I ketv.

Peržiūrėta ir prireikus atnaujinta
rizikos analizė, 1 vnt.

Kasmet I ketv.

Peržiūrėta ir prireikus atnaujinta
rizikos analizė, 1 vnt.

Kasmet I ketv.

Peržiūrėtas ir prireikus atnaujintas
prevencijos priemonių planas, 1
vnt.
Peržiūrėtas ir prireikus atnaujintas
ekstremaliųjų situacijų valdymo
planas, 1 vnt.
Peržiūrėta ir prireikus patikslinta
ŽŪM ESOC personalinė sudėtis ir
ŽŪM ESOC nuostatai, 1 vnt.
ŽŪM ESOC narių skaičius baigęs
CS mokymo kursus. Siekiama
reikšmė: 100 proc.

Kasmet III ketv.

Kasmet, pagal
poreikį
2017–2019 m.

Kasmet
(išskyrus tuos metus,
kai dalyvaujama
valstybės lygio
pratybose arba buvo
surengtos funkcinės
pratybos)

Suorganizuotos pratybos, 1 vnt.

2
Tikslas

Priemonės pavadinimas
1.8. Organizuoti CS mokymus darbo vietoje ŽŪM,
prie ŽŪM reguliavimo srities priskirtų įstaigų
darbuotojams, pagal Ministerijų ir kitų valstybės
institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų
tipinę CS mokymo programą
1.9. Įsirengti ESOC veiklai slėptuvę arba
alternatyviąją darbo vietą.

2. Informuoti
gyventojus apie
ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemones

3. Numatyti
priemones,
mažinančias
kenksmingųjų
organizmų židinių
riziką

2.1. ŽŪM interneto svetainėje, specialioje skiltyje,
paskelbti metodines rekomendacijas žemės ūkio
subjektams ekstremaliosios situacijos (sausra,
škvalas, potvynis, speigas) atveju
2.2. ŽŪM interneto svetainėje, specialioje skiltyje,
paskelbti rekomendacijas dėl prevencinių ir
atkuriamųjų priemonių žemės ūkiui branduolinės
avarijos atveju
3.1. Vykdyti augalų, augalinių produktų ir kitų
objektų fitosanitarinę kontrolę pasienio kontrolės
punktų fitosanitarijos postuose, siekiant sumažinti
kenksmingųjų organizmų patekimo į Lietuvos ir ES
teritoriją riziką.

Atsakingi
vykdytojai
ŽŪM VATVD
Turto valdymo
skyrius

Įgyvendinimo
terminai
Kasmet

ŽŪM VATVD
Turto valdymo
skyrius

2019 m. IV ketv.

ŽŪM Viešųjų ryšių
skyrius

2017 m. IV ketv.

ŽŪM VATVD
Turto valdymo
skyrius

2019 m. IV ketv.

VATŽŪM
Fitosanitarinės
kontrolės punktai

Nuolat

Vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
Suorganizuoti mokymai, 1 vnt.

Atsižvelgiant į nustatytus
reikalavimus, įrengta slėptuvė arba
ESOC alternatyvioji darbo vieta, 1
vnt.
Galimybė susipažinti su
informacija ŽŪM interneto
svetainėje

VATŽŪM pasienio kontrolės
punktų fitosanitarijos postuose
(poskyriuose) atliktų iš trečiųjų
šalių įvežamų augalų, augalinių
produktų, medinės pakavimo
medžiagos ir kitų objektų:
- fitosanitarinių tikrinimų skaičius,
vnt.
Siekiama reikšmė:
2017 m. – 20000
2018 m. – 20000
2019 m. – 20000;
- paimtų mėginių kenksmingų
organizmų nustatymui skaičius,
vnt.
Siekiama reikšmė:
2017 m. – 50
2018 m. – 50
2019 m. – 50

3
Tikslas

Įgyvendinimo
terminai
Nuolat, pagal
VATŽŪM patvirtintą
planą

3.3. Vykdyti augalų, augalinių produktų, su augalais
ir augaliniais produktais susijusių produktų augintojų
ir gamintojų fitosanitarinę kontrolę, tikrinant
mažiausiai du kartus per metus, (mėginių ėmimas
kenksmingiesiems organizmams, dėl kurių gali
susidaryti ekstremalioji situacija, nustatyti).
3.4. Aptikus kenksmingąjį organizmą, dėl kurio gali
susidaryti ekstremalioji situacija, nedelsiant
įpareigoti naudoti fitosanitarines priemones,
užkertančias kelią plitimui bei siekiant jį sunaikinti
(pirminių židinių nustatymas, įpareigojimas
sunaikinti).

VATŽŪM
Regioniniai skyriai

Nuolat, pagal
VATŽŪM patvirtintą
planą

- paimtų mėginių skaičius, vnt.
Siekiama reikšmė:
2017 m. – 85
2018 m. – 85
2019 m. – 85

VATŽŪM
Regioniniai skyriai

Nedelsiant, nesant
galimybių – ne ilgiau
kaip per 14 d. nuo
kenksmingojo
organizmo nustatymo
dienos

Skatinti pasėlių draudimą (liūties, krušos, sausros
rizikos), kompensuojant dalį pasėlių ir augalų
draudimo įmokų.

ŽŪM ETBD
Strateginio
planavimo ir
mokslo skyrius

2017–2019 m.

Remti sausinimo sistemų ir melioracijos griovių
rekonstravimo darbus, siekiant pagerinti perteklinio
(pavasario potvynio ir vasaros liūčių) vandens
nuvedimo nuo laukų sąlygas.

ŽŪM ŽIPD

2017–2019 m.

Ūkio subjekto informavimas dėl
fitosanitarijos priemonių taikymo,
trukmė dienomis.
Siekiama reikšmė:
2017 m. – per 3 d. d.
2018 m. – per 3 d. d.
2019 m. – per 3 d. d.
Apsidraudusiųjų žemdirbių
skaičius, vnt.
Siekiama reikšmė:
2017 m. – 800
2018 m. – 900
2019 m. – 900
Rekonstruota blogos būklės
sausinimo sistemų dalis, proc.

6.1. Patekus teršalams į Baltijos jūrą, nedelsiant
apriboti ar visai uždrausti verslinę žvejybą
pavojingoje zonoje esančiuose žvejybos rajonuose.

ŽŪM
Žuvininkystės
departamento

3.2. Vykdyti kenksmingųjų organizmų, dėl kurių gali
susidaryti ekstremalioji situacija, stebėseną Lietuvos
Respublikos teritorijoje.
Rizikingų vietovių išskyrimas ir tikrinimas, mėginių
ėmimas kenksmingiesiems organizmams, dėl kurių
gali susidaryti ekstremalioji situacija, nustatyti.

4. Siekti kuo mažesnių
nuostolių ir padarinių
sausros, speigo ir kitų
stichinių
meteorologinių
reiškinių atveju
5. Stichinio
hidrologinio reiškinio
(vandens lygio
pakilimas, potvynis)
rizikos mažinimas
6. Numatyti
priemones,
mažinančias

Vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai
VATŽŪM
Regioniniai skyriai

Priemonės pavadinimas

Nedelsiant, nesant
galimybėms – ne
ilgiau kaip per 7 d.,

- fitosanitarinių tikrinimų skaičius,
vnt.
Siekiama reikšmė:
2017 m. – 500
2018 m. – 500
2019 m. – 500;

Siekiama reikšmė:
2017 m. – 1,5
2018 m. – 1,6
2019 m. – 1,7
Reagavimo trukmė dienomis.
Siekiama reikšmė: greičiau nei 7 d.

4
Priemonės pavadinimas

Tikslas
padarinius
pavojingosios
medžiagos ar teršalų
išsiliejimo kaimyninės
šalies teritorijoje ir
patekimo į Baltijos
jūrą atveju

7. Numatyti
priemones,
mažinančias
padarinius žemės ūkiui
branduolinės avarijos
atveju

Pergrupuoti žvejybos laivyną į neužterštus žvejybos
rajonus.

6.2. Bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija,
numatyti ir imtis veiksmų, kurie galėtų pagerinti
žuvų išteklių būklę užterštuose ir aplink esančiuose
rajonuose.

Parengti rekomendacijas dėl prevencinių ir
atkuriamųjų priemonių žemės ūkiui branduolinės
avarijos atveju

Atsakingi
vykdytojai
Žuvininkystės
politikos skyrius,
Žuvininkystės
tarnyba prie ŽŪM
ŽŪM
Žuvininkystės
departamento
Žuvininkystės
politikos skyrius,

Įgyvendinimo
terminai
nuo kenksmingų
medžiagų patekimo į
jūrą.
Kaip įmanoma
greičiau,
atsižvelgiant į
užterštumo lygį ir
teršalų paplitimo
zoną.

Žuvininkystės
tarnyba prie ŽŪM
ŽŪM ŽŪGMPD

Plane vartojamos santrumpos:
CS – civilinė sauga.
ESOC – Žemės ūkio ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.
ETBD – Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamentas.
VATVD – Veiklos administravimo ir turto valdymo departamentas.
VATŽŪM – Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
ŽIPD – Žemės ir išteklių politikos departamentas.
ŽŪGMPD – Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamentas.
ŽŪM – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

__________________________________

2019 m. II ketv.

Vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Reagavimo trukmė dienomis.
Siekiama reikšmė: greičiau nei 14
d.

Parengtos rekomendacijos, 1 vnt.

