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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ
KOMISIJOS POSĖDŽIO NUTARIMO VYKDYMO

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus civilinės saugos
specialistai, organizuodami prevencijos ir kontrolės priemones bei atsižvelgdami į 2020 m. birželio
8 d. vykusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžio nutarimus
dėl Baltarusijos Respublikos branduolinės jėgainės keliamos grėsmės ir kitoms galimoms
ekstremalioms situacijoms šalyje kilimo, planuoja ir atlieka švietėjišką kampaniją bei numato
informacines priemones gyventojams, siekiant juos geriau informuoti apie pasirengimą galimai
Baltarusijos Respublikos branduolinės jėgainės avarijai.
Atsižvelgiant į tai, prašome iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. patalpinti į administruojamas įstaigų
svetaines vaizdinę reklamą (banerį) (pridedama) „Lietuvos pasirengimas ekstremaliosioms
situacijoms“ bei pridėti nuorodą https://www.lt72.lt/. Ši nuoroda nukreips į oficialų tinklalapį, kurį
administruoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
Šiame tinklalapyje patalpinta daug aktualios informacijos gyventojams apie ekstremalias situacijas,
galimas avarijas ir kaip elgtis jų metu.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 4 punktu
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 718 ,,Dėl Civilinės saugos
mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 20, 21 punktais, siūlome šiais metais organizuoti įstaigos
darbuotojams civilinės saugos mokymus darbo vietose tema „Kaip elgtis, jei atsitiktų avarija
atominėje elektrinėje“. Medžiagą dėl minėtų civilinės saugos mokymų rasite šiuo adresu:
https://www.lt72.lt/go.php/lit/Kaip-elgtis-jei-atsitiktu-avarija-atomineje-elektrineje
Apie informacijos patalpinimą į įstaigos svetainę ir suplanuotus civilinės saugos mokymus
darbo vietose prašome informuoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos
skyriaus civilinės saugos vyr. specialistą Saulių Paliulį iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. elektroniniu paštu
saulius.paliulis@klaipeda.lt
PRIDEDAMA: vaizdinė reklama (baneris) –1 lapas, adresatų sąrašas – 2 lapai.
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