PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. sausio 29 d.
įsakymu Nr. B6-79

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021-2023 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil. Nr.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1

Vykdymo laikotarpis (metai),
Vertinimo
Atsakingi
įvykdymo terminas
kriterijai ir jų
vykdytojai
reikšmės
2021 m.
2022 m.
2023 m.
I. BENDROS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS
Pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms gerinimo priemonės
Dokumentų rengimas, atnaujinimas:
Peržiūrėti galimų pavojų ir ekstremaliųjų
I ketv.
I ketv.
I ketv.
Civilinės saugos vyr. Peržiūrėta rizikos
situacijų rizikos analizę, jei reikia –
specialistas
analizė; kartai – 1
(toliau – CS vyr. spec.)
atnaujinti1
Atnaujinti galimų pavojų ir ekstremaliųjų
I ketv.
CS vyr. spec.
Atnaujinta rizikos
situacijų rizikos analizę
analizė; kartai – 1
Parengti, suderinti ir patvirtinti
I ketv.
Savivaldybės
Patvirtintas
savivaldybės 2021-2023 metų
administracijos
prevencijos
ekstremaliųjų situacijų prevencijos
direktorius,
priemonių planas;
priemonių planą
CS vyr. spec.
skaičius – 1
Peržiūrėti savivaldybės 2021-2023 metų
I ketv.
I ketv.
CS vyr. spec.
Peržiūrėtas
ekstremaliųjų situacijų prevencijos
prevencijos
priemonių planą,
priemonių planas;
2
jei reikia – atnaujinti
kartai – 1
Priemonės pavadinimas

Pastabos

Ne rečiau kaip
kartą per 3
metus

Atnaujinus nacionalinę rizikos analizę, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar
ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą
2
Atnaujinus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams.

2
Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2021 m.
2022 m.
2023 m.
I ketv.
I ketv.
I ketv.

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Pateikta ataskaita;
ataskaitų
skaičius – 1

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

1.1.5.

Parengti savivaldybės 2021-2023 metų
ekstremaliųjų situacijų prevencijos
priemonių plano vykdymo ataskaitą ir
pateikti ją PAGD Panevėžio priešgaisrinei
gelbėjimo valdybai (toliau – PPGV)

1.1.6.

Peržiūrėti savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų valdymo planą, jei reikia –
patikslinti

I ketv.

I ketv.

I ketv.

ESOC
koordinatorius,
CS vyr. spec.

Peržiūrėtas ESVP
planas;
kartai - 1

1.1.7.

Parengti ir patvirtinti savivaldybės
gyventojų civilinės saugos švietimo metinį
grafiką

Vasario
mėn.

Vasario
mėn.

Vasario
mėn.

Parengtas metinis
švietimo grafikas;
skaičius - 1

1.1.8.

Peržiūrėti sąveikos planus (sutartis) su
ūkio subjektais ir kitomis įstaigomis dėl
savivaldybės ekstremaliųjų situacijų plane
numatytų užduočių vykdymo,
jei reikia – patikslinti arba sudaryti naujus

II ketv.

II ketv.

II ketv.

Savivaldybės
administracijos
direktorius,
CS vyr. spec.
Savivaldybės
administracijos
direktorius,
CS vyr. spec.

1.1.9.

Peržiūrėti savivaldybės tarpusavio
pagalbos planus su gretimų savivaldybių
administracijomis,
jei reikia – patikslinti

Pasikeitus
duomenims

Pasikeitus
duomenims

Pasikeitus
duomenims

1.1.10.

Peržiūrėti savivaldybės sąveikos planus
(sutartis) su kitų (negretimų) savivaldybių
administracijomis,
jei reikia – patikslinti arba sudaryti naujus

Esant
poreikiui

Esant
poreikiui

Esant
poreikiui

CS vyr. spec.

Savivaldybės
administracijos
direktorius,
CS vyr. spec.
Savivaldybės
administracijos
direktorius,
CS vyr. spec.

Pastabos
Sausio mėn.

Peržiūrėta/
sudaryta naujų
planų (sutarčių);
skaičius - 9
Peržiūrėta planų;
skaičius - 6

Peržiūrėta planų;
skaičius - 1

Ne rečiau kaip
1 kartą per
metus

3
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

1.2.
1.2.1.

Civilinės saugos būklės patikrinimai:
Organizuoti ir vykdyti rajono II ir III
grupių ūkio subjektų bei kitų įstaigų CS
būklės kompleksinius (planinius)
patikrinimus
Organizuoti ir vykdyti rajono II ir III
grupių ūkio subjektų bei kitų įstaigų CS
būklės tikslinius (neplaninius) patikrinimus
Civilinės saugos pratybos:
Organizuoti ir pravesti savivaldybės
lygmens civilinės saugos stalo pratybas

1.2.2.
1.3.
1.3.1.

1.3.2.

Organizuoti ir pravesti savivaldybės
lygmens civilinės saugos funkcines
pratybas

1.3.3.

Organizuoti ir pravesti savivaldybės
lygmens civilinės saugos kompleksines
pratybas

1.3.4.

Dalyvauti ministerijų, kitų valstybės
institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir jų
įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų
organizuojamose tarptautinio, valstybinio,
institucinio, savivaldybės, ūkio subjektų ar
kitų įstaigų darbuotojų lygmens civilinės
saugos stalo, funkcinėse, kompleksinėse
pratybose

Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2021 m.
2022 m.
2023 m.
Pagal
patvirtintą
patikrinimų
grafiką
Esant
poreikiui

Pagal
patvirtintą
patikrinimų
grafiką
Esant
poreikiui

Pagal
patvirtintą
patikrinimų
grafiką
Esant
poreikiui

II ketv.

II ketv.

II ketv.

Gavus
pakvietimą

Gavus
pakvietimą

Gavus
pakvietimą

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Savivaldybės ESK
pirmininkas,
CS vyr. spec.

85 proc. grafike
numatytų įstaigų

Savivaldybės ESK
pirmininkas,
CS vyr. spec.

Atlikta, skaičius/
neatlikta, priežastis

Savivaldybės ESK
pirmininkas, ESOC
koordinatorius,
CS vyr. spec.
Savivaldybės ESK
pirmininkas, ESOC
koordinatorius,
CS vyr. spec.
Savivaldybės ESK
pirmininkas, ESOC
koordinatorius,
CS vyr. spec.
CS vyr. spec.

Organizuota
pratybų;
skaičius - 1
Organizuota
pratybų;
skaičius - 1
Organizuota
pratybų;
skaičius - 1
Dalyvauta,
skaičius/
nedalyvauta,
priežastis

Pastabos

4
Eil. Nr.
1.4.
1.4.1.

Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2021 m.
2022 m.
2023 m.
Darbuotojų ir gyventojų civilinės saugos mokymas:
Pateikti atitinkamų kategorijų klausytojų
Nuolat,
Nuolat,
Nuolat,
paraiškas į Priešgaisrinės apsaugos ir
esant
esant
esant
gelbėjimo departamento prie Vidaus
poreikiui
poreikiui
poreikiui
reikalų ministerijos (toliau – PAGD)
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau –
UGM) organizuojamus civilinės saugos
mokymo kursus
Priemonės pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

CS vyr. spec.

Pateikta paraiškų;
skaičius - ≥ 1

1.4.2.

Pateikti atitinkamų kategorijų klausytojų
metinę paraišką sekantiems metams į
PAGD PPGV Civilinės saugos skyriaus
organizuojamus CS mokymo kursus

Gruodžio
mėn.

Gruodžio
mėn.

Gruodžio
mėn.

CS vyr. spec.

Pateikta paraiškų;
skaičius - 1

1.4.3.

Organizuoti savivaldybės ir jos įstaigų,
ūkio subjektų ir kitų įstaigų darbuotojų
dalyvavimą PAGD PPGV CS skyriaus
organizuojamuose CS mokymo kursuose

Pagal
patvirtintą
kursų
grafiką

Pagal
patvirtintą
kursų
grafiką

Pagal
patvirtintą
kursų
grafiką

CS vyr. spec.

100 proc.
organizuotų kursų
pagal grafiką

1.4.4.

Organizuoti ir pravesti 2 val. trukmės
civilinės saugos mokymus darbo vietoje
savivaldybės darbuotojams

IV ketv.

IV ketv.

IV ketv.

CS vyr. spec.

≥ 90 proc.
personalo

1.4.5.

Įgyvendinti priemones, numatytas
gyventojų civilinės saugos švietimo plane

Pagal
patvirtintą
gyventojų
švietimo
planą

Pagal
patvirtintą
gyventojų
švietimo
planą

Pagal
patvirtintą
gyventojų
švietimo
planą

ESOC
koordinatorius,
CS vyr. spec.

90 proc. plane
numatytų
priemonių

Pastabos
Ne vėliau kaip
5 darbo dienos
iki kurso
pradžios

5
Eil. Nr.
1.5.
1.5.1.

1.5.2.

2.
2.1.
2.1.1.

Vykdymo laikotarpis (metai),
Atsakingi
įvykdymo terminas
vykdytojai
2021 m.
2022 m.
2023 m.
Darbuotojų ir gyventojų perspėjimas apie gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas:
Dalyvauti gyventojų perspėjimo sistemų
Pagal
Pagal
Pagal
CS vyr. spec.
patikrinimuose, patikrinimų metu surinktą
PAGD
PAGD
PAGD
informaciją pateikti PAGD PPGV3
patvirtintą
patvirtintą
patvirtintą
patikrinimų patikrinimų patikrinimų
grafiką
grafiką
grafiką
Priemonės pavadinimas

Tobulinti perspėjimo sirenomis sistemą
įrengiant naujas elektronines sirenas arba
senas elektrines sirenas pakeičiant
naujomis elektroninėmis sirenomis

Pagal
finansines
galimybes

Pagal
finansines
galimybes

Savivaldybės
administracijos
direktorius,
CS vyr. spec.

Dalyvauta;
kartai – 12

Taip, atnaujintų
sirenų skaičius/
Ne, priežastis

II. GALIMŲ LABAI DIDELĖS, DIDELĖS IR VIDUTINĖS RIZIKOS PAVOJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS
Galimų labai didelės rizikos pavojų prevencijos priemonės
Gaisrai, sprogimai:
Organizuoti prevencines priemones prieš
Kovo,
Kovo,
Kovo,
CS vyr. spec.,
Organizuota,
sausos žolės deginimą
balandžio
balandžio
balandžio
Molėtų PGT,
skaičius/
(Parengti/ atnaujinti bendrąsias rekomendacijas
mėn.
mėn.
mėn.
Rajono ugniagesių neorganizuota,
dėl šių gaisrų keliamų pavojų ir sukeliamų
tarnybos
priežastis
padarinių. Skelbti aktualią informaciją
pareigūnai,
Savivaldybės internetiniame puslapyje, rajono
seniūnai
spaudoje, vykdyti kitas šių gaisrų pavojų
mažinančias priemones)

3

Pagal
finansines
galimybes

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Informaciją pateikti vadovaujantis Perspėjimo sistemos priežiūros organizavimo tvarka

Pastabos

6
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

2.1.2.

Užtikrinti priešgaisrinės saugos taisyklių
laikymosi kontrolę įmonėse

2.2.
2.2.1.

Miškų gaisrai:
Peržiūrėti, prireikus atnaujinti ir suderinti
miško gaisrų gesinimo planą

2.2.2.

Apriboti ar uždrausti lankytis miškuose
esant dideliam miškų gaisrų pavojui

3.
3.1.
3.1.1.

Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2021 m.
2022 m.
2023 m.
Pagal
Pagal
Pagal
nustatytą
nustatytą
nustatytą
tvarką
tvarką
tvarką
II ketv.

II ketv.

II ketv.

Miškų
valdytojų
teikimu

Miškų
valdytojų
teikimu

Miškų
valdytojų
teikimu

Galimų didelės rizikos pavojų prevencijos priemonės
Smarkus vėjas (škvalas, uraganas):
Organizuoti avarinių medžių, keliančių
Nuolat,
pavojų pastatams, infrastruktūrai,
esant
gyventojų saugumui, šalinimo darbus
poreikiui

Nuolat,
esant
poreikiui

Nuolat,
esant
poreikiui

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

PAGD PPGV
Molėtų PGT
pareigūnai

Pagal Molėtų PGT
Objektų patikrinimų
metinį planą grafiką.
Įvykdyta/neįvykdyta

Valstybinių miškų
urėdijos
specialistai,
CS vyr. spec.
Savivaldybės
administracijos
direktorius,
CS vyr. spec.

Peržiūrėtas gaisrų
gesinimo planas;
kartai - 1
Imtasi priemonių,
kartai/ nesiimta,
priežastis

Pagal poreikį

Savivaldybės
specialistas
atsakingas už
Molėtų miesto
tvarkymą, ekologė,
seniūnai

Organizuota,
kartai/
neorganizuota,
priežastis

Bendradarbiaujant su
AAA
Utenos
aplinkos
apsaugos
inspekcija

Pastabos
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

3.1.2.

Sekti ir analizuoti meteorologinę
informaciją, teikti informaciją gyventojams
apie artėjantį pavojingą meteorologinį
reiškinį ir rekomendacijas apie saugų
elgesį

3.2.
3.2.1.

Pavojingos užkrečiamosios ligos:
Peržiūrėti ir prireikus patikslinti
Pasirengimo gripo pandemijai Molėtų
rajone planą
Vykdyti sergamumo ūmiomis
užkrečiamosiomis ligomis stebėseną
Molėtų rajono teritorijoje

3.2.2.

3.2.3.

Teikti informaciją gyventojams kaip elgtis
ligų, epidemijų metu, siekiant apsisaugoti
nuo susirgimų

3.3.
3.3.1.

Branduolinė avarija:
Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti bendrąsias
rekomendacijas ir perspėjimo pranešimą,
kaip elgtis įvykus tokio pobūdžio
nelaimei

Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2021 m.
2022 m.
2023 m.
Pagal
Pagal
Pagal
poreikį,
poreikį,
poreikį,
gavus
gavus
gavus
informaciją informaciją informaciją
apie
apie
apie
pavojingą
pavojingą
pavojingą
reiškinį
reiškinį
reiškinį

Atsakingi
vykdytojai
Savivaldybės
administracijos
direktorius,
CS vyr. spec.,
seniūnai

I ketv.

I ketv.

I ketv.

Savivaldybės
gydytoja

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Pagal
poreikį

Pagal
poreikį

Pagal
poreikį

Nacionalinio
visuomenės
sveikatos centro
Utenos
departamento
Molėtų skyrius
Nacionalinio
visuomenės
sveikatos centro
Utenos
departamento
Molėtų skyrius,
Savivaldybės
gydytoja, seniūnai

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

CS vyr. spec.,
Savivaldybės
gydytoja

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Informuota, kartai/
neinformuota,
priežastis

Peržiūrėtas planas;
kartai - 1
Vykdyta/
nevykdyta,
priežastis

Teikta, kartai/
neteikta, priežastis

Peržiūrėtos
rekomendacijos;
kartai - 1

Pastabos
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

3.3.2.

Perspėti įstaigas, įmones ir gyventojus,
galinčius atsidurti ar atsidūrusius pavojingoje
zonoje/ teikti visuomenei informaciją apie
įvykį ir rekomendacijas, kaip elgtis
susidariusioje situacijoje

3.4.
3.4.1.

Pavojingos gyvūnų ligos:
Vykdyti Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktoriaus patvirtinto Gyvūnų
užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės
plano priemones

3.4.2.

Vykdyti Vakcinavimo nuo pasiutligės
prevencinės programos priemones

3.4.3.

Teikti informaciją gyventojams, ūkio
subjektams apie pavojingas gyvūnų ligas,
rekomendacijas dėl prevencijos priemonių
taikymo

3.5.

Transporto avarijos (automobilių, oro,
vandens) ir įvykiai transportuojant
pavojingą krovinį:
Patikslinti informaciją apie Savivaldybės
teritorijoje esančių automobilinių kelių
pavojingus ruožus, įvertinti tiltų būklę

3.5.1.

Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2021 m.
2022 m.
2023 m.
Esant
Esant
Esant
poreikiui
poreikiui
poreikiui

Atsakingi
vykdytojai
Savivaldybės
administracijos
direktorius,
Savivaldybės
ESOC,
CS vyr. spec.

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Atlikta/ neatlikta,
priežastis

Plane
numatytais
terminais

Plane
numatytais
terminais

Plane
numatytais
terminais

VMVT Utenos
departamento
Molėtų skyrius

85 % plane
numatytų
priemonių

Programoje
nustatytais
terminais

Programoje
nustatytais
terminais

Programoje
nustatytais
terminais

VMVT Utenos
departamento
Molėtų skyrius

Pagal
poreikį

Pagal
poreikį

Pagal
poreikį

VMVT Utenos
departamento
Molėtų skyrius,
seniūnai

Įvykdyta,
priemonių,
skaičius/
neįvykdyta,
priežastis
Atlikta/ neatlikta,
priežastis

III ketvirtis

III ketvirtis

III ketvirtis

CS vyr. spec.,

Patikslinta

VĮ „Kelių priežiūra“ informacija;
Molėtų kelių tarnyba, kartai - 1
seniūnai

Pastabos
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Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2021 m.
2022 m.
2023 m.
Nuolat
Nuolat
Nuolat

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

3.5.2.

Organizuoti
prevencines
priemones
avaringiausių vietų avaringumui mažinti ir
eismo saugumo gerinti

3.6.
3.6.1.

Pavojingas radinys:
Rinkti ir teikti PAGD informaciją apie
užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis
teritorijas savivaldybėje

3.6.2.

Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti bendrąsias
rekomendacijas, kaip elgtis aptikus daiktą
panašų į sprogmenį

4.
4.1.
4.1.1.

Galimų vidutinės rizikos pavojų prevencijos priemonės
Vandens, dirvožemio, grunto tarša, naftos produktų išsiliejimas:
Patikslinti transporto, technikos, įrangos
Sausio mėn. Sausio mėn.
bei materialinių išteklių, kurie gali būti
panaudoti ekstremalių situacijų atvejais,
apskaitą ir panaudojimą

4.1.2.

Organizuoti atliekų, kurių turėtojo
nustatyti neįmanoma, surinkimą ir šalinimą

4.2.
4.2.1.

Komunalinių sistemų avarija (vandens tiekimo, nuotekų šalinimo):
Atlikti vandentiekio tinklų Molėtuose
Kasmet
Kasmet
kasmetinius patikrinimus, pašalinti
nustatytus defektus

Atsakingi
vykdytojai
Savivaldybės
administracijos
saugaus eismo
komisija

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Organizuota/
neorganizuota;
priežastis

Nuolat,
nustatyta
tvarka

Nuolat,
nustatyta
tvarka

Nuolat,
nustatyta
tvarka

CS vyr. spec.,
seniūnai

Atlikta/ neatlikta;
priežastis

II ketvirtis

II ketvirtis

II ketvirtis

CS vyr. spec.

Peržiūrėtos
rekomendacijos;
kartai - 1

Sausio mėn.

CS vyr. spec.,
tarnybų, ūkio
subjektų atstovai

Patikslinti
duomenys;
kartai – 1

Esant
poreikiui

Seniūnai,
UAB „Molėtų
švara“

Vykdyta/
nevykdyta,
priežastis

Kasmet

UAB „Molėtų
vanduo“

Atlikta
patikrinimų;
skaičius - 1

Esant
poreikiui

Esant
poreikiui

Pastabos
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

4.2.2.

Kontroliuoti įrangos techninę būklę,
užtikrinti darbuotojų mokymą ir parengimą
avarijų likvidavimui

4.3.
4.3.1.

Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir
(ar) gedimai:
Peržiūrėti ir prireikus patikslinti šilumos
energijos teikimo ribojimų grafiką

4.3.2.

Atlikti šilumos trasu hidraulinius
bandymus ir pašalinti nustatytus defektus

4.3.3.

Kontroliuoti įrangos techninę būklę,
užtikrinti darbuotojų mokymą ir parengimą
avarijų likvidavimui

4.4.
4.4.1.

Radiologinė avarija:
Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti bendrąsias
rekomendacijas ir perspėjimo pranešimą,
kaip elgtis įvykus tokio pobūdžio nelaimei

Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2021 m.
2022 m.
2023 m.
Nuolat
Nuolat
Nuolat

Prieš
šildymo
sezono
pradžią

Prieš
šildymo
sezono
pradžią

Prieš
šildymo
sezono
pradžią

Prieš
šildymo
sezono
pradžią
Nuolat

Prieš
šildymo
sezono
pradžią
Nuolat

Prieš
šildymo
sezono
pradžią
Nuolat

II ketvirtis

II ketvirtis

II ketvirtis

Atsakingi
vykdytojai
UAB „Molėtų
vanduo“

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Atlikta/ neatlikta,
priežastis

UAB „Molėtų
šiluma“,
Savivaldybės
administracijos
Statybos ir žemės
ūkio skyrius
UAB „Molėtų
šiluma“

Peržiūrėtas
ribojimų grafikas;
kartai - 1

UAB „Molėtų
šiluma“

Atlikta/ neatlikta,
priežastis

CS vyr. spec.,
Savivaldybės
gydytoja

Peržiūrėtos
rekomendacijos;
kartai - 1

Atlikta trasų
bandymų;
kartai - 1

Pastabos
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

4.4.2.

Perspėti įstaigas, įmones ir gyventojus,
galinčius atsidurti ar atsidūrusius pavojingoje
zonoje/ teikti visuomenei informaciją apie
įvykį ir rekomendacijas, kaip elgtis
susidariusioje situacijoje

Vykdymo laikotarpis (metai),
įvykdymo terminas
2021 m.
2022 m.
2023 m.
Esant
Esant
Esant
poreikiui
poreikiui
poreikiui

__________________________

Atsakingi
vykdytojai
Savivaldybės
administracijos
direktorius,
Savivaldybės
ESOC,
CS vyr. spec.

Vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Atlikta/ neatlikta,
priežastis

Pastabos

