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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Plano tikslas
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – tai dokumentas, kuriuo vadovaujasi
Savivaldybės administracijos direktorius ir Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras,
organizuodami ir koordinuodami gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų
padarinių šalinimą. Iš anksto suplanuotos ir numatytos apsaugos priemonės, kurias įgyvendinus būtų
maksimaliai apsaugoti gyventojai, iki minimumo sumažina galimus materialinius nuostolius ir numato
galimybę racionaliai panaudoti turimus išteklius.
Turint Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, galima kryptingai ir laiku pasirengti galimai
ekstremaliajai situacijai, tinkamai paskirstyti išteklius, reikiamą įrangą ir pajėgas, informuoti ūkio
subjektus ir gyventojus apie gresiantį pavojų ir greitai pasirengti suteikti pagalbą, jei to prireiktų,
tinkamai organizuoti ir koordinuoti ūkio subjekto padalinių ir tarnybų veiksmus, organizuojant
gelbėjimo ir ekstremaliųjų situacijų padarinių šalinimo darbus, laiku pateikti informaciją ūkio
subjektams ir gyventojams, ir atitinkamoms tarnyboms.
Plano parengimo būtinybė yra glaudžiai susijusi su galimo pavojaus, rizikos suvokimu,
grindžiama ekstremaliųjų situacijų atsiradimu dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio
pobūdžio priežasčių tikimybe. Ekstremaliosios situacijos gali sukelti staigų bei didelį pavojų žmonių
sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą bei turtinius nuostolius. Planas reikalingas tam,
kad būtų tinkamai organizuojami ir koordinuojami Savivaldybės, ministerijų ir kitų Vyriausybės
įstaigų padalinių savivaldybės teritorijoje, tarnybų, ūkio subjektų ir gyventojų veiksmai, rengiantis
ekstremaliosioms situacijoms bei vykdant žmonių, aplinkos ir turto apsaugą, organizuojant gelbėjimo ir
ekstremaliųjų situacijų padarinių šalinimo darbus.
Plano tikslai:
- įvertinti galimas ekstremaliąsias situacijas ir atlikti rizikos analizę;
- įvertinti savivaldybės civilinės saugos ir gelbėjimo pajėgų pasirengimą prognozuojamoms
ekstremaliosioms situacijoms ir nustatyti priemones, kurios užtikrintų parengties lygio augimą;
- nustatyti Savivaldybės vaidmenį ir pareigas, švelninant ekstremaliųjų situacijų padarinius,
pasirengiant ekstremaliosioms situacijoms, reaguojant į jas ir likviduojant jų padarinius;
- nustatyti Savivaldybės struktūrinių padalinių bei valstybinių institucijų, esančių savivaldybės
teritorijoje, uždavinius ir funkcijas iškilus ekstremaliosioms situacijoms;
- numatyti koordinavimą, valdymą ir kontrolę;
- numatyti tvarką, nustatant ekstremaliosios situacijos mastą ir įvertinant jos padarinius;
- nustatyti pagalbos suteikimo ūkio subjektams bei gyventojams tvarką;
- numatyti bazę, padedančią užtikrinti išsamią veiksmų seką, ekstremaliajai situacijai ir
išmokyti Savivaldybės struktūrinius padalinius bei civilinės saugos pajėgas veikti prognozuojamų
ekstremaliųjų situacijų metu.
Trumpas savivaldybės apibūdinimas
Plungės rajono savivaldybė yra šiaurės vakarų Lietuvoje. Centras – Plungė. Plungės rajono
savivaldybėje 2013 metų pradžioje buvo 37082 gyventojai; iš jų gyventojai iki 16 metų amžiaus sudarė
17,2 proc., darbingo amžiaus – 60,9 proc., pensinio amžiaus – 21,9 proc. Mieste gyveno 19483, o
kaime 17599 gyventojų. Plungės rajono savivaldybės teritorijos plotas - 1105 km2. Teritorijoje vyrauja
kalvotas reljefas. Per rajoną teka Minija su intakais Sausdravu, Babrungu, pietuose – Jūros aukštupys.
Telkšo 34 Plungės rajono ežerai (tarp jų – didžiausias Žemaitijoje Platelių ežeras), 13 tvenkinių, kurie
priskiriami prie ypatingų statinių. Didžiausi miškai – Pelkinės, Plokštinės-Stirbaičių, Milašaičių,
šiaurinėje rajono dalyje yra dalis Žemaitijos nacionalinio parko. Rajone yra 1 miestas – Plungė –
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rajono administracinis centras, ir 4 miesteliai: Alsėdžiai, Kuliai, Plateliai ir Žemaičių Kalvarija, 206
kaimai. Didžiausios gyvenvietės – Plungė, Varkaliai, Plateliai, Alsėdžiai, Žemaičių Kalvarija, Kuliai,
Šateikiai, Prūsaliai, Babrungas, Stalgėnai.
Plungės rajone yra 11 seniūnijų: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių,
Plungės miesto, Stalgėnų, Šateikių, Žemaičių Kalvarijos, Žlibinų.
Žemės ūkio naudmenos sudaro 50,9% visos savivaldybės teritorijos, miškai – 34,6%, keliai –
1,7%, užstatyta teritorija – 2%, vandenys – 3,2 %, kita žemė – 7,6%.
Plungės rajono savivaldybė yra svarbių respublikinės reikšmės automagistralių sankirtoje.
Magistralinis kelias A11 Šiauliai–Palanga (rajono teritorijoje – 32,43 km) su 110 kilometre tiltu per
Minijos upę ir 99 kilometre viaduku per geležinkelį Vilnius–Klaipėda, trys krašto keliai: Nr. 164
Mažeikiai–Plungė–Tauragė (39,682 km) su 66 kilometre tiltu per Minijos upę ir 56 kilometre su
viaduku per geležinkelį Vilnius–Klaipėda, Nr. 166 Plungė–Vėžaičiai (22,370 km) su 9–ame kilometre
tiltu per Minijos upę ir Nr. 169 Skuodas–Plungė (14,780 km).
Rajone yra 33 rajoninės reikšmės 262,21 km ilgio keliai. Rajoniniai keliai su asfaltbetonio
danga sudaro 53,1 procento, likę (46,9 procento) žvyrkeliai. Vietiniai automobilių keliai sudaro apie
941 km ilgio. Su asfaltbetonio 14 procento, 71 procento – žvyrkeliai ir 15 procentų grunto keliai.
Per Plungės teritoriją prekių ir keleivių pervežimui eina geležinkelis, Plungės geležinkelio stotis
įsikūrusi Plungės miesto centre. Rajone yra ir Tarvainių bei Šateikių geležinkelio stotys.
Plungės rajono teritorijoje yra 27 km ilgio, 325 mm skersmens ir 47 cm 2 slėgio magistralinis
dujotiekis Panevėžys – Šiauliai – Klaipėda ir 273 mm skersmens su 55 kg cm2 15,9 km ilgio atšaka į
Plungės dujų skirstymo stotį. Plungės mieste yra 5 dujų slėgio reguliavimo punktai.
Plungės miestui šiluminė energija tiekiama iš 2 centrinių katilinių bei iš 1 grupinės katilinės,
kurių suminė galia siekia apie 50 MW. Katilinių kūrenimui naudojama gamtinės dujos ir medžio
pjuvenos, medžio atraižos, o 1 grupinė katilinė kūrenama gamtinėmis dujomis. Rajono seniūnijose yra
6 katilinės, kurių galia siekia 2,56 MW. Jas prižiūri ir darbą organizuoja UAB Plungės šilumos tinklai.
Mieste šilumą gamina ir UAB „Plungės bioenergija“, kurios katilinės galia siekia 34,2 MW. Šilumos
perdavimo trasų ilgis – 22,0 km, o šilumą vartotojų yra apie 5700.
Rajonui elektros energija tiekiama iš 3 (trijų) 110 kV transformatorinių pastočių: „Odos“,
„Plungės“, Rietavo 110/10 kV ir iš keturių 35 kV pastočių: Kulių, Alsėdžių, Platelių, Žlibinų TP 35/10
kV. Elektros tinklams (ET) tiekimą, esant gedimams rajono ET, galima pajungti iš Telšių, Mažeikių
Skuodo, Kretingos, Gargždų ir Šilalės ET sistemos.
Elektros energija gaminama ir tiekiama į 10 KV tinklus: Alsėdžių hidroelektrinėje (55 kW),
Gondingos hidroelektrinėje (850 kW) ir UAB „Plungės bioenergija“ biokuro generatoriumi (1200 kW).
Plungės rajone 41 proc. veikiančių ūkio subjektų sudaro uždarosios akcinės bendrovės (329
vnt.), 30 proc. – individualiosios įmonės (237 vnt.), 16 proc. – asociacijos (128 vnt.), 5,7 proc. –
Savivaldybės biudžetinės įstaigos (46 vnt.).
Ekonominės veiklos požiūriu Plungės rajono savivaldybėje vyrauja įmonės, užsiimančios
prekybos (29,4 proc.), nekilnojamojo turto ir nuomos (15 proc.), kita aptarnavimo veikla (12,5 proc.),
apdirbamąja gamyba (10,6 proc.), švietimo, sveikatos ir komunalinių paslaugų veikla (9,9 proc.).
Statybos veikla užsiima tik 6,9 proc. įmonių ( tokią pat dalį sudaro ir įmonės, užsiimančios transporto
ir saugojimo veikla), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla – tik 3,5 proc., žemės ūkio,
miškininkystės ir žuvininkystės veikla – 2,5 proc.
Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esančios didžiausios įmonės: UAB „Plungės
kooperatinė prekyba“ (pagrindinė veikla – maisto produktų gamyba ir prekyba), UAB „Plungės Jonis“
(pagrindinė veikla – statyba), UAB „Vičiūnai ir partneriai“ (pagrindinė veikla – žuvies produktų
gamyba), UAB „Plungės šaltis“ (pagrindinė veikla – žuvų apdorojimas), UAB „Baltic food partners“
(žuvies produktų gamyba ir perdirbimas), UAB „Palska“ (pagrindinė veikla – statyba ir remontas,
baldų gamyba, mažmeninė prekyba naftos produktais), UAB VVARFF (pagrindinė veikla – finansinės
ir ekonominės paslaugos, statyba, kelių tiesimas, medienos perdirbimas, prekyba naftos produktais ir
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dujomis, poilsio paslaugos, spaudos leidyba), AB „Sidona“ (pagrindinė veikla – statyba ir remontas),
UAB „Plungės duona“ (pagrindinė veikla – maisto (duonos) gamyba).
Plungės rajono savivaldybės teritorijoje yra 33 švietimo įstaigos, iš jų: gimnazijos – 2, vidurinės
mokyklos - 3, pagrindinės mokyklos – 11, pradinė mokykla – 1, mokyklos-darželiai -2, specialioji
mokykla – 1, lopšeliai-darželiai -9, papildomo ugdymo įstaigos – 3. 2013 m. rugsėjo 1 dienos
duomenimis, Plungės rajono savivaldybės mokyklose mokosi 4967 mokiniai.
Plungės rajono savivaldybės teritorijoje yra 3 sveikatos priežiūros centrai, 6 ambulatorijos, 8
medicinos punktai, 1 ligoninė, kurioje yra 184 lovos. Sveikatos priežiūros įstaigose dirba 23 šeimos
gydytojai. Dirba 19 vaistinių.
Plane vartojamos sąvokos ir santrumpos
Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų,
ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar
susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.
Civilinės saugos sistemos parengtis – civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimas
reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją.
Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų
bei didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar
padaryti kitą žalą.
Ekstremalieji įvykiai, kurie galėtų sukelti ekstremaliąsias situacijas, yra šie:
Gamtinio pobūdžio – geologinis ir hidrometeorologinis (stichiniai, katastrofiniai
meteorologiniai ir stichiniai, katastrofiniai hidrologiniai reiškiniai) reiškinys, įvykis, susijęs su ledo
lytimis, ledų sangrūdomis, ledo laukais, žmonių ligos, vabzdžių antplūdis, gyvūnų ligos, augalų ligos ir
kenkėjai, žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir paukščių badas;
Techninio pobūdžio – transporto įvykiai, susiję su jūros ar vidaus vandenų laivo naudojimu,
aviacija, geležinkelių transporto ir automobilių kelių eismu ir įvykiais vežant pavojingą krovinį; įvykiai
pramonėje ir energetikos sistemoje, hidrotechnikos statinio, komunalinių sistemų avarija ir ryšių
paslaugų teikimo vartotojams sutrikimas;
Ekologinio pobūdžio – aplinkos oro ir vandens užterštumas; dirvožemio, grunto užterštumas
arba kitoks jam padarytas poveikis; tarša branduolinėmis ir (ar) radioaktyviosiomis medžiagomis ir
naftos produktais;
Socialinio pobūdžio – masinės riaušės ir neramumai, blokados, provokacijos, diversijos, teroro
aktai, taip pat kariniai veiksmai Lietuvos ar kaimyninės valstybės teritorijoje;
Kiti ekstremalieji įvykiai – žmonių sveikatos sutrikimai, panika, traumos, mirties atvejai dėl
užsikrėtimo, apsinuodijimo ar fizinio poveikio, gaisro keliamas pavojus, užsidegimo ar degimo grėsmė,
pavojingas radinys, pavojus sunaikinti kultūros vertybę arba kultūros vertybes sunaikinimas; įvykis,
keliantis pavojų saugomiems asmenims, saugomam objektui, Lietuvos Respublikos vadovybės
rezidencijoms; kitas įvykis, dėl kurio gali susidaryti arba susidaro ekstremalioji situacija.
Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis,
techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų
socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.
Ekstremaliojo įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje
praktikoje naudojami fizikiniai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar kiti įvykio mastą, padarinius
ar faktą apibūdinantys dydžiai arba aplinkybės (kritinės ribos), kuriuos atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs
įvykis laikomas ekstremaliuoju.
Ekstremaliosios situacijos židinys – vieta, kurioje įvyko įvykis ar ekstremalusis įvykis, ir
teritorija, apimanti didžiausio pavojaus sritį apie tų įvykių vietą, kurioje gresia įvykio ar ekstremaliojo
įvykio veiksnių pavojai ten esančių gyventojų sveikatai ir (ar) gyvybei, turtui ir (ar) aplinkai.
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Ekstremaliųjų situacijų komisija – iš valstybės politikų, valstybės ir (ar) savivaldybių
institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, profesinės karo tarnybos karių sudaroma
nuolatinė komisija, koordinuojanti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir
padarinių šalinimą.
Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – operacijų centras) – iš valstybės ir (ar)
savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, ūkio subjektų darbuotojų
sudaromas organas, vykdantis ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinantis ekstremalių situacijų
komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuojantis ir koordinuojantis įvykių, ekstremaliųjų
įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.
Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas (toliau – operacijų vadovas) – civilinės saugos
sistemos subjekto valstybės tarnautojas, darbuotojas ar valstybės politikas, paskirtas vadovauti visoms
civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją
situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje.
Ekstremaliųjų situacijų prevencija – kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms
situacijoms priemonių visuma, kad būtų išvengta ekstremaliųjų situacijų arba mažėtų jų galimybė, o
susidarius ekstremaliajai situacijai būtų kuo mažiau pakenkta gyventojams, valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklai, turtui ir aplinkai.
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – dokumentas, kuriuo reglamentuojamas
materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms
situacijoms.
Gelbėjimo darbai – veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų
metu siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti jiems pirmąją medicinos pagalbą
ir (ar) nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti aplinką.
Gelbėjimo darbų vadovas – civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojas ar
darbuotojas, iki operacijų vadovo paskyrimo ekstremaliosios situacijos židinyje vadovaujantis
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams, taip pat įvykio, ekstremaliojo įvykio likvidavimo ir
jų padarinių šalinimo darbams.
Gyventojų evakavimas – dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos
organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas,
laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas.
Įvykis – ekstremaliojo įvykio kriterijų neatitinkantis, nepasiekęs gamtinis, techninis, ekologinis
ar socialinis įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir
(ar) aplinkai.
Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar karo
metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.
Neatidėliotini darbai – veiksmai, užtikrinantys gelbėjimo, paieškos darbų vykdymą, turto
išsaugojimą, sanitarinį švarinimą ir būtiniausių gyvenimo sąlygų atkūrimą įvykių, ekstremaliųjų įvykių
ar ekstremaliųjų situacijų metu.
Materialiniai ištekliai – nekilnojamasis turtas, transporto priemonės, statybinės medžiagos ir
kiti ištekliai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti gresiančioms ar susidariusioms
ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti.
Pavojingasis objektas – visa veiklos vykdytojo valdoma teritorija, įskaitant įprastą ir susijusią
joje esančią infrastruktūrą ar vykdomą veiklą, kurios viename ar keliuose įrenginiuose yra pavojingųjų
medžiagų.
Pavojingoji medžiaga – medžiaga, mišinys ar preparatas, nurodytas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatytame sąraše arba atitinkantis nustatytus kriterijus ir esantis žaliavų, gaminių,
šalutinių produktų, liekanų ar tarpinių produktų pavidalo, įskaitant medžiagas, kurios gali susidaryti
kilus avarijai.
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Perspėjimo sistema – visuma organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis siekiama
užtikrinti garsinio perspėjamojo civilinės saugos signalo davimą ir (ar) informacijos apie gresiančią ar
susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo
ekstremaliosios situacijos būdus perdavimą gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir
įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams.
Slėptuvė – specialiosios paskirties statinys arba specialiai įrengta patalpa gyventojams, kurie
užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų situacijų ar karo metu,
apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.
Ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje įregistruotas ir gamybinę, komercinę, finansinę ar
kitokią ūkinę veiklą vykdantis juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens filialas ar atstovybė.
Kita įstaiga – socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto srityse veikiantis juridinis asmuo,
kurio veiklos tikslas – tenkinti tam tikrus viešuosius interesus, išskyrus valstybės ir savivaldybių
institucijas ir įstaigas.
Veiklos vykdytojas – pavojingojo objekto, įrenginio savininkas arba valdytojas.
Valstybinės reikšmės objektas – valstybės institucija, įmonė, ūkio, energetikos, transporto,
telekomunikacijų ar kitas infrastruktūros objektas, neatsižvelgiant į jo nuosavybės formą, kurio
kontrolės ar funkcionavimo sutrikimas arba sutrikdymas keltų pavojų ar padarytų didelę žalą
nacionaliniam saugumui – sutrikdytų valstybės valdymą, ūkio sistemos, valstybei svarbios ūkio šakos
ar infrastruktūros funkcionavimą arba kuris karo, antpuolių ar teroro aktų metu gali būti pasirinktas
kaip taikinys ir dėl to tapti ekstremaliosios situacijos židiniu.
Civilinės saugos sistema. Civilinės saugos sistemą sudaro šie subjektai:
1) Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
2) Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija;
3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija;
4) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam
pavaldžios įstaigos;
5) ministerijos ir kitos valstybės institucijos ir įstaigos;
6) savivaldybių ekstremaliųjų situacijų komisijos;
7) savivaldybių institucijos ir įstaigos;
8) ūkio subjektai, kitos įstaigos;
9) operacijų centrai;
10) civilinės saugos sistemos pajėgos.
Civilinės saugos sistemos pajėgos. Civilinės saugos sistemos pajėgoms priskiriamos:
1) priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos;
2) policijos pajėgos;
3) Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pajėgos;
4) Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros įstaigų pajėgos, teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir
ekstremaliųjų situacijų metu;
5) Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pajėgos;
6) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pajėgos;
7) avarinių tarnybų, atliekančių neatidėliotinus darbus, pajėgos;
8) ūkio subjekto pajėgos;
9) parengtų savanorių ir asociacijų pajėgos.
II. GRESIANČIOS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
Galimais pavojais Plungės rajono savivaldybės teritorijoje bendro rizikos lygio mažėjimo
tvarka laikomi:

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBES EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

7

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės:
1) gaisras;
2) šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;
3) dujų tiekimo sutrikimai;
4) vandens tiekimo sutrikimai;
5) pavojingas radinys.
Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį):
1) žmonių ligos: pavojingos užkrečiamosios ligos;
2) pavojingas radinys;
3) hidrotechninių statinių (įrengimų) avarijos ir (ar) gedimai;
4) šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;
5) dujų tiekimo sutrikimai;
6) vandens tiekimo sutrikimai;
7) elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai.
Pavojai, kurie yra didelės tikimybės:
1) gaisras;
2) pavojingas radinys;
3) šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;
4) dujų tiekimo sutrikimai;
5) vandens tiekimo sutrikimai.
Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka:
1) įvykiai transportuojant pavojingą krovinį;
2) stichiniai meteorologiniai reiškiniai (maksimalus vėjo greitis, smarkus lietus, kruša, smarkus
snygis, pūga, lijundra, smarkus sudėtinis apšalas, speigas, tirštas rūkas, šalna aktyviosios augalų
vegetacijos laikotarpiu, kaitra, sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu);
3) katastrofinis meteorologinis reiškinys (uraganas, labai smarkus lietus, labai smarkus snygis,
labai smarki pūga, smarkus speigas);
4) transporto avarijos (geležinkelio, automobilių);
5) oro tarša;
6) vandens tarša;
7) dirvožemio, grunto tarša;
8) gyvūnų ligos;
9) augalų ligos;
10) žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir paukščių badas;
11) visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės;
12) nusikaltimai, nusikalstami neramumai, gaujų siautėjimas.
III. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANČIĄ AR SUSIDARIUSIĄ
EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ ORGANIZAVIMAS
Vadovaujantis Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio
subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų
šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus tvarkos aprašu, patvirtintu
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010
m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1-193 (Žin., Nr. 80-4204, Nr. 115-5911), savivaldybėje organizuojamas
perspėjimas ir informavimas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją.
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija (toliau – ESK) teisės aktų nustatyta tvarka
perspėja savivaldybės gyventojus, savivaldybės institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus
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apie gresiančią ar susidariusią savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, galimus ekstremaliosios
situacijos padarinius ir jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus.
Perspėjimui apie gresiančią ar susidariusią savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją
naudojama perspėjimo sistema, kuria perduodamas garsinis perspėjamasis civilinės saugos signalas, o
informacija apie gresiančią ar susidariusią savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją perduodama per
vietines radijo ir televizijos programas, taip pat per visas kitas visuomenės informavimo ar visuomenės
naudojamas ryšių priemones.
Už viešosios informacijos apie gresiančią ar susidariusią savivaldybės lygio ekstremaliąją
situaciją teikimą laiku teisės aktų nustatyta tvarka atsako atsakingųjų institucijų vadovai ir viešosios
informacijos skleidėjai.
Sprendimą dėl viešos informacijos teikimo visuomenei savivaldybės lygiu, priima ESK
pirmininkas. Viešąją informaciją apie gresiančią ar susidariusią savivaldybės lygio ekstremaliąją
situaciją savivaldybės lygiu visuomenei teikia ESK arba ESK vadovo paskirtas asmuo ar pareigūnas.
Viešąją informaciją apie gresiančią ar susidariusią savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją
savivaldybės lygiu visuomenei teikiantis subjektas atlieka šias funkcijas:
- per visuomenės informavimo priemones teikia visuomenei viešąją informaciją apie gresiančią
ar susidariusią savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius, jų šalinimo
priemones ir apsisaugojimo būdus;
- organizuoja spaudos konferencijas;
- analizuoja visuomenės informavimo priemonėse pateiktą informaciją apie gresiančią ar
susidariusią ekstremaliąją situaciją ir rengia netinkamos informacijos paneigimo pranešimus.
1. Savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (toliau - SA vyriausiasis
specialistas) veiksmai gavus Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės
ekstremaliosios situacijos operacijų centro vadovo nurodymą perspėti ir informuoti
savivaldybėje esančius civilinės saugos sistemos subjektus ir teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti
kitus nurodymus:
- patikrina, ar teisingas identifikavimo kodas, jei nurodymas perduodamas telefonu.
Identifikavimo kodas gali būti nenaudojamas, jei nurodymas perduodamas vietoje, dalyvaujant
tiesioginiam vadovui;
- patikslina sirenų įjungimo laiką;
- priima gautą informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams;
- perspėja ir informuoja savivaldybės lygio civilinės saugos sistemos subjektus;
- informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams pateikia Telšių
APGV Civilinės saugos skyriaus specialistui, kuris privalo pateikti informaciją apie įvykį, pranešimo
tekstą ir rekomendacijas gyventojams Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS
vyriausiajam arba vyresniajam specialistui ir regioniniams transliuotojams;
- informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams pateikia vietiniams
transliuotojams ir nurodo informacijos gyventojams paskelbimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis nei 3
min. nuo sirenų įjungimo pradžios;
- nurodytu laiku įjungia centralizuoto valdymo sirenas;
- kontroliuoja perspėjimo sistemos veikimą;
- informuoja asmenis, davusius nurodymą perspėti ir informuoti gyventojus ir civilinės saugos
sistemos subjektus, ir Telšių APGV Civilinės saugos skyriaus specialistą apie nurodymų vykdymą;
- įrašo darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašo atliktus veiksmus.
2. SA vyriausiojo specialisto veiksmai gavus Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos Civilinės saugos skyriaus specialisto nurodymą perspėti gyventojus ir savivaldybėje
esančius civilinės saugos sistemos subjektus:
- patikrina, ar teisingas identifikavimo kodas, jei nurodymas perduodamas telefonu;
- patikslina sirenų įjungimo laiką;
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- priima informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams;
- informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir savo tiesioginį vadovą apie gautą
nurodymą perspėti ir informuoti gyventojus ir rajono civilinės saugos sistemos subjektus;
- perspėja ir informuoja savivaldybės lygio civilinės saugos sistemos subjektus;
- pateikia vietiniams transliuotojams informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas
gyventojams ir nurodo informacijos gyventojams paskelbimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis negu 3
min. nuo sirenų įjungimo pradžios;
- nurodytu laiku įjungia centralizuoto valdymo elektros sirenas;
- kontroliuoja perspėjimo sistemos veikimą;
- informuoja Telšių APGV Civilinės saugos skyriaus specialistą, Savivaldybės administracijos
direktorių ir savo tiesioginį vadovą apie gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimą ir
informavimą;
- įrašo darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašo atliktus veiksmus.
3. SA vyriausiojo specialisto veiksmai dėl techninių kliūčių neveikiant perspėjimo ir
informavimo sistemai:
- informuoja Telšių APGV Civilinės saugos skyriaus specialistą, atsakingą už perspėjimo
sistemos priežiūros organizavimą ir kontrolę;
- organizuoja perspėjimą ir informavimą per pasiuntinius.
Esant būtinybei perspėti ir informuoti gyventojus ir savivaldybės civilinės saugos sistemos
subjektus būtų galima specialiųjų tarnybų automobiliais su garsiniu signalu bei bažnyčių varpų
pagalba.
Sprendimą dėl šių priemonių panaudojimo priima Savivaldybės ESK pirmininkas.
4. Pasiuntinių išvykimo tvarka ir maršrutai tose gyvenamosiose vietovėse (teritorijose),
kuriose nėra sirenų arba nėra galimybių panaudoti kitų įspėjamų garsinių priemonių
gyventojams, valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio
subjektams perspėti ir informuoti.
Plungės rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse (teritorijose), kuriose nėra sirenų arba
nėra galimybių panaudoti kitų įspėjamųjų garsinių priemonių, rajono gyventojus, valstybės ir
savivaldybės institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas, ūkio subjektus perspėja ir informuoja:
- Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo (SA vyriausiasis specialistas).
Perspėjimo ir informavimo tekstą bei kitą informaciją perduoda telefonu, el. paštu, faksu, per
Savivaldybės darbuotojus, policijos ekipažus su garsine signaline įranga ar kitu būdu perduoda
seniūnijų seniūnams;
- seniūnijų seniūnai perspėjimo ir informavimo tekstą bei kitą informaciją perduoda seniūnijų
pasiuntiniams;
- pasiuntinių išvykimo maršrutus numato seniūnijų seniūnai, atsižvelgdami į ekstremaliosios
situacijos pobūdį, kilimo priežastis ir pan.
5. Identifikavimo kodų panaudojimo tvarka.
PAGD prie VRM direktoriaus patvirtinti identifikavimo kodai suteikiami ir juos panaudoti gali
asmenys, turintys teisę priimti sprendimą perspėti ir informuoti gyventojus ir civilinės saugos sistemos
subjektus, ar jų įgalioti asmenys, taip pat asmenys, tiesiogiai vykdantys gyventojų ir civilinės saugos
sistemos subjektų perspėjimą ir informavimą.
Identifikavimo kodai skirstomi į bendruosius ir individualius:
- gresiant ar įvykus valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, siekiant perspėti ir informuoti visos
šalies mastu gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas, ūkio subjektus,
naudojami bendrieji kodai, kurie perduodami nustatyta tvarka visiems adresatams, nekeičiant
identifikavimo kodo. Bendruosius kodus panaudoti teisę turi PAGD SKS vyriausiasis arba vyresnysis
specialistas PAGD direktoriaus nurodymu;
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- gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai vienoje ar keliose savivaldybėse, siekiant
perspėti ir informuoti atitinkamų savivaldybių gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir
įstaigas, kitas įstaigas, ūkio subjektus, naudojami individualūs identifikavimo kodai.
Asmuo, duodantis nurodymą perspėti ir informuoti gyventojus ir civilinės saugos sistemos
subjektus, privalo prisistatyti (pasakyti vardą, pavardę, pareigas), nurodyti identifikavimo kodą ir duoti
privalomus vykdyti nurodymus. Siekdamas įsitikinti, kad nurodymas perduotas teisingam adresatui, jis
gali pareikalauti adresato patvirtinti nurodymo gavimą. Nurodymo gavimas patvirtinamas pakartojant
adresatui identifikavimo kodo tris paskutinius skaičius ar raides.
Identifikavimo kodai laikomi užklijuotuose ir antspauduotuose vokuose. Jie privalo būti
prieinami nedelsiant, bet kuriuo paros metu.
Identifikavimo kodai nenaudojami, kai pagal patvirtiną grafiką atliekamas perspėjimo sistemos
patikrinimas arba pratybų metu, jei bus jungiamos sirenos, iš anksto per visuomenės informavimo
priemones informavus gyventojus.
6. Civilinės saugos signalai.
Gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio
subjektams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją patvirtinti Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1-191
„Dėl perspėjimo sistemai keliamų reikalavimų, civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos
aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 80-4202) šie civilinės saugos signalai (toliau – CS signalai):
Įspėjamasis garsinis signalas
Eil.
Nr.

1.

CS signalo pavadinimas

CS signalo reikšmė

,,Dėmesio visiems“

Įspėjamasis pulsuojančio 3 min. trukmės kaukimo garsinis
signalas skelbiamas gyventojams apie artėjančios ar
susidariusios ekstremaliosios situacijos grėsmę perspėti
perspėjimo sistemos patikrinimo ar pratybų metu. Išgirdę jį,
gyventojai privalo įjungti radiją ar televizorių ir išklausyti
informaciją
bei
rekomendacijas.
Griežtai
vykdyti
rekomendacijas.

Įspėjamieji balsu skelbiami signalai
CS signalo pavadinimas

CS signalo reikšmė

1.

,,Cheminis pavojus“

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie realų ar gresiantį
cheminės taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje. Šis signalas
skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio
signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines
avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas,
nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.

2.

,,Radiacinis pavojus“

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie realų ar gresiantį
radioaktyviosios taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje. Šis
signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo

Eil.
Nr.
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garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų
garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas,
nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.
3.

,,Katastrofinis
užtvindymas“

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie katastrofinio
užtvindymo grėsmę dėl galimos avarijos Kauno hidroelektrinėje.
Šis signalas skelbiamas Kauno m., Kauno, Šakių, Jurbarko,
Šilutės r. gyventojams, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms,
kitoms įstaigoms, ūkio subjektams, kuriems gresia tiesioginis
užtvindymas, ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio
signalo perdavimo pradžios per įvardytų savivaldybių institucijų
ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio
signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius,
regioninius ir vietinius transliuotojus.

4.

,,Potvynio pavojus“

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie potvynio grėsmę
dėl polaidžio ar intensyvių liūčių pakilus upėse vandens
lygiui iki pavojingos ribos. Šis signalas skelbiamas ne vėliau
kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo
pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo
sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir
vietinius transliuotojus.

5.

,,Uragano pavojus“

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie artėjantį
hidrometeorologinį reiškinį, galintį sukelti ekstremaliąją
situaciją. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo
įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės
ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų
garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas,
nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.

6.

,,Oro pavojus“

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie tiesioginę priešo
užpuolimo grėsmę. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3
min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų,
ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas,
elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius
transliuotojus.

7.

,,Perspėjimo sistemos
patikrinimas“

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie
vykdomą
perspėjimo sistemos patikrinimą. Šis signalas skelbiamas taip
pat ir kai įvyksta nesankcionuotas sirenų įjungimas. Jis
skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio
signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines
avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas,
regioninius ir vietinius transliuotojus.

11

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBES EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

12

Pranešimai ir rekomendacijos gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms,
kitoms įstaigoms, ūkio subjektams apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų
šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos vykdomas vadovaujantis
patvirtintu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2010 m. rugsėjo 23 d. įsakymu nr. 1-279 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-193
„Dėl Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų perspėjimo ir
informavimo apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir
apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin.,
2010, Nr. 80-4204, Nr. 115-5911).
(Civilinės saugos signalo ,,Cheminis pavojus“ išankstinio pranešimo ir rekomendacijų
gyventojams forma)
Gyventojams paskelbti ....................val.
...........................................................................
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas)

CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAS ,,CHEMINIS PAVOJUS“
20...... m. ............................. d. Nr. ........
Pranešimas
Šiandien, ..................................................................................................... , ............................
.....................................................................................................................................................................
(data, laikas, objekto, vietovės pavadinimas)

įvyko avarija ir į aplinką pateko....................................................... nuodingosios (-ųjų) cheminės (-ių)
(t / kg / m3)

medžiagos (-ų)......................................................................................................................................... .
(medžiagos pavadinimas)

Užteršto oro debesis slenka..................................................................................................kryptimi.
(vėjo kryptis)

Į cheminės taršos zoną patenka....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(vietovės, mikrorajonai, kvartalai, gatvės)

Dėmesio! Dėmesio! ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(vietovėms, mikrorajonams, kvartalams, gatvėms)

skelbiamas civilinės saugos signalas ,,Cheminis pavojus“.
Rekomendacijos
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Gyventojai, nedelsdami pasišalinkite iš užterštos teritorijos. Judėkite statmenai vėjo krypčiai,
kad vėjas pūstų į šoną. Jei nėra galimybės skubiai pasitraukti iš taršos zonos, likite uždarose patalpose
arba, jei esate lauke, eikite į vidų. Išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo ir šildymo oru
sistemas, uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas, patikrinkite, ar
nėra plyšių, sandarinkite būsto langus ir duris. Be reikalo neikite į lauką, prireikus išeiti, saugokite
kvėpavimo takus: užsiriškite sudrėkintą vatos ir marlės raištį arba nosį ir burną prisidenkite drėgnu
rankšluosčiu. Jei turite, dėvėkite respiratorių. Būtina saugoti odą, tam geriausia tinka vandens
nepraleidžiantys drabužiai ir avalynė. Grįžę būtinai nusiprauskite po dušu, apsirenkite švariais
drabužiais, o užterštus sudėkite į polietileninį maišą ir išneškite iš gyvenamųjų patalpų. Ruoškitės
galimam evakavimui. Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus. Būkite įsijungę
Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą. Laukite tolesnių nurodymų.
....................................
(atsakingo asmens pareigos)

..........................................

....................................

(parašas)

(vardas ir pavardė)

____________________________________

(Civilinės saugos signalo ,,Radiacinis pavojus“ išankstinio pranešimo ir rekomendacijų
gyventojams forma)
Gyventojams paskelbti ....................val.
...........................................................................
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas)

CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAS ,,RADIACINIS PAVOJUS“
20...... m. ............................. d. Nr. ........
Pranešimas
Šiandien, ............................................................................................................... , ....................
(data, laikas, atominės elektrinės pavadinimas)

.............................................................................. atominėje elektrinėje įvyko avarija ir į aplinką pateko
radioaktyviųjų medžiagų. Pučiant ............................................................................................. vėjui, kyla
(vėjo kryptis)

užterštumo pavojus .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(savivaldybės, vietovės)

Dėmesio! Dėmesio! ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(savivaldybėms, vietovėms)

skelbiamas civilinės saugos signalas ,,Radiacinis pavojus“.
Rekomendacijos
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Gyventojai, likite uždarose patalpose arba, jei esate lauke, eikite į vidų. Išjunkite vėdinimo, oro
tiekimo, kondicionavimo ir šildymo oru sistemas, uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių sklendes,
uždenkite vėdinimo angas, patikrinkite, ar nėra plyšių, sandarinkite būsto langus ir duris. Be reikalo
neikite į lauką, prireikus išeiti, saugokite kvėpavimo takus: užsidenkite vienkartine kauke, nosine ar
rankšluosčiu. Jei turite, lauke dėvėkite dujokaukę ar respiratorių. Suvarykite netoli esančius gyvulius ir
naminius gyvūnus į tvartus, uždarykite šiltnamius, uždenkite šulinius.
Grįžę būtinai nusiprauskite po dušu, apsirenkite švariais drabužiais, o užterštus sudėkite į
polietileninį maišą ir išneškite iš gyvenamųjų patalpų. Ruoškitės galimam evakavimui. Nepasiduokite
panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus. Būkite įsijungę Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos
programą. Laukite tolesnių nurodymų.
....................................
(atsakingo asmens pareigos)

..........................................

....................................

(parašas)

(vardas ir pavardė)

____________________________________

(Civilinės saugos signalo ,,Katastrofinis užtvindymas“ išankstinio pranešimo ir rekomendacijų
gyventojams forma)
Gyventojams paskelbti ....................val.
...........................................................................
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas)

CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAS ,,KATASTROFINIS UŽTVINDYMAS“
20...... m. ............................. d. Nr. ........
Pranešimas
Šiandien, ................................................................................................ , buvo sugriauta Kauno
(data, laikas)

hidroelektrinės užtvanka.
Dėmesio! Dėmesio! .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(rajonams, mikrorajonams, gatvėms)

skelbiamas civilinės saugos signalas ,,Katastrofinis užtvindymas“.
Rekomendacijos
Gyventojai, jei esate Kauno hidroelektrinės užtvindymo zonoje, kuo skubiau pasitraukite į
aukštesnes, saugias vietas.
Kauno gyventojus prašome išvykti iš Petrašiūnų, Panemunės, Žemųjų Šančių, miesto centro,
Jiesios, geležinkelio aikštės, Aleksoto žemutinės dalies, Vilijampolės, Marvelės, Lampėdžių ir
Žemutinių Kaniūkų.
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Kauno, Šakių, Jurbarko, Šilutės rajonų ir Pagėgių savivaldybių gyventojus prašome išvykti iš
gyvenviečių prie Nemuno.
Išvykdami iš namų, išjunkite dujas, elektrą, užsukite vandenį, pasiimkite dokumentus, pinigus,
kitus vertingus daiktus. Jei neturite galimybės išvykti, pakilkite į viršutinius namų aukštus.
Ruoškitės galimam evakavimui. Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus. Būkite
įsijungę Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą. Laukite tolesnių nurodymų.

....................................
(atsakingo asmens pareigos)

..........................................

....................................

(parašas)

(vardas ir pavardė)

____________________________________

(Civilinės saugos signalo ,,Potvynio pavojus“ išankstinio pranešimo ir rekomendacijų
gyventojams forma)
Gyventojams paskelbti ....................val.
...........................................................................
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas)

CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAS ,,POTVYNIO PAVOJUS“
20...... m. ............................. d. Nr. ........
Pranešimas
Dėl pavasario polaidžio (intensyvių liūčių)..................................................................................
(upės (vandens telkinio) pavadinimas)

.......................................................staiga pakilo vandens lygis ir toliau tebekyla iki pavojingos ribos.
Dėmesio! Dėmesio! ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(vietovėms)

skelbiamas civilinės saugos signalas ,,Potvynio pavojus“.
Rekomendacijos
Gyventojai, būkite pasirengę apsaugoti savo gyvybes, gyvulius ir turtą. Paruoškite visas turimas
plaukiojimo priemones, apsirūpinkite paprasčiausiais plaustais, neperšlampama apranga (žvejų batais,
apsiaustais ir pan.). Pasirūpinkite ilgai negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, būtiniausių
medikamentų. Automobilius palikite saugioje teritorijoje, vertingus daiktus sukelkite kuo aukščiau.
Sutvarkykite vandens nutekėjimo sistemas, išvalykite lietaus nutekėjimo groteles. Ruoškitės galimam
evakavimui. Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus. Būkite įsijungę Lietuvos
nacionalinio radijo ar televizijos programą. Laukite tolesnių nurodymų.
....................................
(atsakingo asmens pareigos)

..........................................
(parašas)

....................................
(vardas ir pavardė)
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____________________________________

(Civilinės saugos signalo ,,Uragano pavojus“ išankstinio pranešimo ir rekomendacijų
gyventojams forma)
Gyventojams paskelbti ....................val.
...........................................................................
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas)

CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAS ,,URAGANO PAVOJUS“
20...... m. ............................. d. Nr. ........
Pranešimas
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos praneša,
.........................................................................................................................................................

kad

(data, laikas arba nurodomas tikėtinas paros metas: rytas, diena, vakaras, naktis)

laukiama, jog sustiprės ................................................. vėjas. Jo greitis sieks iki........................... m / s.
(vėjo kryptis)

(tikėtinas vėjo greitis)

Dėmesio! Dėmesio! ......................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(vietovėms)

skelbiamas civilinės saugos signalas ,,Uragano pavojus“.
Rekomendacijos
Gyventojai, likite uždarose patalpose arba, jei esate lauke, eikite į vidų, nesislėpkite prie lengvų
konstrukcijų ar didelių medžių. Užgesinkite ugnį krosnyje, išjunkite iš elektros tinklo nenaudojamus
elektros prietaisus ir dujas. Uždarykite duris, langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite
vėdinimo angas. Iš balkonų išneškite lengvus daiktus arba juos gerai pritvirtinkite. Nepalikite
automobilių prie didelių medžių. Jei gyvenate mediniuose ar lengvos konstrukcijos namuose, slėpkitės
rūsiuose. Atidėkite planuotas keliones. Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus.
Būkite įsijungę Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą. Laukite tolesnių nurodymų.
Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai, perspėkite darbuotojus apie artėjantį uraganą ir
informuokite, kokie darbai turi būti nutraukti. Pasirūpinkite, kad būtų sutvirtinti laikini pastatai ir
konstrukcijos, taip pat mechanizmai ir įrenginiai.
....................................
(atsakingo asmens pareigos)

..........................................
(parašas)
___________________________________

....................................
(vardas ir pavardė)
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(Civilinės saugos signalo ,,Oro pavojus“ išankstinio pranešimo ir rekomendacijų gyventojams
forma)
Gyventojams paskelbti ....................val.
...........................................................................
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas)

CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAS ,,ORO PAVOJUS“
20...... m. ............................. d. Nr. ........
Pranešimas
Dėmesio! Dėmesio! Gresia oro antpuolis! Skelbiamas civilinės saugos signalas ,,Oro
pavojus“.
Rekomendacijos
Gyventojai, išjunkite iš elektros tinklo nenaudojamus elektros prietaisus, dujas ir vandenį. Su
savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, maisto produktų, vandens, turimas asmeninės apsaugos ir
medicinos pagalbos priemones, būtiniausių vaistų, apsirenkite ir skubėkite į artimiausią kolektyvinės
apsaugos statinį ar kitą priedangą. Jei liekate namuose, užgesinkite šviesą, užtraukite užuolaidas,
slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus. Būkite
įsijungę Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą. Laukite tolesnių nurodymų.
......................................
(atsakingo asmens pareigos)

..........................................
(parašas)

....................................
(vardas ir pavardė)

_______________________________
IV. INFORMACIJOS APIE EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ
GAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA
1. Informacijos apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir perdavimo
Telšių apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitoms suinteresuotoms institucijoms tvarka.
Asmenų, atsakingų už informacijos priėmimą ir perdavimą, pareigybės.
Informacija apie prognozuojamą ekstremalųjį įvykį arba susidariusią ekstremaliąją situaciją
Plungės rajono savivaldybės teritorijoje ar jos dalyje teikiama Telšių APGV ir Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) ir kitoms institucijoms
pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą tvarką.
Už informacijos priėmimą iš atsakingų institucijų ir informacijos teikėjų ir jos perdavimą Telšių
APGV ir PAGD prie VRM apie Plungės rajono savivaldybės teritorijoje ar jos dalyje prognozuojamą
arba susidariusią ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį yra atsakingi Administracijos direktoriaus
įsakymu paskirti asmenys.
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Informacija apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį
turi būti pateikta nedelsiant žodžiu (telefonu) ir ne vėliau kaip per 2 val. raštu (faksu arba elektroniniu
paštu).
Už informacijos (pranešimo) teikimą valstybės ir savivaldybės įstaigose, kitose įstaigose yra
įstaigos vadovo paskirti asmenys, atsakingi už informacijos apie prognozuojamą arba susidariusią
ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį teikimą, priėmimą ir perdavimą darbo ir poilsio metu.
Informacija apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį
priimama telefonais: (8 448) 73 125; 8 686 69 235, faksu (8 448) 71 608, elektroniniu paštu:
sauga@plunge.lt.
Atsakingi asmenys, gavę informaciją, nedelsdami įvertina informacijos svarbą, ją patikrina,
susistemina ir, atsižvelgdami į susidariusios ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio pobūdį ir
(ar) mastą ir reikalingas jų valdymo ir padarinių šalinimo priemones, ją perduoda Savivaldybės
administracijos direktoriui, Savivaldybės ESK pirmininkui, Telšių APGV, PAGD prie VRM.
Atsakingi asmenys už informacijos apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremaliąją
situaciją ar ekstremalųjį įvykį pateikimą Telšių APGV ir PAGD prie VRM informuoja šiais atvejais:
- kai prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti ekstremalaus įvykio kriterijai;
- kai pasiekti ar viršyti ekstremalaus įvykio kriterijai;
- kai prognozuojama ekstremalioji situacija;
- kai paskelbta ekstremalioji situacija;
- kai atliekant gelbėjimo darbus dalyvauja daugiau kaip trys civilinės saugos ir gelbėjimo
sistemos institucijos;
- kai ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui valdyti arba jų padariniams likviduoti
šaukiamas Savivaldybės ekstremaliųjų operacijų centras.
Plungės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija ir Ekstremaliųjų situacijų
operacijų centras informuoja Klaipėdos, Skuodo, Kretingos, Telšių, Mažeikių rajono ir Rietavo
savivaldybes apie įvykusias ekstremaliąsias situacijas Plungės rajono savivaldybės teritorijoje, kurių
mąstai gali išplisti už savivaldybės ribų į kaimyninių rajonų teritorijas.
Informacija pateikiama iš Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos ir Ekstremaliųjų
situacijų operacijų centro telefoninio bei faksimilinio ryšio priemonėmis. Kaimyniniai rajonai
analogišką informaciją teikia Plungės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijai ir
Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui.
Apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį Telšių
APGV ir PAGD prie VRM nedelsiant telefonu arba elektroniniu paštu, arba faksu perduodami šie
duomenys:
- prognozuojamos arba susidariusios ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio laikas,
adresas, objektas, informacijos šaltinis;
- trumpas prognozuojamos arba susidariusios ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio
apibūdinimas, pirminiai veiksmai, priimti sprendimai;
- galimi pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai šaltiniai;
- civilinės saugos operacijos vadovo pareigos, vardas, pavardė, telefonų numeriai.
Duomenys apie ekstremaliąją situaciją siunčiami Telšių APGV ir PAGD prie VRM
elektroniniu paštu ar faksu užpildžius pranešimų formas:
forma ES-1 teikiamas pirminis pranešimas apie susidariusią ekstremaliąją situaciją. Šis pranešimas
perduodamas kiek galima greičiau nuo ekstremaliosios situacijos susidarymo pradžios, bet ne vėliau
kaip per 2 valandas nuo gelbėjimo darbų pradžios;
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1.1. Informacijos pranešimų formos.
(Pirminio pranešimo apie susidariusią ekstremaliąją situaciją formos pavyzdys)
FORMA ES-1
PIRMINIS PRANEŠIMAS ______________________________________________________
(susidariusi ekstremalioji situacija)
1. PRANEŠĖJAS

2. ADRESATAS

DATA
TEL. NR.
LAIKAS
FAKSO NR.
EL. PAŠTAS
3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
PAVADINIMAS

TEL. NR.
FAKSO NR.
EL. PAŠTAS
4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALŪS
DUOMENYS APIE EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ,
ESAMI IR GALIMI PAVOJAUS ŠALTINIAI)
LAPŲ SKAIČIUS

5. Į EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VIETĄ IŠVYKUSIOS (DALYVAVUSIOS) CIVILINĖS SAUGOS
SISTEMOS PAJĖGOS

6. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
APIBŪDINIMAS
6.1. KADA SUSIDARĖ
6.2. KUR SUSIDARĖ
6.3. KAS ĮVYKO

6.4. KAS PRANEŠĖ

6.5. PRIEŽASTYS

6.6. PROGNOZĖ

7. SUŽEISTIEJI
8. ŽUVUSIEJI
9. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

SKAIČIUS
SKAIČIUS
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- forma ES-2 teikiamas pranešimas apie atliekamus gelbėjimo darbus, ekstremaliąją situaciją.
Šis pranešimas teikiamas kas 4 valandas nuo pirminio pranešimo apie susidariusią ekstremaliąją
situaciją pateikimo;
(Pranešimo apie atliekamus gelbėjimo darbus, susidariusią ekstremaliąją situaciją
formos pavyzdys)
FORMA ES-2
PRANEŠIMAS ________________________________________________________________
(keitimasis informacija apie gelbėjimo darbus, susidariusią ekstremaliąją situaciją)
1. PRANEŠĖJAS
DATA
LAIKAS
EL. PAŠTAS

2. ADRESATAS
TEL. NR.
FAKSO NR.

3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
PAVADINIMAS

5. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
OPERACIJŲ VADOVAS

TEL. NR.
FAKSO NR.
EL. PAŠTAS
4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALŪS DUOMENYS
APIE EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ)
LAPŲ SKAIČIUS
6. GELBĖJIMO DARBŲ VADOVAS

TEL. NR.
7. DALYVAUJANČIOS CIVILINĖS
SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS (ŽMONĖS
IR TECHNIKA)

TEL. NR.
8. IŠSAMUS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
APIBŪDINIMAS, KEITIMASIS INFORMACIJA

9. ATLIEKAMI GELBĖJIMO DARBAI

10. PADARYTA ŽALA IR PATIRTI NUOSTOLIAI

11. GYVENTOJŲ / DARBUOTOJŲ APSAUGOS ORGANIZAVIMAS

12. POREIKIAI, SIŪLYMAI, PASTABOS

13. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)
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- forma ES-3 teikiamas pranešimas apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą. Šis pranešimas
teikiamas pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius.
(Pranešimo apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą formos pavyzdys)
FORMA ES-3
PRANEŠIMAS _______________________________________________________________
(padėtis, pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius)
1. PRANEŠĖJAS

2. ADRESATAS

DATA
TEL. NR.
LAIKAS
FAKSO NR.
EL. PAŠTAS
3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
PADARINIŲ ŠALINIMO DARBŲ PABAIGA
(TRUMPAS APRAŠYMAS)

TEL. NR.
FAKSO NR.
EL. PAŠTAS
4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALŪS
DUOMENYS APIE EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ)
LAPŲ SKAIČIUS

5. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
PAVADINIMAS

6. ŽUVUSIEJI

7. SUŽEISTIEJI

8. KITA INFORMACIJA (VEIKSMAI, PADARYTA ŽALA, PATIRTI NUOSTOLIAI IR T. T.)

9. DALYVAVUSIOS CIVILINĖS SAUGOS
SISTEMOS PAJĖGOS:
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
10. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

ŽMONĖS
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

TECHNIKA
………………………..
.……………………….
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
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Jei informacija apie susidariusią ekstremaliąją situaciją išsamiai pateikta formoje ES-1, o
ekstremaliosios situacijos vietoje padėtis nesikeičia, forma ES-2 nepildoma. Pranešimas perduodamas
kaip įmanoma greičiau nuo ekstremaliosios situacijos pradžios, bet ne vėliau kaip per 2 valandas nuo
gelbėjimo darbų pradžios.
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžių protokolų kopijos ne vėliau kaip per
12 valandų nuo posėdžio pabaigos elektroniniu paštu ar faksu pateikiamos PAGD prie VRM ir Telšių
APGV.
Informacija apie ekstremalųjį įvykį perduodama telefonu, faksu arba elektroniniu paštu. Formos
nepildomos.
1.2. Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją schema
Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ekstremalių situacijų komisija

Lietuvos Respublikos Ministro
Pirmininko tarnyba

Atsakingos institucijos ir
informacijos teikėjai

Tarptautinės pagalbos ir
kaimyninių
valstybių
koordinavimo centrai

Savivaldybių administracijos
arba
savivaldybių
ekstremalių
situacijų
komisijos

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus
reikalų ministerijos

Atsakingų institucijų ar ūkio
subjektų
įgalioti
asmenys,
esantys įvykio, ekstremaliojo
įvykio
ar
ekstremaliosios
situacijos vietoje

Apskrities priešgaisrinė gelbėjimo
valdyba
Bendrojo pagalbos centro skyrius,
tel. 112

Informacijos apie įvykį, gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią
ekstremaliąją situaciją šaltinis
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2. Ryšių organizavimo schema ir informacija apie ryšių priemones, naudojimas
informacijai priimti ir perduoti tarp Savivaldybės ESOC ir savivaldybės ESK, Vyriausybės ESK,
ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ESOC, kitų savivaldybių ESOC ir gelbėjimo,
paieškos ir neatidėliotinus darbus vykdančių civilinės saugos sistemos pajėgų (nurodomi
telefonai, faksai, elektroninių paštų sąrašai ir šaukiniai, taip pat asmenys, atsakingi už ryšių
organizavimą).
Nurodymą iškviesti ESK narius duoda ESK pirmininkas – Savivaldybės administracijos
direktorius.
Iškvietimą darbo, poilsio ir švenčių dienomis vykdo ESK narys – SA vyriausiasis specialistas
Česlovas Puidokas, jos nesant - kitas ESK pirmininko paskirtas ESK narys.
Gavus ESK pirmininko patvirtintą nurodymą iškviesti ESK narius, atsakingas asmuo už
iškvietimą vykdo ESK narių iškvietimą tokia tvarka:
- civilinės saugos signalai ir informacija ESK nariams perduodami SMS žinutėmis;
- žinutės siunčiamos mob. telefonu 8 686 69235 arba prisijungus prie savitarnos ryšių
paslaugos http:/www.bite.lt/ kiekvienam ESK nariui atskirai;
- apie gautą pranešimą ALIARMAS ARBA PATIKRINIMAS ESK narys nedelsdamas
patvirtina atgaline SMS žinute „Gauta“, faksograma arba paskambina žinutėje nurodytu telefonu;
- jeigu nėra galimybės naudotis interneto prieiga, ESK nariai darbo metu iškviečiami fiksuoto
ryšio ar mobiliojo ryšio telefonais, nedarbo, švenčių ir poilsio dienomis – mobiliojo ryšio telefonais;
- Savivaldybes ESK nariai susirenka vadavietėje, darbo laiku turi susirinkti nedelsiant, o
nedarbo metu, poilsio ir švenčių dienomis – kaip galima greičiau.
Galimi pranešimų tekstai:
- ALIARMAS. Jūs privalote nedelsiant atvykti į Vytauto g.12. Apie gautą pranešimą
patvirtinkite paskambinę arba parašę SMS tel. Nr. XXX XXXXX;
- PATIKRINIMAS. Jūs esate ESK narys. Vyksta perspėjimo sistemos patikrinimas. Apie gautą
pranešimą informuokite paskambinę arba išsiųsdami SMS telefono Nr. XXX XXXXX.
Asmenų, Plungės rajono savivaldybėje atsakingų už informacijos apie ES teikimą, priėmimą ir
perdavimą darbo ir poilsio laiku, sąrašas ir kontaktinė informacija pateikiama lentelėje:
1 lentelė
Vardas,
pavardė

Pareigos

Tel. / faks.
darbo laiku

Česlovas
Puidokas

SA vyriausiasis
specialistas

(8 448)
73125

El. paštas darbo laiku

Mobiliojo
tel. Nr. visą
parą

sauga@plunge.lt

8 686 69235

Pastabos

Savivaldybės ESK ir ESOC narių, kitų savivaldybių ESOC narių, civilinės saugos sistemos
pajėgų, kaimyninių savivaldybių atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys pateikti Plano prieduose.
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2.1. Informacijos perdavimo ir ryšių organizavimo schema
Ūkio subjektai, kitos įstaigos

Civilinės saugos pajėgos

Savivaldybės ESOC nariai

Savivaldybės administracijos
direktorius

Savivaldybės ESOC

Savivaldybės ESK

Informacija apie ES
2.2. Informacijos teikimo gyventojams ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu
organizavimas („karštoji linija“).
Sprendimą dėl „karštosios linijos“ įkūrimo priima Savivaldybės ESK pirmininkas ESK teikimu.
„Karštoji linija“ gali būti įkuriama Savivaldybės administracijos patalpose ESK pirmininko nurodytoje
vietoje.
„Karštajai linijai“ numatyta skirti du telefonų numerius. Už „karštosios linijos“ įkūrimą ir tos
linijos funkcionavimą atsakinga Savivaldybės ESOC Informacijos valdymo ir visuomenės
informavimo grupė.
V. GYVENTOJŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS
1. Iš ekstremaliosios situacijos židinio iškeldintiems gyventojams laikinų gyvenamųjų
patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų ( gyventojų aprūpinimas maistu, geriamuoju vandeniu,
medikamentais, švariai drabužiais ir kt.) suteikimo organizavimas.
Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija (toliau – Komisija), kuri sudaryta Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu, organizuoja gyventojų evakavimą, priėmimą, laikinų
gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų - gyventojų aprūpinimą maistu, geriamuoju
vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir kt. (toliau – būtiniausios paslaugos) - suteikimą. Kai
gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės į kitą, gyventojų evakavimą organizuoja savivaldybės, iš
kurios evakuojami gyventojai, komisija, o gyventojų priėmimą, laikinųjų apgyvendinimo patalpų ir
būtiniausių paslaugų jiems suteikimą – savivaldybės, į kurią evakuojami gyventojai, komisija.
Gyventojams perspėti apie evakuacijos pradžią bus įjungtos elektros sirenos. Gyventojai po
elektros sirenų gausmo privalo įsijungti radijo imtuvus, televizorius ir išklausyti informaciją.
Informacija bus transliuojama per respublikinį radiją bei televiziją. Informaciniuose pranešimuose
gyventojų evakavimo komisija paskelbs tokią informaciją:
- tikslų evakuacijos laiką ir principą;
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- gyventojų surinkimo būdus;
- transporto atvykimo laiką ir vietą, jei gyventojai evakuojami iš gyvenamųjų vietų;
- gyventojų surinkimo punktų adresus;
- pateiks duomenis apie situaciją;
- numatomą evakuacijos trukmę;
- priminimą, kad gyventojai, palikdami savo būstus, išjungtų elektros tiekimą, užsuktų dujų
čiaupus, užrakintų duris. Taip pat nepamirštų pasiimti dokumentus, reikalingiausius daiktus, maisto
produktų 2-3 paroms, geriamojo vandens atsargų. Bus patariama, kad visus daiktus ir maistą susidėtų į
kuprines, kurių bendras svoris neviršytų 30 kg, jeigu evakuojasi gyventojas pėsčiomis, ir 50 kg, jeigu
evakuojasi autotransportu.
Savivaldybė organizuoja nukentėjusiųjų gyventojų aprūpinimą patalpomis, patalyne, maistu,
būtinomis prekėmis.
Socialines paslaugas teikia Savivaldybės įsteigtos institucijos ir įstaigos, nevyriausybinės
organizacijos, religinės bendruomenės bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.
2. Gyventojų evakavimo tvarka, jų priėmimas.
Gyventojų evakavimas organizuojamas Vyriausybės nustatyta gyventojų evakavimo
organizavimo tvarka. Sprendimą dėl gyventojų evakavimo priima:
- kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės teritorijos į kitos (negretimos) savivaldybės
teritoriją: savivaldybės administracijos direktorius – dėl gyventojų evakavimo iš savivaldybės
teritorijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas – dėl savivaldybės, į kurios teritoriją
turi būti evakuojami gyventojai;
- kai gyventojai evakuojami iš savivaldybės teritorijos į gretimos savivaldybės teritoriją –
savivaldybės, iš kurios teritorijos evakuojami gyventojai, administracijos direktorius;
- kai gyventojai evakuojami vienos savivaldybės teritorijoje, - savivaldybės administracijos
direktorius.
Gyventojų evakavimui organizuoti savivaldybėje įkuriami gyventojų surinkimo, tarpiniai
gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktai.
Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai,
galimą jos plitimo kryptį, Savivaldybės administracijos direktorius pasirenka gyventojų evakavimo
maršrutą ir nustato, per kuriuos gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų evakavimo ir gyventojų
priėmimo punktus bus vykdomas gyventojų evakavimas.
Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis nereikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio
švarinimo, gyventojai iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo
punktus evakuojami iki gyventojų priėmimo punktų (laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų)
savivaldybės, evakuojančios gyventojus, transporto priemonėmis.
Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis reikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio
švarinimo, gyventojai evakuojami šiais būdais:
- iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo punktus iki
tarpinių gyventojų evakavimo punktų – savivaldybės, evakuojančios gyventojus, transporto
priemonėmis;
- nuo tarpinių gyventojų evakavimo punktų iki gyventojų priėmimo punktų (laikinai suteiktų
gyvenamųjų patalpų) – savivaldybių, priimančių evakuojamus gyventojus, transporto priemonėmis.
Paskelbus evakavimo pradžią, gyventojai, kurie turi galimybę evakuotis savarankiškai, išklausę
informaciją apie evakavimą per visuomenės informavimo priemones, evakuojasi nuosavomis
transporto priemonėmis.
Policija užtikrina viešąją tvarką gyventojų susitelkimo, įsodinimo į transportą, išlaipinimo ir
laikinojo apgyvendinimo vietose, gyventojų evakavimo maršrutuose, tvarko evakuotų gyventojų
apskaitą, kontroliuoja ir reguliuoja transporto ir pėsčiųjų kolonų eismą nustatytais maršrutais,
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organizuoja transporto kolonų palydą, nustatyta tvarka registruoja evakuotus gyventojus laikinojo
apgyvendinimo vietose.
Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija organizuoja savivaldybių transporto priemonių
paskirstymą gyventojų surinkimo punktams, šių transporto priemonių kolonų palydą, apsaugą ir
informacijos apie gyventojų evakavimą teikimą visuomenei.
Kai neužtenka transporto priemonių gyventojams evakuoti savivaldybėje, Savivaldybės ESOC
organizuoja papildomų transporto priemonių gyventojams evakuoti pasitelkimą.
Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad ekstremaliosios
situacijos sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai nebėra, priima:
- kai gyventojai buvo evakuoti į kitos savivaldybės teritoriją – savivaldybės, į kurios teritoriją
grąžinami gyventojai, administracijos direktorius;
- kai gyventojai buvo evakuoti vienos savivaldybės teritorijoje, - savivaldybės administracijos
direktorius.
Gyventojų grįžimą į nuolatines gyvenamąsias vietas organizuoja tos savivaldybės, į kurios
teritoriją grąžinami gyventojai, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos
įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325) 18 straipsniu ir Lietuvos kariuomenės ir priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos sąveikos ekstremalių situacijų taikos metu
atvejais planu (Žin., 2009, Nr. 80-3348) (toliau- sąveikos planas), gyventojų evakavimui organizuoti ir
vykdyti gali būti pasitelkiami kariniai vienetai.
3. Gyventojų surinkimo, tarpinių gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktų
struktūra ir numatomos jų įkūrimo vietos.
Gyventojų evakavimui organizuoti savivaldybėje įkuriami gyventojų surinkimo, tarpiniai
gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktai (toliau – punktai).
Evakuoti gyventojai apgyvendinami mokyklose, kultūros namuose, pas kitus gyventojus ar
kitose tam pritaikytose patalpose.
3.1. Gyventojų surinkimo punkto paskirtis – surinkti gyventojus ir organizuoti evakavimą,
kontroliuoti transporto atvykimą į punktą, tvarkyti evakuojamų gyventojų ir transporto apskaitą,
skirstyti evakuojamuosius į grupes ir skirti joms transporto priemones, formuoti autotransporto
kolonas.
Punkto veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės gyventojų evakavimo komisija.
Gyventojų surinkimo punkto struktūra:
Punkto viršininkas
Seniūnijos seniūnas
Transporto apskaitos grandis
Gyventojų apskaitos grandis
Gyventojų įsodinimo į transportą ir kolonų
formavimo grandis
Ryšių ir informavimo grandis
Viešosios tvarkos palaikymo grandis
Medicinos pagalbos grandis
Komisija gyventojų surinkimo punktuose organizuoja:
- gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą;
- gyventojų suskirstymą į grupes ir jų aprūpinimą transporto priemonėmis;
- transporto priemonių kolonų sudarymą;
- gyventojų įlaipinimą į Savivaldybės transporto priemones;
- transporto atvykimo į punktą kontrolę;
- nukentėjusiems būtinosios medicinos pagalbos teikimą;
- viešosios tvarkos palaikymą;
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- informacijos teikimą Savivaldybės ESOC apie evakuotus gyventojus;
-gyventojų aprūpinimo individualiosiomis ir kolektyvinės apsaugos priemonėmis organizavimą.
Evakuotų gyventojų surinkimo punkto darbo vieta – seniūnijos administracinis pastatas arba
kitos tam pritaikytos patalpos.
3.2. Tarpinio gyventojų evakavimo punkto paskirtis – registruoti atvykstančius
evakuojamuosius gyventojus, skirstyti į grupes ir siųsti į apgyvendinimo vietas, tvarkyti atvykusių
žmonių ir transporto apskaitą, organizuoti transporto siuntimą į gyventojų surinkimo punktą.
Punkto veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės evakavimo komisija.
Tarpinio gyventojų evakavimo punkto struktūra:
Punkto viršininkas
Seniūnijos seniūnas
Punkto administracija
Evakuotų gyventojų apskaitos grandis
Transporto apskaitos grandis
Ryšių ir informavimo grandis
Viešosios tvarkos palaikymo grandis
Medicinos pagalbos grandis
Veterinarijos tarnybos grandis
Gyventojų radiometrinės kontrolės grandis
Sanitarinio švarinimo grandis
Autotransporto ir technikos dezaktyvavimo
punktas
Gyvulių švarinimo punktas
Komisija tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose organizuoja:
- atvykstančių gyventojų registravimą;
- gyventojų užterštumo kontrolę;
- gyventojų sanitarinį švarinimą;
- transporto priemonių užterštumo kontrolę ir švarinimą;
- gyventojų perlaipinimą iš transporto priemonių, vykusių per užterštą teritoriją, į švarias
transporto priemones;
- gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą;
- evakuojamiesiems medicinos pagalbos teikimą;
- viešosios tvarkos palaikymą;
- nuolatinio ryšio palaikymą su Savivaldybės ESOC.
Tarpinio gyventojų evakavimo punkto darbo vieta – tam pritaikytos patalpos.
3.3. Gyventojų priėmimo punkto paskirtis – pasitikti atvykstančius gyventojus, suskirstyti
juos į grupes ir palydėti juos iki laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų.
Evakuotų gyventojų priėmimo komisija organizuoja evakuotų gyventojų priėmimą,
apgyvendinimą ir būtiniausių paslaugų suteikimą. Evakuotų gyventojų apgyvendinimo vietas nustato
Savivaldybės administracijos direktorius.
Ekstremaliosios situacijos atveju gyventojai gali būti evakuojami:
- iš kitų savivaldybių;
- iš Plungės miesto į savivaldybės seniūnijas;
- iš seniūnijų į kitas seniūnijų vietas ar miesto teritoriją.
Evakuotų gyventojų priėmimo komisijos struktūra:
Komisijos vadovas
Apskaitos ir informacijos grandis
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Priėmimo ir apgyvendinimo grandis
Aprūpinimo transportu grandis
Komisija gyventojų priėmimo punktuose organizuoja:
- atvykstančių gyventojų priėmimą, būtiniausių paslaugų suteikimą;
- atvykstančių gyventojų skaičių ir transporto pateikimo tvarkos tikslinimą;
- gyventojų suskirstymą į grupes;
- gyventojų grupių pristatymą į jiems likinai suteiktas gyvenamąsias patalpas;
- gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą;
- nuolatinio ryšio palaikymą su savivaldybės komisija, iš kurios atvykta evakuoti gyventojai, ir
informacijos gavimą apie gyventojų išsiuntimą, transporto, atvežančio evakuotus gyventojus, atvykimo
laiką;
- pavaldžių evakavimo valdymo institucijų ir gyventojų evakavimą padedančias aprūpinti
organizacijas informavimą;
- sanitarinės - epideminės padėties evakuotų gyventojų apgyvendinimo vietose vertinimą;
- apibendrintų duomenų apie evakuotų gyventojų priėmimą ir apgyvendinimą rinkimą ir
teikimą Savivaldybės ESOC;
- organizuoti evakuotų asmenų sveikatos priežiūrą;
- organizuoti Savivaldybės transporto priemonių paskirstymą gyventojų surinkimo punktams,
šių transporto priemonių kolonų palydą, apsaugą ir informacijos apie gyventojų evakavimą teikimą
visuomenei;
Plungės rajono savivaldybė iš kitų savivaldybių pagal gyventojų skaičių privalo priimti ir
apgyvendinti apie 3700 žmonių. Evakuoti gyventojai gali būti apgyvendinti švietimo, kultūros
įstaigose, pas kitus gyventojus.
3.4. Gyventojų evakavimo schema
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Darbo vieta

Gyventojų surinkimo punktas
Surinkti gyventojus ir organizuoti evakavimą, kontroliuoti transporto atvykimą į punktą,
tvarkyti evakuojamų gyventojų ir transporto apskaitą, skirstyti evakuojamuosius į grupes ir
skirti joms transporto priemones, formuoti autotransporto kolonas.
Punkto veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės gyventojų evakavimo komisija.

Tarpinis gyventojų evakuavimo punktas
Registruoti atvykstančius evakuojamuosius gyventojus, skirstyti į grupes ir siųsti į
apgyvendinimo vietas, tvarkyti atvykusių žmonių ir transporto apskaitą, organizuoti transporto
siuntimą į gyventojų surinkimo punktą.
Punkto veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės evakavimo komisija.

Gyventojų priėmimo punktas
Gyventojų priėmimo punkto paskirtis – pasitikti atvykstančius gyventojus, suskirstyti juos į
grupes ir palydėti juos iki laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų.

Laikino apgyvendinimo vieta
Apgyvendinimas, būtiniausių paslaugų suteikimas, sudaromos buitinės, sanitarinės higieninės
sąlygos žmonėms išgyventi iki bus leidžiama grįžti į nuolatines gyvenamąsias vietas

Gyventojų surinkimo, tarpiniuose gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktuose
gyventojams teikiamos būtiniausios paslaugos, užtikrinama viešoji tvarka ir visuomenės sveikatos
sauga, prireikus teikiamos būtinai medicinos pagalbai priskiriamos asmens sveikatos priežiūros
paslaugos, psichologinė ir socialinė pagalba.
Komisija pildo evakuojamų gyventojų suvestines, priimamų apgyvendinti gyventojų suvestinę,
pildo asmenų, išvykstančių su transportu, sąrašą. Organizuoja transporto priemonių paskirstymą
gyventojų surinkimo punktams, šių transporto priemonių kolonų palydą, apsaugą ir informacijos apie
gyventojų evakavimą teikimą visuomenei.
Evakuotų gyventojų aprūpinimą patalpomis, patalyne, maistu, būtiniausiomis prekėmis
organizuoja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Socialines paslaugas teikia
Savivaldybės įsteigtos institucijos ir įstaigos, nevyriausybinės organizacijos bei kiti fiziniai ir juridiniai
asmenys.
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Evakuotų gyventojų grįžimo į nuolatines gyvenamąsias vietas tvarka - atvirkštinė gyventojų
evakavimo tvarkai. Teritorijos, kur buvo laikinai apgyvendinti gyventojai, savivaldybės gyventojų
evakavimo ir priėmimo komisija organizuoja gyventojų surinkimo arba evakuotų gyventojų priėmimo
punktų darbą. Šiuose punktuose surenkami laikinai apgyvendinti žmonės ir susodinami į transporto
priemones. Gyventojų grįžimo maršrutus koordinuoja Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų
centras. Grįžę gyventojai priimami Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos įkurtuose gyventojų
surinkimo punktuose. Iš šių punktų gyventojai išsiskirsto po savo nuolatines gyvenamąsias vietas.
Gyventojai, kurie nuspręs grįžti į savo nuolatines gyvenamąsias vietas savo transportu, bus
informuojami per Telšių krašto televiziją arba per pasiuntinius. Privačių automobilių srautus keliuose
reguliuos kelių policijos pareigūnai. Bus įrengti papildomi kelio ženklai ir informacinės lentos prie
pagrindinių grįžimo maršrutų.
Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad ekstremaliosios
situacijos skelbto pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai nebėra, priima:
- kai gyventojai buvo evakuoti į kitos savivaldybės teritoriją, - savivaldybės, į kurios teritoriją
grąžinami gyventojai, administracijos direktorius;
- kai gyventojai buvo evakuoti vienos savivaldybės teritorijoje – savivaldybės administracijos
direktorius.
Gyventojų grįžimą į gyvenamąsias vietas organizuoja tos savivaldybės, į kurios teritoriją
grąžinami gyventojai, komisija. Sprendimą dėl evakuotųjų grįžimo į nuolatines gyvenamąsias vietas
priima Savivaldybės administracijos direktorius, prieš tai išanalizavęs specialistų išvadas ir
pasiūlymus. Kai kuriais atvejais sprendimą dėl evakuotųjų sugrįžimo į nuolatines gyvenamąsias vietas
gali priimti priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos komisariato pareigūnai, ūkio subjekto vadovai.
Viešosios tvarkos palaikymą ir eismo reguliavimą keliuose, evakavimo metu vykdys policijos
komisariato kelių policijos pareigūnai. Konkretų policijos pareigūnų poreikį, pagal suformuotų
automobilių kolonų skaičių, nustatys Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.
Viešosios tvarkos palaikymą nelaimės zonoje ir evakuotų gyventojų priėmimo vietose užtikrins
Plungės policijos komisariato pareigūnai. Policijos pareigūnai taip pat prižiūrės, kad nebūtų
grobstomas savo būstus palikusių gyventojų turtas.
3.5. Evakavimo valdymo organizavimas Plungės rajono savivaldybės lygiu
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Administracijos direktorius

Gyventojų evakuavimo komisija

Plungės miesto seniūnija

Alsėdžių
seniūnija
a
Babrungo seniūnija

Kulių seniūnija

Gyventojų
surinkimo
punktas

Tarpinis
gyventojų
evakuavimo
punktas

Nausodžio seniūnija

Paukštakių seniūnija

Platelių seniūnija

Evakuotų
gyventojų
priėmimo
punktas

Stalgėnų seniūnija

Šateikių seniūnija

Žemaičių Kalvarijos
seniūnija
Žlibinų seniūnija

Ūkio subjektas
Pastaba:

tiesioginis valdymas.

Evakuotų
gyventojų
laikino
apgyvendinimo
vietos
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PLUNGĖS RAJONO EVAKUOJAMŲJŲ GYVENTOJŲ SUVESTINĖ

Eil.
Nr.

Miestas, seniūnija, kuriose
apgyvendinami gyventojai

1

Iš viso
žmonių

2

Suaugusieji

3

Sveikatos priežiūros
įstaigos
personalas pacientai

Vaikai

4

5

6

Pastabos

7

8

PLUNGĖS RAJONO PRIIMAMŲ GYVENTOJŲ APGYVENDINIMO SUVESTINĖ
Eil.
Nr.

Miestas,
seniūnija,
kuriuose
apgyvendinami
žmonės

Apgyvendinimo
vieta, adresas

Iš viso
evakuojama
žmonių

1

2

3

4

Numatoma apgyvendinti
Suaugusiųjų Vaikų
Sveikatos priežiūros
įstaigos
personalas pacientai
5

6

7

Pastabos

8

9

PLUNGĖS RAJONO TRANSPORTO, TINKAMO GYVENTOJAMS EVAKUOTI,
SUVESTINĖ
Eil.
Nr.

Miestas

1

2

Transporto
pavaldumas,
dislokavimo
vieta ir
adresas

Iš viso
transporto
priemonių
(vnt./talpa)

iki
11

3

4

5

Autobusai (su sėdamų vietų skaičiumi), vnt.
iki
iki
iki
iki
virš
25
35
45
60
60

6

7

8

9

Kitos
transporto
priemonės
vnt./talpa

10

11

EVAKUAVIMOSI PRIVAČIU TRANSPORTU PAŽYMĖJIMAS NR.__________
Transporto priemonės savininkas _______________________________________________________
Transporto priemonės markė, modelis _________________________valst. Nr. ___________________
Gyvenamoji vieta: ___________________________________________________________________
Maršrutas: _________________________________________________________________________
(nurodyti vietoves, per kurias vykstama)

Atvykimo vieta: _____________________________________________________________________
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Išvykimo data, laikas: ________________________________________________________________
Gyventojų evakuavimo komisijos vadovas: _____________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

ASMENŲ, IŠVYKSTANČIŲ SU TRANSPORTO SAVININKU, SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Giminystės ryšiai

1

2

3

4

Tvirtinu _____________žmonių išvykimo faktą.
Transporto apskaitos ir išsiuntimo grandies atsakingas asmuo _________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

STATINIŲ IR JUOSE ESANČIŲ PATALPŲ,
SKIRTŲ EVAKUOTŲ GYVENTOJŲ LAIKINAM APGYVENDINIMUI,
SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Pastato, kuriame numatytas laikinas
evakuotų gyventojų apgyvendinimas,
adresas

Patalpos
pažymėjimas plane

Patalpų plotas
kv.m

Maksimalus
apgyvendinamų
žmonių skaičius

1

2

3

4

5

3.6. Galimos gyventojų evakavimo kryptys ir maršrutai.
Pasiūlymus dėl maršrutų gyventojų evakavimo komisijai pateikia Ekstremaliųjų situacijų
operacijų centras, išanalizavęs konkrečius užterštumo lygius, meteorologinę situaciją, žmonių laikino
apgyvendinimo vietų skaičių ir kitas aplinkybes. Galimi evakavimo maršrutai, privažiavimo iki
evakavimo maršrutu keliai numatomi atsižvelgiant į ekstremaliosios situacijos kilimo vietą, pobūdį,
kilmę.
3.7. Numatytos gyventojams evakuoti ekstremaliųjų situacijų atvejais priemonės ir
materialiniai ištekliai.
Gyventojų evakuacijai bus naudojamas Savivaldybei priklausantis autotransportas. Jeigu
evakuojamų žmonių kiekis bus didelis, bus pasitelktas papildomas įmonių, įstaigų, ūkio subjektų
transportas. Neužtenkant savivaldybėje turimų transporto priemonių, bus kreiptasi į gretimas
savivaldybes, su kuriomis sudaryti tarpusavio pagalbos planai, dėl transporto priemonių gyventojų
evakavimui pasitelkimo iš gretimų savivaldybių.
Vykdant evakavimą, numatoma, kad evakuojamųjų kolonas lydės greitosios medicinos
pagalbos brigados. Kiek brigadų ir kokios sudėties, bus nuspręsta evakuacijos pradžioj Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdžio metu.
3.8. Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės.
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Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esamos patalpos, kurios gali būti pritaikytos skubiai ir
laikinai žmonių apsaugai nuo gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, sąrašas.
Kolektyvinės apsaugos statinio pavadinimas
Plungės „Saulės“ gimnazija
Plungės Senamiesčio vidurinė mokykla
Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla
Plungės akademiko A. Jucio pagrindinė mokykla
Plungės „Babrungo“ pagrindinė mokykla
Plungės specialioji mokykla
Plungės suaugusiųjų centras
Plungės sporto ir rekreacijos centras
Plungės kultūros centras
Alsėdžių vidurinė mokykla
Didvyčių mokykla-darželis
Kulių vidurinė mokykla
Kulių kultūros centras
Prūsalių mokykla-darželis
Nausodžio pagrindinė mokykla
Nausodžio seniūnija
Stanelių pagrindinė mokykla
Stanelių kaimo bendruomenės pastatas
Plungės rajono Platelių gimnazija
Platelių kultūros namai
Stalgėnų pagrindinė mokykla
Stalgėnų kultūros namai
Šateikių pagrindinė mokykla
Aleksandravo pradinio ugdymo skyrius
Narvaišių pradinio ugdymo skyrius
Šateikių kultūros centro Narvaišių filialas
Žemaičių Kalvarijos vidurinė mokykla
Žemaičių Kalvarijos kultūros centras
Plungės rajono Žlibinų I. Končiaus pagrindinė mokykla
Žlibinų kultūros centras
Žlibinų kultūros centro Kantaučių filialas
Kantaučių pagrindinė mokykla
Iš viso:

Galima patalpinti
žmonių skaičius
1542
1466
1689
1175
405
869
454
612
286
807
147
721
142
248
231
186
174
231
955
313
414
224
428
37
109
200
559
142
376
200
213
229
15784

VI. GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR GRESIANČIŲ AR
SUSIDARIUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS IR
KOORDINAVIMAS
1. Asmens, atsakingo už informacijos priėmimą ir perdavimą, veiksmai gavus informaciją
apie gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją
(aprašoma, kokio pobūdžio turi būti informacija, kad būtų inicijuotas Savivaldybės
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ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sušaukimas, nurodomas laikas, per kurį minėtasis
asmuo turi aprašytus veiksmus atlikti).
Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, ryšys tarp civilinės saugos
sistemos subjektų palaikomas civilinės saugos sistemos subjektų turimomis ryšio priemonėmis per
viešuosius ir (ar) žinybinius ryšio tinklus. Viešųjų ir privačiųjų ryšių tinklų, elektros tinklų gedimo
atvejais svarbi informacija perduodama per pasiuntinius.
Susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, už viešųjų elektroninių ryšių paslaugų
kokybę atsakingi šių paslaugų teikėjai.
Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, civilinės saugos sistemos
subjektai užtikrina savo žinybinių elektroninių ryšių tinklų veikimą.
Visi civilinės saugos sistemos subjektai privalo užtikrinti operatyvų ir netrūkstamą informacijos
perdavimą ir priėmimą jų turimomis techninėmis elektroninio ryšio priemonėmis.
Asmuo, gavęs pranešimą apie įvykį, jį įvertina pagal ekstremaliųjų įvykių kriterijus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Jeigu įvykis pasiekė ekstremaliojo įvykio kriterijus, apie jį praneša:
darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (prieš nedarbo ir švenčių dienas – iki 15 val. 45 min.) SA
vyriausiajam specialistui. Nurodoma, iš ko ir kada gauta informacija, įvykio data, laikas, kas objekto,
kuriame įvyko ekstremalusis įvykis, vadovas, įvykio trumpa charakteristika, kokios institucijos
informuotos, kas vykdo ir vadovauja gelbėjimo darbams, ar pagalba reikalinga, informaciją perdavusio
asmens vardas, pavardė, pareigos, adresas, telefonas.
SA vyriausias specialistas apie gautą informaciją praneša Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
komisijos pirmininkui.
2. Savivaldybėje numatytų galimų pavojų, kurių rizikos lygis po atliktos galimų pavojų ir
ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės nustatytas kaip didelis arba labai didelis, ir Valstybinio
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto LTV 2010-10-20 nutarimu Nr. 1503 2 priede
įvardytų ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas ir koordinavimas. Savivaldybės
administracijos bei savivaldybės teritorijoje esančių valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų veiksmai, likviduojant ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas ir šalinant jų
padarinius, atliekant gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, nustatoma bendrų veiksmų
koordinavimo tvarka.
Civilinės saugos valdymo sistema plėtojama valstybės administracinio teritorinio suskirstymo ir
ūkio valdymo struktūrų pagrindu. Už sprendimų priėmimą ekstremaliųjų situacijų atvejais atsakingi tie
asmenys, kurie pagal savo tarnybinę padėtį turi valdymo institucijos vadovo teises: Savivaldybės
teritorijoje – Administracijos direktorius, ūkio subjekte, įstaigoje – jos vadovas. Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijos komisijos priimti sprendimai privalomi visoms valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, dalyvaujantiems likviduojant
savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius.
Ekstremaliojo įvykio židinyje civilinės saugos veiksmams ir gelbėjimo darbams vadovauja
gelbėjimo darbų vadovas. Neatidėliotinais atvejais likviduojant ekstremaliųjų situacijų padarinius,
atsižvelgiant į ekstremaliųjų situacijų kilimo priežastis, gelbėjimo darbų vadovo funkcijas be atskiro
nurodymo atlieka priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos pareigūnai ar sveikatos priežiūros
specialistai.
Gelbėjimo darbų vadovui yra pavaldžios visos į nelaimės teritoriją atvykusios civilinės saugos
ir gelbėjimo sistemos pajėgos, neatsižvelgiant į jų priklausomybę.
Nepakankant ūkio subjekto ir specialiųjų tarnybų, pajėgų ir išteklių, gelbėjimo darbams vykdyti
bei avarijos padariniams šalinti ūkio subjekto vadovas gali prašyti Savivaldybės pagalbos. Bendrą
vadovavimą civilinės saugos veiksmams, kai pradedami naudoti savivaldybės telkiami ištekliai, atlieka
operacijų vadovas. Jis vadovauja civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant
gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius.
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Ūkio subjektų, gelbėjimo pajėgų vadovai, gavę informaciją apie įvykį, įvertina situaciją, nustato
pavojingumo laipsnį darbuotojams ir gyventojams, turtui bei aplinkai, galimą poveikį visuomenės
rimčiai ir apie prognozuojamas pasekmes informuoja Administracijos direktorių. Kartu su pasekmių
prognoze Savivaldybės ESK teikia Administracijos direktoriui pasiūlymą dėl ekstremaliosios situacijos
paskelbimo.
Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, kurios padarinių
išplitimo ribos neviršija vienos savivaldybės ribų:
- šaukiama Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija;
- Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos teikimu, atsižvelgęs į įvykio, ekstremaliojo
įvykio pobūdį, Savivaldybės administracijos direktorius paskiria savivaldybės operacijų vadovą;
- šaukiamas Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras;
- pradėjus telkti savivaldybės teritorijoje turimus arba iš kitų savivaldybių gaunamus
materialinius išteklius, Savivaldybės ekstremaliųjų operacijų centras koordinuoja visą teikiamą
pagalbą.
Savivaldybės ūkio subjektai, įstaigos ir kitos įstaigos kasdieninėje veikloje:
- atsako už civilinės saugos parengtį savo vadovaujamame objekte;
- perspėja ir informuoja darbuotojus apie pavojų;
- prognozuoja ekstremaliąsias situacijas ir planuoja prevencines priemones;
- rengia ir tvirtina ekstremaliųjų situacijų valdymo planus;
- aprūpina darbuotojus individualiomis ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis;
- Vyriausybės nustatyta tvarka kaupia materialinių išteklių atsargas ir technines priemones, kad
padidintų subjekto veiklos gyvybingumą ir saugumą galimų ekstremaliųjų situacijų atvejais;
- siekia užtikrinti paslaugų teikimą ekstremaliųjų situacijų atvejais pagal savo veiklos pobūdį;
- prireikus organizuoja darbuotojų evakavimą, pirminius gelbėjimo darbus ir jiems vadovauja;
- bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis dėl ekstremaliųjų situacijų planų
rengimo bei šiuose planuose numatytų užduočių atlikimo;
Savivaldybės ūkio subjektai, įstaigos ir kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų atveju:
- perspėja ir informuoja darbuotojus apie pavojų;
- informuoja tarnybas, gretimus ūkio subjektus, valdymo institucijas ir gyventojus apie
susidariusią ekstremaliąją situaciją;
- organizuoja darbuotojų evakavimą, gelbėjimo ir padarinių šalinimo darbus, jiems vadovauja;
- siekia užtikrinti paslaugų teikimą ekstremaliųjų situacijų atvejais pagal savo veiklos pobūdį;
- aprūpina darbuotojus individualiomis ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis.
3. Savivaldybėje numatytų galimų pavojų, kurių rizikos lygis po atliktos galimų pavojų ir
ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės nustatytas kaip didelis arba labai didelis, ekstremaliųjų
situacijų valdymo organizavimas ir koordinavimas.
3.1. Gaisrai ir (ar) sprogimai, kurie gali sukelti daugelio gyventojų sužalojimus ir dėl
kurių gali prireikti evakuoti gyventojus.
Atsakingoji institucija
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Remiančiosios institucijos: Savivaldybės administracijos direktorius;
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono
Agentūra;
Telšių visuomenės sveikatos centras;
VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba
Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis situacijų skyrius.
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Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba organizuoja ir koordinuoja gaisrų gesinimą,
gyventojų ir turto gelbėjimą, kitus gelbėjimo darbus, teikia nukentėjusiems pirmąją ir skubiąją
medicininę pagalbą.
Savivaldybės administracijos direktorius:
- perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų
apgyvendinimą;
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius teikia Savivaldybės ESK pasiūlymus
dėl socialinės pagalbos ir garantijų suteikimo evakuotiems ir nukentėjusiems gyventojams.
Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius suteikia švietimo įstaigoms visokeriopą
informaciją apie evakavimą, organizuoja pavaldžiose įstaigose dirbančių asmenų evakavimą ir jų darbą
naujoje vietoje.
Savivaldybės gydytojas organizuoja ir kontroliuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros
organizavimą.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
- organizuoja ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus
turto apsaugą;
- organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo, įlaipinimo į transportą,
išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, evakuojamųjų vežimo maršrutuose;
- organizuoja, koordinuoja evakuotų gyventojų registravimą laikinojo apgyvendinimo vietose,
jų apskaitos tvarkymą;
- organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į ekstremaliosios
situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą;
- organizuoja eismo reguliavimą gaisro teritorijoje.
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūra:
- organizuoja aplinkos taršos tyrimus, taršos poveikio aplinkai masto ir aplinkai padarytos žalos
nustatymą, atlieka teršalų sklaidos prognozes ir teikia jas institucijoms, dalyvaujančioms valdant
ekstremaliąją situaciją;
- organizuoja į aplinką patekusių cheminių medžiagų sudėties nustatymą, jų identifikavimą,
teikia trumpalaikę galimos poveikio zonos prognozę;
Telšių visuomenės sveikatos centras:
- vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir užtikrina visuomenės sveikatos
saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką.
VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba teikia pirmąją medicinos
pagalbą
nukentėjusiesiems.
Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis situacijų skyrius, vadovaudamasis sąveikos
planu, telkia į pagalbą karinius vienetus.
3.2. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai.
Atsakingosios institucijos: UAB Plungės šilumos tinklai;
Savivaldybės administracijos direktorius.
Remiančiosios institucijos: Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
;
Telšių visuomenės sveikatos centras;
VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba;
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, Telšių meteorologijos
stotis.
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UAB Plungės šilumos tinklai:
- nedelsiant informuoja Plungės rajono savivaldybės ESK pirmininką – Savivaldybės
administracijos direktorių, specialiąsias tarnybas, valstybinės priežiūros institucijas apie įvykusią
avariją;
- perspėja ir informuoja darbuotojus apie susidariusią ekstremaliąją situaciją, būtinus veiksmus;
- įvertina susidariusią situaciją, jos pavojingumo laipsnį darbuotojams, turtui ir aplinkai;
- telkia inžinerinę – statybinę techniką ir reikalingų profesijų specialistus gedimams ir avarijos
padariniams šalinti;
- organizuoja ir vykdo nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams ir, įvykus avarijai, kuo
greičiau atnaujina šilumos tiekimą;
- nuolat informuoja Savivaldybės ESK apie avarijos šalinimo darbų eigą.
Savivaldybės administracijos direktorius:
- perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų
apgyvendinimą;
- organizuoja reikalingų materialinių išteklių, reikalingos profesijos specialistų telkimą.
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius teikia Savivaldybės ESK pasiūlymus
dėl socialinės pagalbos suteikimo be šildymo likusiems miesto gyventojams, organizuoja pagalbos
teikimą socialiai remtiniems ir nukentėjusiesiems gyventojams.
Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius pagal Telšių visuomenės sveikatos centro
rekomendacijas, siūlo švietimo įstaigų vadovams nutraukti (atnaujinti) ugdymo (mokymo) procesą,
organizuoja kitas reikalingas priemones.
Savivaldybės gydytojas kontroliuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
- organizuoja ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus
turto apsaugą;
- organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo vietose;
- organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į ekstremaliosios
situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą;
- organizuoja eismo reguliavimą ekstremaliosios situacijos teritorijoje.
Telšių visuomenės sveikatos centras vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir
užtikrina visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką.
VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba teikia pirmąją medicinos pagalbą
nukentėjusiesiems.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, Telšių meteorologijos stotis užtikrina meteorologinės
informacijos ir prognozių teikimą Savivaldybės ESK.
3.3. Dujų tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai.
Atsakingoji institucija
AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialas.
Remiančiosios institucijos: Savivaldybės administracijos direktorius;
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;
Telšių visuomenės sveikatos centras;
VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba.
AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialas:
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- nedelsiant informuoja Plungės rajono savivaldybės ESK pirmininką – Savivaldybės
administracijos direktorių, specialiąsias tarnybas, valstybinės priežiūros institucijas apie įvykusią
avariją,
- perspėja ir informuoja darbuotojus apie susidariusią ekstremaliąją situaciją, būtinus veiksmus;
- įvertina susidariusią situaciją, jos pavojingumo laipsnį darbuotojams, turtui ir aplinkai;
- tikrina dujų koncentraciją, lokalizuoja dujų nutekėjimą;
- telkia inžinerinę – statybinę techniką ir reikalingų profesijų specialistus gedimams ir avarijos
padariniams šalinti;
- organizuoja ir vykdo nepertraukiamą ir saugų gamtinių dujų tiekimą vartotojams ir, įvykus
avarijai, kuo greičiau atnaujina dujų tiekimą;
- organizuoja ir vykdo gamtinių dujų požeminio dujotiekio atkarpos uždarymo įtaisų atjungimą.
Esant dujotiekio sužiedijimui, likusiems vartotojams nepažeistose dujotiekio dalyse gamtinės dujos
tiekiamos nepertraukiamai;
- nuolat informuoja Savivaldybės ESK apie avarijos šalinimo darbų eigą.
Savivaldybės administracijos direktorius:
- perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų
apgyvendinimą;
- organizuoja reikalingų materialinių išteklių, reikalingos profesijos specialistų telkimą.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
- organizuoja ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus
turto apsaugą;
- organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo vietose;
- organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į ekstremaliosios
situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą;
- organizuoja eismo reguliavimą ekstremaliosios situacijos teritorijoje.
Telšių visuomenės sveikatos centras vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir
užtikrina visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką.
VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba teikia pirmąją medicininę pagalbą
nukentėjusiesiems.
3.4. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai.
Atsakingoji institucija
AB LESTO Klaipėdos regiono tinklo valdymo departamentas.
Remiančiosios institucijos: Savivaldybės administracijos direktorius;
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;
Telšių visuomenės sveikatos centras;
VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba.
AB LESTO Klaipėdos regiono tinklo valdymo departamentas:
- nedelsiant informuoja Plungės rajono savivaldybės ESK pirmininką – Savivaldybės
administracijos direktorių, specialiąsias tarnybas, valstybinės priežiūros institucijas apie įvykusią
avariją,
- perspėja ir informuoja darbuotojus apie susidariusią ekstremaliąją situaciją, būtinus veiksmus;
- įvertina susidariusią situaciją, jos pavojingumo laipsnį darbuotojams, turtui ir aplinkai;
- telkia inžinerinę – statybinę techniką ir reikalingų profesijų specialistus gedimams ir avarijos
padariniams šalinti;
- imasi visų įmanomų priemonių, kad kuo greičiau būtų atnaujintas elektros tiekimas;
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- nuolat informuoja Savivaldybės ESK apie avarijos šalinimo darbų eigą.
Savivaldybės administracijos direktorius:
- perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų
apgyvendinimą;
- organizuoja reikalingų materialinių išteklių, reikalingos profesijos specialistų telkimą.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
- organizuoja ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus
turto apsaugą;
- organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo vietose;
- organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į ekstremaliosios
situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą;
- organizuoja eismo reguliavimą ekstremaliosios situacijos teritorijoje.
Telšių visuomenės sveikatos centras vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir
užtikrina visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką.
VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba teikia pirmąją medicininę pagalbą
nukentėjusiesiems.
3.5. Vandens tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai.
Atsakingosios institucijos: UAB „Plungės vandenys“;
Savivaldybės administracijos direktorius.
Remiančiosios institucijos: Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;
Telšių visuomenės sveikatos centras;
VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba;
Plungės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono
agentūra.
UAB „Plungės vandenys“:
- nedelsiant informuoja Plungės rajono savivaldybės ESK pirmininką – Savivaldybės
administracijos direktorių, specialiąsias tarnybas, valstybinės priežiūros institucijas apie įvykusią
avariją;
- perspėja ir informuoja darbuotojus apie susidariusią ekstremaliąją situaciją, būtinus veiksmus;
- įvertina susidariusią situaciją, jos pavojingumo laipsnį darbuotojams, turtui ir aplinkai;
- telkia inžinerinę – statybinę techniką ir reikalingų profesijų specialistus gedimams ir avarijos
padariniams šalinti;
- nuolat informuoja Savivaldybės ESK apie avarijos šalinimo darbų eigą.
Savivaldybės administracijos direktorius:
- perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų
apgyvendinimą;
- organizuoja reikalingų materialinių išteklių, reikalingos profesijos specialistų telkimą.
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius teikia Savivaldybės ESK pasiūlymus
dėl socialinės pagalbos ir garantijų suteikimo evakuotiems ir nukentėjusiems gyventojams.
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Savivaldybės gydytojas kontroliuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
- organizuoja ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus
turto apsaugą;
- organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo vietose;
- organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į ekstremaliosios
situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą;
- organizuoja eismo reguliavimą ekstremaliosios situacijos teritorijoje.
Telšių visuomenės sveikatos centras vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir
užtikrina visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką.
VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba teikia pirmąją medicininę pagalbą
nukentėjusiems.
Plungės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba organizuoja vandens, gyvūninių ir
negyvūninių maisto produktų, pašarų laboratorinių tyrimų atlikimą ir rizikos vertinimą.
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūra:
- organizuoja aplinkos taršos tyrimus, taršos poveikio aplinkai masto ir aplinkai padarytos žalos
nustatymą, atlieka teršalų sklaidos prognozes ir teikia jas institucijoms, dalyvaujančioms valdant
ekstremaliąją situaciją;
- organizuoja į aplinką patekusių cheminių medžiagų sudėties nustatymą, jų identifikavimą,
teikia trumpalaikę galimos poveikio zonos prognozę.
3.6. Pavojingas radinys.
Atsakingosios institucijos:

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;
Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas.
Remiančiosios institucijos: Savivaldybės administracijos direktorius;
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono
agentūra;
Radiacinės saugos centras;
VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
- informuoja suinteresuotas institucijas ir iškviečia jas į įvykio vietą;
- organizuoja ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus
turto apsaugą;
- organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo vietose;
- organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į ekstremaliosios
situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą;
- organizuoja eismo reguliavimą ekstremaliosios situacijos teritorijoje.
Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas organizuoja ir užtikrina tinkamą rastų sprogmenų
sunaikinimą bei nesprogusių šaudmenų pašalinimą iš teritorijos.
Savivaldybės administracijos direktorius:
- perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų
apgyvendinimą.
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba:
- telkia reikalingas pajėgas, dislokuoja jas policijos nurodytose vietose;
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- organizuoja ir koordinuoja gaisrų gesinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą, kitus gelbėjimo
darbus, teikia nukentėjusiems pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą.
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūra:
- organizuoja aplinkos taršos tyrimus, taršos poveikio aplinkai masto ir aplinkai padarytos žalos
nustatymą, atlieka teršalų sklaidos prognozes ir teikia jas institucijoms, dalyvaujančioms valdant
ekstremaliąją situaciją;
- organizuoja į aplinką patekusių cheminių medžiagų sudėties nustatymą, jų identifikavimą,
teikia trumpalaikę galimos poveikio zonos prognozę;
Radiacinės saugos centras (radus pavojingą radioaktyvų radinį):
- prognozuoja įvykio padarinius ir teikia pasiūlymus, kaip jų išvengti ir juos likviduoti;
- teikia skubią specializuotą techninę konsultaciją ir pagalbą;
- nustato visų valstybės ir savivaldybių institucijų, atliekančių gelbėjimo, paieškos ir tvarkymo
darbus, darbuotojams reikalavimus, kokių radiacinės saugos priemonių jie turi laikytis, ir kontroliuoja,
kaip vykdomi šie reikalavimai;
- organizuoja, koordinuoja ir atlieka radiologinius (dozimetrinius, spektrometrinius, paviršiaus
taršos) tyrimus;
- koordinuoja mėginių atrinkimą, atlieka jų radiologinius tyrimus ir vertinimą;
- vertina radiologinius (dozimetrinius, spektrometrinius, paviršiaus taršos) tyrimų rezultatus ir
jų pagrindu teikia pasiūlymus dėl gyventojų, darbuotojų ir aplinkos apsaugos nuo žalingo
jonizuojančios spinduliuotės poveikio, teikia išvadas, pasiūlymus ir nustato reikalavimus dėl
jonizuojančios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo;
- atlieka jonizuojančios spinduliuotės poveikio žmonėms tyrimus ir vertinimą;
- kontroliuoja taršos šalinimo eigą ir kokybę;
- atlikęs radioaktyviosios taršos matavimus, leidžia iš jonizuojančios spinduliuotės šaltinių
buvimo vietos išnešti įrangą ar kitus daiktus, išvykti dezaktyvuotiems žmonėms;
- prireikus organizuoja apšvitintų žmonių siuntimą į atitinkamas asmens sveikatos priežiūros
įstaigas;
- priima galutinį sprendimą, kuriuo konstatuoja, kad jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai ar
radionuklidais užteršti objektai yra tinkamai sutvarkyti ir toliau taikyti radiacinės saugos priemones
netikslinga;
- informuoja valstybės įmonę Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą, kad būtina paimti,
išvežti, sutvarkyti ir saugoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius ir tvarkyti radionuklidais užterštus
objektus, pateikia pirminę informaciją apie jų fizines charakteristikas ir radiacinės būklės įvertinimą
(lygiavertės dozės galią, radionuklidą ir kita);
- išduoda leidimus gabenti radioaktyviąsias medžiagas.
VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba telkia reikalingas pajėgas įvykio vietoje,
prireikus teikia pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiesiems.
3.7. Hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai.
Atsakingoji institucija
Hidrotechnikos statinio (įrenginio) savininkas ir (ar) jo įgaliotas
asmuo.
Remiančiosios institucijos: Savivaldybės administracijos direktorius;
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono
agentūra;
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;
Plungės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba;
Telšių visuomenės sveikatos centras;
VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba.
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Hidrotechnikos statinio (įrenginio) savininkas ir (ar) jo įgaliotas asmuo:
- informuoja apie hidrotechnikos statinio (įrenginio) griūtį Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
departamento Plungės rajono agentūrą, Savivaldybės ESK pirmininką – Administracijos direktorių;
- telkia inžinerinę – statybinę techniką ir reikalingų profesijų specialistus avarijos padariniams
šalinti;
- nuolat informuoja Savivaldybės ESK apie avarijos padarinių likvidavimo eigą;
- dalyvauja organizuojant ir koordinuojant telkiant papildomas apsaugos ir padarinių
likvidavimo priemones.
Savivaldybės administracijos direktorius:
- perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų
apgyvendinimą;
- organizuoja reikalingų materialinių išteklių, reikalingos profesijos specialistų telkimą;
- organizuoja hidrotechnikos statinio avarijos tyrimą.
Savivaldybės gydytojas organizuoja ir kontroliuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros
organizavimą.
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūra:
- organizuoja aplinkos taršos tyrimus, taršos poveikio aplinkai masto ir aplinkai padarytos žalos
nustatymą, atlieka teršalų sklaidos prognozes ir teikia jas institucijoms, dalyvaujančioms valdant
ekstremaliąją situaciją;
- organizuoja į aplinką patekusių cheminių medžiagų sudėties nustatymą, jų identifikavimą,
teikia trumpalaikę galimos poveikio zonos prognozę;
- koordinuoja ir kontroliuoja aplinkos būklės atkūrimą.
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba:
- organizuoja ir koordinuoja gyventojų ir turto gelbėjimą, kitus gelbėjimo darbus, teikia
nukentėjusiems pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą;
- pagal kompetenciją dalyvauja padarinių šalinimo darbuose.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
- organizuoja ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus
turto apsaugą;
- organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo, įlaipinimo į transportą,
išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, evakuojamųjų vežimo maršrutuose;
- organizuoja, koordinuoja evakuotų gyventojų registravimą laikinojo apgyvendinimo vietose,
jų apskaitos tvarkymą;
- organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į ekstremaliosios
situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą;
- organizuoja eismo reguliavimą gaisro teritorijoje;
- organizuoja žuvusiųjų atpažinimą, dingusių asmenų paiešką.
Plungės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba organizuoja vandens, maisto produktų bei jų
žaliavų laboratorinių tyrimų atlikimą ir rizikos vertinimą.
Telšių visuomenės sveikatos centras vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir
užtikrina visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką.
VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba teikia pirmąją medicininę pagalbą
nukentėjusiesiems.
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4. Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto LRV 2010-10-20
nutarimu Nr. 1503 2. priede įvardytų ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas ir
koordinavimas.
4.1. Epifitotija, kenksmingos augalų ligos ir kenkėjai.
Atsakingoji institucija
Savivaldybės administracijos direktorius.
Remiančiosios institucijos: Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono
agentūra;
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
Savivaldybės administracijos direktorius perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir
savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią
ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo
ekstremaliosios situacijos būdus.
- Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:
- organizuoja augalų ligų ar kenkėjų židinių lokalizavimą, nustato jų pobūdį;
- organizuoja ir koordinuoja priemones ekstremaliajai situacijai ir jos padariniams likviduoti.
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūra teikia pasiūlymus ir
metodinę pagalbą Savivaldybės ESK ir suinteresuotoms institucijoms.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos užtikrina hidrometeorologinės
informacijos ir prognozių teikimą Savivaldybės ESOC.
4.2. Miškų gaisrai.
Atsakingosios institucijos:

Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
Telšių miškų urėdija.
Remiančiosios institucijos: Savivaldybės administracijos direktorius;
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono
agentūra;
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
Telšių visuomenės sveikatos centras;
VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba;
Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis situacijų skyrius.
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba organizuoja ir koordinuoja gaisrų gesinimą,
gyventojų ir turto gelbėjimą, kitus gelbėjimo darbus, teikia nukentėjusiems pirmąją ir skubiąją
medicininę pagalbą.
Telšių miškų urėdija taiko visas būtinas prevencines priemones ir organizuoja gaisrų gesinimo
technikos miškų gaisrams gesinti panaudojimą.
Savivaldybės administracijos direktorius:
- perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų
apgyvendinimą;
- organizuoja reikalingų materialinių išteklių, reikalingos profesijos specialistų telkimą.
Savivaldybės gydytojas organizuoja ir kontroliuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros
organizavimą.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
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- organizuoja ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus
turto apsaugą;
- organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo, įlaipinimo į transportą,
išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, evakuojamųjų vežimo maršrutuose;
- organizuoja, koordinuoja evakuotų gyventojų registravimą laikinojo apgyvendinimo vietose,
jų apskaitos tvarkymą;
- organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į ekstremaliosios
situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą;
- organizuoja eismo reguliavimą gaisro teritorijoje.
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūra:
- organizuoja aplinkos taršos tyrimus, taršos poveikio aplinkai masto ir aplinkai padarytos žalos
nustatymą, atlieka teršalų sklaidos prognozes ir teikia jas institucijoms, dalyvaujančioms valdant
ekstremaliąją situaciją;
- organizuoja į aplinką patekusių cheminių medžiagų sudėties nustatymą, jų identifikavimą,
teikia trumpalaikę galimos poveikio zonos prognozę.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos užtikrina hidrometeorologinės
informacijos ir prognozių teikimą institucijoms, dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją.
Telšių visuomenės sveikatos centras vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir
užtikrina visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką.
VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba teikia pirmąją medicininę pagalbą
nukentėjusiesiems.
Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis situacijų skyrius vadovaudamasis sąveikos
planu, telkia karinius vienetus padėti gesinti miškų (durpynų) gaisrus, vykdyti žvalgybą iš oro kilus
miškų ir durpynų gaisrams.
4.3. Teršalų išsiliejimas.
Atsakingosios institucijos:

Ūkio subjekto savininkas ir (ar) jo įgaliotas asmuo;
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono
agentūra.
Remiančiosios institucijos: Savivaldybės administracijos direktorius;
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
VĮ „Telšių regiono keliai“;
Plungės geležinkelio stotis.
Ūkio subjekto savininkas ir (ar) jo įgaliotas asmuo:
- informuoja apie teršalų išsiliejimą Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės
rajono agentūrą, Savivaldybės ESK pirmininką- Administracijos direktorių;
- telkia inžinerinę-statybinę techniką ir reikalingų profesijų specialistus gedimams ir avarijos
padariniams šalinti;
- nuolat informuoja Savivaldybės ESK apie avarijos padarinių šalinimo eigą.
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūra:
- organizuoja aplinkos taršos tyrimus, taršos poveikio aplinkai masto ir aplinkai padarytos žalos
nustatymą, atlieka teršalų sklaidos prognozes ir teikia jas institucijoms, dalyvaujančioms valdant
ekstremaliąją situaciją;
- organizuoja į aplinką patekusių cheminių medžiagų sudėties nustatymą, jų identifikavimą,
teikia trumpalaikę galimos poveikio zonos prognozę;
- koordinuoja ir kontroliuoja užterštos teritorijos darbų vykdymą ir aplinkos būklės atkūrimą.
Savivaldybės administracijos direktorius:
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- perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų
apgyvendinimą;
- organizuoja reikalingų materialinių išteklių, reikalingos profesijos specialistų telkimą.
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba:
- organizuoja teršimo incidentų likvidavimo darbus: vykdo žmonių paiešką, gelbėjimą ir
laikinąjį evakuavimą, teikia pirmąją medicinos pagalbą, stabdo teršalų nutekėjimą, garavimą, apriboja
pavojingų medžiagų patekimą į gruntą ir vandenis, surenka ir neutralizuoja pavojingas medžiagas;
- nustato likvidavime dalyvaujančioms civilinės saugos sistemos subjektams jų dislokacijos,
riboto buvimo zonas.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas užtikrina viešąją tvarką.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos užtikrina hidrometeorologinės
informacijos ir prognozių teikimą institucijoms, dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją.
VĮ „Telšių regiono keliai“:
- organizuoja laikinų kelių tiesimą, kad būtų užtikrinti gelbėjimo pajėgų veiksmai;
- organizuoja gelbėjimo darbus;
- užtikrina papildomų kelių ženklų įrengimą, siekiant užtikrinti saugų eismo reguliavimą.
Plungės geležinkelio stotis:
- informuoja apie teršalų išsiliejimą Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės
rajono agentūrą, Savivaldybės ESK pirmininką- Administracijos direktorių;
- telkia inžinerinę-statybinę techniką ir reikalingų profesijų specialistus gedimams ir avarijos
padariniams šalinti;
- nuolat informuoja Savivaldybės ESK apie avarijos padarinių šalinimo eigą.
4.4. Transporto įvykiai, susiję su geležinkelių transporto ir automobilių kelių eismu ir
įvykiais vežant pavojingą krovinį.
Atsakingosios institucijos: VĮ „Telšių regiono keliai“;
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Plungės geležinkelio stotis.
Remiančiosios institucijos: Savivaldybės administracijos direktorius;
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono
agentūra;
Radiacinės saugos centras;
VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba.
VĮ „Telšių regiono keliai“:
- organizuoja laikinų kelių tiesimą, kad būtų užtikrinti gelbėjimo pajėgų veiksmai;
- dalyvauja likviduojant avarijų padarinius;
- koordinuoja visų rūšių transporto sąveiką;
- užtikrina papildomų kelių ženklų įrengimą, siekiant užtikrinti saugų eismo reguliavimą.
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Plungės geležinkelio stotis:
- informuoja apie transporto avariją suinteresuotas institucijas, Savivaldybės ESK pirmininkąAdministracijos direktorių;
- telkia inžinerinę-statybinę techniką ir reikalingų profesijų specialistus gedimams ir avarijos
padariniams šalinti;
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- nuolat informuoja Savivaldybės ESK apie avarijos padarinių šalinimo eigą;
- dalyvauja likviduojant avarijų padarinius;
- koordinuoja visų rūšių transporto sąveiką.
Savivaldybės administracijos direktorius:
- perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų
apgyvendinimą;
- organizuoja papildomai reikalingų materialinių išteklių, reikalingos profesijos specialistų
telkimą;
- organizuoja gyventojų, kurie atlieka gelbėjimo, paieškos darbus ekstremaliosios situacijos
židinyje, ir civilinės saugos sistemos pajėgų, kurios ekstremaliosios situacijos židinyje atlieka
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, likviduoja ekstremaliąsias situacijas ir šalina padarinius,
aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis iš valstybės rezervo civilinės saugos priemonių
atsargų.
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba:
- koordinuoja gaisrų gesinimą, kitus gelbėjimo darbus, teikia nukentėjusiems pirmąją ir
skubiąją medicinos pagalbą;
- organizuoja žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus.sterijos užtikrina hidrometeorologinės
informacijos ir prognozių teikimą institucijoms, dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją.
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūra kartu su Telšių
visuomenės sveikatos centru prireikus organizuoja cheminės taršos sudėties nustatymą, nuodingųjų
medžiagų poveikio ekspertizę, teikia taršos sklidimo prognozę.
Radiacinės saugos centras:
- teikia skubią specializuotą techninę konsultaciją ir pagalbą;
- nustato visų valstybės ir savivaldybių institucijų, atliekančių gelbėjimo, paieškos ir tvarkymo
darbus, darbuotojams reikalavimus, kokių radiacinės saugos priemonių jie turi laikytis, ir kontroliuoja,
kaip vykdomi šie reikalavimai;
- prognozuoja įvykio padarinius ir teikia pasiūlymus, kaip jų išvengti ir juos likviduoti;
- organizuoja, koordinuoja ir atlieka radiologinius (dozimetrinius, spektrometrinius, paviršiaus
taršos) tyrimus;
- koordinuoja mėginių atrinkimą, atlieka jų radiologinius tyrimus ir vertinimą;
- vertina radiologinius (dozimetrinius, spektrometrinius, paviršiaus taršos) tyrimų rezultatus ir
jų pagrindu teikia pasiūlymus dėl gyventojų, darbuotojų ir aplinkos apsaugos nuo žalingo
jonizuojančios spinduliuotės poveikio, teikia išvadas, pasiūlymus ir nustato reikalavimus dėl
jonizuojančios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo;
- vykdo darbų užterštoje zonoje valstybinę radiacinės saugos kontrolę ir priežiūrą, kontroliuoja
taršos šalinimo eigą ir kokybę;
- kontroliuoja, kad būtų vykdoma darbus atliekančių specialistų individualios apšvitos
dozimetrinė ir jų asmeninės apsaugos bei techninių priemonių taršos radioaktyviosiomis medžiagomis
kontrolė;
- išgabenus jonizuojančios spinduliuotės šaltinius, įvertina dirbusių žmonių, naudotos įrangos ir
aplinkos taršą radioaktyviosiomis medžiagomis;
- atlikus radioaktyviosios taršos matavimus, leidžia iš jonizuojančios spinduliuotės šaltinių
buvimo vietos išnešti įrangą ar kitus daiktus, išvykti dezaktyvuotiems žmonėms;
- prireikus organizuoja apšvitintų žmonių siuntimą į atitinkamas asmens sveikatos priežiūros
įstaigas;
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- priima galutinį sprendimą, kuriuo konstatuoja, kad jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai ar
radionuklidais užteršti objektai yra tinkamai sutvarkyti ir toliau taikyti radiacinės saugos priemones
netikslinga;
- informuoja valstybės įmonę Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą, kad būtina paimti,
išvežti, sutvarkyti ir saugoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius ir tvarkyti radionuklidais užterštus
objektus, pateikia pirminę informaciją apie jų fizines charakteristikas ir radiacinės būklės įvertinimą
(lygiavertės dozės galią, radionuklidą ir kita);
- išduoda leidimus gabenti radioaktyviąsias medžiagas;
- atlieka jonizuojančios spinduliuotės poveikio žmonėms tyrimus ir vertinimą.
VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba teikia pirmąją medicininę pagalbą
nukentėjusiesiems.
4.5. Pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos ir (ar) pandemijos,
bioterorizmas)
Atsakingoji institucija
Telšių visuomenės sveikatos centras.
Remiančiosios institucijos: Savivaldybės administracijos direktorius;
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;
Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis situacijų
skyrius;
Plungės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
Telšių visuomenės sveikatos centras:
- koordinuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą;
- įvertina susidariusią ekstremaliąją situaciją, organizuoja pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei
nustatymą;
- organizuoja užkrečiamųjų ligų nustatymą, užkrėstų teritorijų ar karantino skelbimą ir (ar)
atšaukimą;
- organizuoja epidemiologinį tyrimą ir dalyvauja organizuojant kontrolės (valdymo) priemones;
- kontroliuoja, kaip užkrėstoje teritorijoje taikomos kontrolės (valdymo) priemonės, ir vertina jų
veiksmingumą;
- Vyriausybei priėmus sprendimą dėl valstybės medicinos rezervo išteklių panaudojimo,
organizuoja valstybės medicinos rezervo paskirstymą;
- koordinuoja medicininę-karantininę kontrolę pasienio kontrolės punktuose, siekdamas
apsaugoti Plungės rajono savivaldybę bei kaimynines teritorijas nuo užkrečiamųjų ligų, taršos įvežimo
ir išplitimo ar kito biologinės kilmės įvykio.
Savivaldybės administracijos direktorius:
- perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų
apgyvendinimą;
- organizuoja papildomai reikalingų materialinių išteklių, reikalingos profesijos specialistų
telkimą;
- organizuoja gyventojų, kurie atlieka gelbėjimo, paieškos darbus ekstremaliosios situacijos
židinyje, ir civilinės saugos sistemos pajėgų, kurios ekstremaliosios situacijos židinyje atlieka
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, likviduoja ekstremaliąsias situacijas ir šalina padarinius,
aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis iš valstybės rezervo civilinės saugos priemonių
atsargų;
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- planuoja civilinės saugos priemones, kaip optimaliai panaudoti savivaldybės išteklius ūkio
gyvybingumui ekstremaliosios situacijos atveju palaikyti, ekstremaliosios situacijos atveju palaikyti,
ekstremaliosios situacijos židiniams lokalizuoti ir jos padariniams šalinti.
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius teikia Savivaldybės ESK pasiūlymus
dėl socialinės pagalbos ir garantijų suteikimo evakuotiems ir nukentėjusiems gyventojams.
Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius pagal Telšių visuomenės sveikatos centro
rekomendacijas, nustato ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms ir kitoms švietimo
įstaigoms priemones, būtinas ugdymo (mokymo) procesui užkrėstoje teritorijoje organizuoti arba jam
nutraukti.
Savivaldybės gydytojas kontroliuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą.
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba:
- organizuoja ekstremaliosios situacijos lokalizavimą, žmonių gelbėjimą, padarinių šalinimą
užkrėstoje teritorijoje, teikia nukentėjusiesiems pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
- organizuoja teritorijų, kurioms taikomas karantino režimas, ribų apsaugą ir viešosios tvarkos
palaikymą, organizuoja ir vykdo pasimetusių ir pasiklydusių asmenų paiešką;
- koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų tarnybų patekimą į ekstremaliosios
situacijos židinio teritoriją;
- renka ir apdoroja informaciją apie aukas, organizuoja žuvusių gyventojų atpažinimą ir
tapatybės nustatymą;
- palaiko nustatytą karantino režimą, padeda valdyti ekstremaliąją situaciją užkrėstoje
teritorijoje.
Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis situacijų skyrius, vadovaudamasis sąveikos
planu, telkia į pagalbą karinius vienetus.
Plungės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba organizuoja vandens, gyvūninių ir
negyvūninių maisto produktų, pašarų laboratorinių tyrimų atlikimą ir rizikos vertinimą.
4.6. Sausra (kaitra)
Atsakingoji institucija
Remiančiosios institucijos:

Savivaldybės administracijos direktorius.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento
Plungės rajono agentūra;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽŪM
Telšių regioninis skyrius;
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
Telšių miškų urėdija;
Plungės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Savivaldybės administracijos direktorius:
- perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų
apgyvendinimą;
- organizuoja reikalingų materialinių išteklių, reikalingos kvalifikacijos specialistų telkimą.
Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:
- organizuoja ir koordinuoja priemones dėl gyvulių, žemės ūkio ir maisto produktų, augalų ir
pašarų apsaugos, susidarius ekstremaliajai situacijai;
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- organizuoja specialiąsias apsaugos ir nelaimių padarinių šalinimo priemones, privalomas
visiems žemės valdytojams, savininkams ir naudotojams;
- teikia metodines rekomendacijas ūkininkams ir žemės ūkio subjektams dėl gyvulių, augalų ir
pašarų apsaugos, susidarius ekstremaliajai situacijai;
- teikia pasiūlymus dėl kompensavimo už patirtus nuostolius mechanizmo.
Savivaldybės gydytojas kontroliuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba užtikrina hidrometeorologinės informacijos ir prognozių
teikimą institucijoms, dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją.
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūra teikia Savivaldybės
ESK pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo.
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽŪM Telšių regioninis skyrius atlieka žemės ūkio
augalų ligų ir kenkėjų plitimo stebėjimus, įvertina ligų ir kenkėjų paplitimą ir informuoja žemės
naudotojus, kontroliuoja saugaus maisto gamybą.
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba koordinuoja gaisrų gesinimą, gyventojų ir
turto gelbėjimą, kitus gelbėjimo darbus, teikia nukentėjusiesiems pirmąją ir skubiąją medicinos
pagalbą.
Tekšių miškų ūrėdija taiko visas būtinas prevencines priemones ir prireikus organizuoja gaisrų
gesinimo technikos miškų gaisrams gesinti panaudojimą.
Plungės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba organizuoja vandens, gyvūninių ir
negyvūninių maisto produktų, pašarų laboratorinių tyrimų atlikimą ir rizikos vertinimą.
4.7. Speigas ( didelis šaltis)
Atsakingoji institucija
Remiančiosios institucijos:

Savivaldybės administracijos direktorius.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas;
UAB Plungės šilumos tinklai;
AB LESTO Klaipėdos regiono tinklo valdymo
departamentas.

Savivaldybės administracijos direktorius:
- perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų
apgyvendinimą;
- organizuoja reikalingų materialinių išteklių, reikalingos kvalifikacijos specialistų telkimą.
Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:
- teikia metodines rekomendacijas žemės ūkio subjektams ekstremaliosios situacijos atveju;
- dalyvauja organizuojant ir koordinuojant apsaugos ekstremaliųjų situacijų ir jų padarinių
likvidavimo priemones;
- teikia pasiūlymus dėl kompensavimo už patirtus nuostolius mechanizmo.
Savivaldybės gydytojas kontroliuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba užtikrina hidrometeorologinės informacijos ir prognozių
teikimą institucijoms, dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją.
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba koordinuoja gaisrų gesinimą, gyventojų ir
turto gelbėjimą, kitus gelbėjimo darbus, teikia nukentėjusiesiems pirmąją ir skubiąją medicinos
pagalbą.
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Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja viešosios tvarkos
užtikrinimą, ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus turto
apsaugą.
UAB Plungės šilumos tinklai taiko visas būtinas prevencines priemones, užtikrinant nuolatinį
šilumos energijos tiekimą vartotojams.
AB LESTO Klaipėdos regiono tinklo valdymo departamentas taiko visas būtinas prevencines
priemones, užtikrinant nuolatinį elektros energijos tiekimą vartotojams.
4.8. Uraganas
Atsakingosios institucijos:

Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas.
Remiančiosios institucijos:
Administracijos direktorius;
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;
Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis
situacijų skyrius;
AB LESTO Klaipėdos regiono tinklo valdymo
departamentas.
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba koordinuoja gaisrų gesinimą, gyventojų ir
turto gelbėjimą, kitus gelbėjimo darbus, teikia nukentėjusiesiems pirmąją ir skubiąją medicinos
pagalbą.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
- organizuoja ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus
turto apsaugą;
- organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo, įlaipinimo į transportą,
išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, evakuojamųjų vežimo maršrutuose;
- organizuoja, koordinuoja ir užtikrina evakuotų gyventojų registravimą laikinojo
apgyvendinimo vietose, jų apskaitos tvarkymą;
- organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į ekstremaliosios
situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą.
Administracijos direktorius:
- perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų
apgyvendinimą.
Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:
- teikia metodines rekomendacijas žemės ūkio subjektams ekstremaliosios situacijos atveju;
- dalyvauja organizuojant ir koordinuojant apsaugos ekstremaliųjų situacijų ir jų padarinių
likvidavimo priemones;
- teikia pasiūlymus dėl kompensavimo už patirtus nuostolius mechanizmo.
Savivaldybės gydytojas koordinuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba užtikrina hidrometeorologinės informacijos ir prognozių
teikimą institucijoms, dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją.
Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis situacijų skyrius, vadovaudamasis sąveikos
planu, telkia į pagalbą karinius vienetus.
AB LESTO Klaipėdos regiono tinklo valdymo departamentas taiko visas būtinas prevencines
priemones, užtikrinant nuolatinį elektros energijos tiekimą vartotojams.
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4.9. Potvynis
Atsakingosios institucijos:

Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas.
Remiančiosios institucijos:
Administracijos direktorius;
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;
Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis
situacijų skyrius;
Telšių visuomenės sveikatos centras;
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento
Plungės rajono agentūra.
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba koordinuoja gaisrų gesinimą, žmonių
paiešką, gelbėjimą ir skubų iškeldinimą iš ekstremaliųjų situacijų židinių, teikia nukentėjusiesiems
pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
- organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo, įlaipinimo į transportą,
išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, evakuojamųjų vežimo maršrutuose;
- organizuoja potvynio zonoje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus turto apsaugą;
- organizuoja žuvusiųjų atpažinimą, dingusių asmenų apskaitą ir paiešką;
- nustatyta tvarka registruoja evakuotus gyventojus laikinojo apgyvendinimo vietose;
- organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į ekstremaliosios
situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą.
Administracijos direktorius:
- perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų
apgyvendinimą.
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius teikia Administracijos direktoriui
pasiūlymus dėl socialinės pagalbos suteikimo nukentėjusiems nuo potvynio ir evakuotiems iš potvynio
zonos asmenims.
Savivaldybės gydytojas koordinuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą.
Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius organizuoja evakuotų mokyklinio amžiaus vaikų
švietimą ir mokymą.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba užtikrina stichinių ir katastrofinių hidrometeorologinių
reiškinių stebėseną, duomenų perdavimą ir išankstinį perspėjimą.
Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis situacijų skyrius, vadovaudamasis sąveikos
planu, telkia į pagalbą karinius vienetus.
Telšių visuomenės sveikatos centras sustiprina užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir
kontrolę.
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūra, potvynio metu
susidarius sąlygoms, dėl kurių galima aplinkos tarša, organizuoja aplinkos taršos tyrimus, taršos
poveikio aplinkai masto ir aplinkai padarytos žalos nustatymą, atlieka teršalų sklaidos prognozes ir
teikia jas institucijoms, dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją.
4.10. Epizootijos (gyvulių susirgimai)
Atsakingoji institucija

Plungės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
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Administracijos direktorius;
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas;
VĮ „Telšių regiono keliai“;
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;
Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis
situacijų skyrius.
Plungės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:
- vadovaujasi gyvūnų pavojingų užkrečiamųjų ligų neatidėliotinų priemonių planais ir
organizuoja jų įgyvendinimą;
- atlieka epizootinį tyrimą, organizuoja, koordinuoja ir pagal kompetenciją vykdo gyvūnų,
maisto, pašarų ir vandens taršos pavojingais ir ypač pavojingais ligų sukėlėjais tyrimą, atlieka
mikrobiologinės taršos stebėseną;
- nustato gyvūnų ligų profilaktines ir gyvūnų žudymo priemones, kontroliuoja, kaip jos
vykdomos;
- kontroliuoja, kad būtų sunaikintas pavojingų ir ypač pavojingų ligų sukėlėjų užterštas maistas,
pašarai, šalutiniai gyvūniniai produktai ir pašalintas geriamojo vandens kenksmingumas;
- nustato užkrėstoje teritorijoje gyvybiškai svarbių objektų funkcionavimo, žmonių ūkinės
veiklos, kitų veiklos rūšių, susijusių su maisto ir pašarų tvarkymo tęstinumu, geriamojo vandens
tiekimu, naminių gyvūnų priežiūra ir auginimu, ir kitas procedūras;
- kontroliuoja ir reglamentuoja maisto ir pašarų tvarkymo subjektų veiklą užkrėstoje teritorijoje;
- įvertina ekstremaliosios situacijos keliamą grėsmę gyvūnams ir apie diagnozuotas gyvūnų
užkrečiamąsias ligas ir priemones joms likviduoti praneša suinteresuotoms institucijoms.
Administracijos direktorius:
- perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų
apgyvendinimą.
Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius organizuoja ir kontroliuoja nuostolių, patirtų
likviduojant epizootijas, atlyginimą gyvūnų augintojams.
Savivaldybės gydytojas vertina susidariusią ekstremaliąją situaciją, nustato pavojų žmonių
sveikatai ir gyvybei.
Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba savivaldybės lygiu organizuoja
ekstremaliosios situacijos lokalizavimą, žmonių ir turto gelbėjimą, padarinių šalinimą užkrėstoje
teritorijoje.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
- organizuoja teritorijų, kurioms taikomas karantino režimas, ribų apsaugą ir viešosios tvarkos
palaikymą, organizuoja ir vykdo pasimetusių ir pasiklydusių asmenų paiešką;
- koordinuoja, kaip organizuojamas civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų tarnybų patekimas į
ekstremaliojo įvykio židinio teritoriją;
- renka ir apdoroja informaciją apie aukas, organizuoja žuvusių gyventojų atpažinimą ir
tapatybės nustatymą;
- organizuoja policijos pajėgų patelkimą, palaiko nustatytą karantino režimą, padeda vykdyti
ekstremaliosios situacijos valdymą užkrėstoje teritorijoje.
VĮ „Telšių regiono keliai“ numato valstybinės reikšmės kelių apylankas ir pažymi jas kelio
ženklais.
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Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba užtikrina hidrometeorologinės informacijos ir prognozių
teikimą institucijoms, dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją.
Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis situacijų skyrius, vadovaudamasis sąveikos
planu, telkia į pagalbą karinius vienetus.
4.11. Masiniai neramumai.
Atsakingoji institucija

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas.
Remiančiosios institucijos:
Administracijos direktorius;
Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis
situacijų skyrius.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
organizuoja viešosios tvarkos
užtikrinimą ir eismo reguliavimą masinių neramumų metu.
Administracijos direktorius:
- perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų
apgyvendinimą;.
- koordinuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą.
Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis situacijų skyrius, vadovaudamasis sąveikos
planu, telkia į pagalbą karinius vienetus.
5. Valdymo organizavimas ekstremaliosios situacijos atveju
Valdymo tikslas – organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Savivaldybės civilinės saugos ir
gelbėjimo sistemai priskirtų funkcijų vykdymą ekstremaliųjų situacijų metu.
Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatai reglamentuoja Plungės rajono
savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos (toliau – Savivaldybės ESK) sudėtį, tikslus, funkcijas,
teises ir darbo organizavimo tvarką.
Savivaldybės ESK – iš Savivaldybės tarybos narių, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų ir
įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, turinčių teisę spręsti atstovaujamos institucijos
kompetencijai priskirtus uždavinius, sudaroma nuolatinė komisija, koordinuojanti ekstremaliųjų
situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą Plungės rajono savivaldybės
teritorijoje.
Pagrindiniai savivaldybės ESK steigimo tikslai – pasirengti greitai ir efektyviai valdyti Plungės
rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) teritorijoje gresiančią ir (ar) susidariusią ekstremaliąją
situaciją bei šalinti jos padarinius savivaldybėje esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis ir
naudojant savivaldybėje turimus arba iš kitų savivaldybių gautus materialinius išteklius.
Savivaldybės ESK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu
(Žin., 1994, Nr.55-1049; 2010, Nr.51-2480), Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu (Žin.,
1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr.159-7207), Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatais ir
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės saugos sistemos veiklą.
Savivaldybės ESK sudėtį ir nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
Savivaldybės ESK priimti sprendimai privalomi visoms valstybės ir savivaldybės institucijoms
ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, dalyvaujantiems likviduojant savivaldybės lygio
ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius.
Savivaldybės ESK vykdo šias funkcijas:
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- ne rečiau kaip kartą per metus aptaria savivaldybės civilinės saugos sistemos būklę, vertina
savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias
situacijas ir imasi priemonių šiam pasirengimui gerinti;
- svarsto Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir teikia jį tvirtinti Savivaldybės
administracijos direktoriui;
- svarsto savivaldybės teritorijoje esančio pavojingojo objekto išorės avarinį (-ius) planą (-us)
ir teikia jį (juos) tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
- teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės lygio
ekstremaliosios situacijos skelbimo ir atšaukimo;
- teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovo, skiriamo vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms,
dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius
ekstremaliosios situacijos židinyje, kandidatūros;
- gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, teikia Savivaldybės
administracijos direktoriui pasiūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės
saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo;
- teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės gyventojų
evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti realus didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;
- priima sprendimus, reikalingus savivaldybėje gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai
situacijai valdyti;
- teikia visuomenei informaciją apie savivaldybėje gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją
situaciją, padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;
- atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar mastą, teikia
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos siūlymus dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sušaukimo;
- teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos
siūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų
metu;
- atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu
susijusias funkcijas.
Savivaldybės ESK, vykdydama jai pavestas funkcijas ir pareigas, turi teisę:
- gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų išsamią
informaciją savivaldybės civilinės saugos parengties, pajėgų ir išteklių, įskaitant maisto ir kitų
būtiniausių prekių atsargas, klausimais;
- priimti sprendimus dėl gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų organizavimo ir pavesti juos vykdyti
valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams;
- prireikus kviestis Lietuvos ūkio ir mokslo specialistus pavojingųjų objektų veiklos ekspertizei
atlikti, avarijų bei stichinių nelaimių padarinių šalinimo darbų vykdymo technologijoms patikslinti ir
darbams vykdyti;
- teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl prašymo gretimos (gretimų)
savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti, gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems
darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams
šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka;
- ekstremaliosios situacijos padariniams lokalizuoti ir šalinti, gelbėjimo darbams atlikti
panaudoti visas savivaldybės teritorijoje esančias pajėgas ir materialinius išteklius;
- teisės aktų nustatyta tvarka prašyti leidimo panaudoti valstybės rezervo civilinės saugos
priemones;
- priimti sprendimus dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių pasitelkimo
neatidėliotinais atvejais;
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- priimti sprendimus dėl gyventojų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus ekstremaliajai
situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.
Savivaldybės ESK darbui vadovauja pirmininkas – Savivaldybės administracijos direktorius,
kai jo nėra – vienas iš Savivaldybės ESK narių Komisijos pirmininko pavedimu.
Savivaldybės ESK pirmininkas, savivaldybėje gresiant ekstremaliajai situacijai arba jai
susidarius, sušaukia posėdžius ir organizuoja Komisijos darbą. Savivaldybės ESK nariai turi susirinkti
nedelsdami – per pusę valandos, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis - kaip galima greičiau –
ne ilgiau kaip per vieną valandą.
Savivaldybės ESK pirmininkas ne rečiau kaip vieną kartą per metų ketvirtį šaukia ESK posėdį.
Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Savivaldybės ESK narių.
Savivaldybės ESK sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Balsams
pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Savivaldybės ESK pirmininko, o kai jo nėra – Komisijai
vadovaujančio Komisijos nario balsas.
Savivaldybės ESK sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo posėdžio
pirmininkas ir posėdžio sekretorius.
Savivaldybės ESK nariui negalint dalyvauti posėdyje, į posėdį gali atvykti kitas, jį delegavusios
institucijos įgaliotas, atstovas.
Į Savivaldybės ESK posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys.
Savivaldybės ESK pirmininkas:
- vadovauja Komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;
- šaukia planinius ir neeilinius posėdžius, tvirtina jų darbotvarkes;
- kontroliuoja, kaip Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras vykdo Komisijos
sprendimus;
- vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
Savivaldybės ESK priimtų sprendimų dėl įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų
likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.
6. Operacijų centro veiklos tikslai, uždaviniai ir funkcijos
Operacijų centro veiklos tikslai – vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinti
Ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti įvykių,
ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto
gelbėjimą.
Operacijų centro uždaviniai:
- užtikrinti Ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą;
- pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios
situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.
Operacijų centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
- pagal kompetenciją įgyvendina Ekstremalių situacijų komisijos sprendimus ekstremaliųjų
situacijų prevencijos klausimais;
- pagal kompetenciją renka, analizuoja ir vertina duomenis ir informaciją apie įvykį,
ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, prognozuoja jų eigą ir mastą,
numato civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;
- teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir
įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar
ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo
ekstremaliosios situacijos būdus;
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- keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, analizuodamas, vertindamas įvykio,
ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos eigą;
- organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų telkimą įvykių, ekstremaliųjų
įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo metu;
- organizuoja ir koordinuoja materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti
panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti, padariniams šalinti,
valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ar atkurti,
telkimą šiems tikslams pasiekti;
- pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos sistemos subjektų veiksmus įvykių,
ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;
- teikia Ekstremalių situacijų komisijai pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos
pajėgų, racionalaus ir veiksmingo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų skirtų finansinių
ir kitų materialinių išteklių panaudojimo ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti;
- atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu
susijusias funkcijas.
6.1. Operacijų centro sudarymas ir darbo organizavimas
Operacijų centrą sudaro Operacijų centro koordinatorius ir nariai, kuriuos skiria
Administracijos direktorius. Operacijų centras sudaromas iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir
įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, ūkio subjektų darbuotojų. Į Operacijų centro sudėtį gali
būti įtraukiami ir civilinės saugos sistemos pajėgų atstovai.
Operacijų centro koordinatorius:
- organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Operacijų centrui priskirtų uždavinių vykdymą ir
funkcijų atlikimą;
- pagal kompetenciją koordinuoja visų civilinės saugos sistemos pajėgų, dalyvaujančių
likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios
situacijos židinyje, veiksmus, iki paskiriamas Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, kai nėra
gelbėjimo darbų vadovo;
- pagal kompetenciją teikia Ekstremalių situacijų komisijai, ekstremaliosios situacijos operacijų
vadovui pasiūlymus dėl gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti ir padariniams
šalinti reikalingų priemonių ir veiksmų.
Operacijų centro koordinatorius pavaldus ir atskaitingas ekstremaliosios situacijos operacijų
vadovui.
Administracijos direktorius, steigdamas Operacijų centrą, Operacijų centro narius paskiria į
grupes. Paskirti Operacijų centro grupių vadovai pavaldūs Operacijų centro koordinatoriui.
Operacijų centrą sudaro šios grupės:
- operacinio vertinimo, ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir administravimo;
- informacijos valdymo ir visuomenės informavimo;
- elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo;
- materialinio techninio aprūpinimo.
6.2. Operacinio vertinimo, ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir administravimo grupė:
- teisės aktų nustatyta tvarka vykdo ekstremaliųjų situacijų prevenciją pagal Savivaldybės
kompetenciją;
- prognozuoja įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą, jos padarinių
pobūdį ir mastą, planuoja civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;
- įvertina susidariusią situaciją ir, suderinusi su Operacijų centro koordinatoriumi, teikia
Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos pajėgų,
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racionalaus ir veiksmingo finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo gresiančios ar
susidariusios ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti;
- organizuoja ir koordinuoja įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos
likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą ir evakuavimą;
- koordinuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, civilinės saugos sistemos pajėgų
telkimą ir veiksmus;
- koordinuoja veiksmus ir keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais,
analizuodama, vertindama ir prognozuodama įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos
eigą;
- užtikrina Operacijų centro dokumentų įforminimą ir tvarkymą;
- užtikrina Operacijų centro įrangos eksploatavimą ir techninę priežiūrą;
- užtikrina Operacijų centro darbo vietų nuolatinį aprūpinimą darbui reikalingomis
priemonėmis.
6.3. Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupė:
- organizuoja, analizuoja ir vertina informaciją ir duomenis apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar
ekstremaliąją situaciją;
- surinktą, išanalizuotą ir įvertintą informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją
situaciją, suderinusi su Operacijų centro koordinatoriumi, perduoda Ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovui;
- perduoda Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos, Ekstremaliosios situacijos operacijų
vadovo sprendimus ir kitą būtiną informaciją civilinės saugos sistemos pajėgoms ir kitiems civilinės
saugos sistemos subjektams;
- rengia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus
jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
- organizuoja spaudos konferencijas;
- teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir
įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ir
ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo būdus.
6.4. Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė:
- atsižvelgdama į įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą ir prognozę,
planuoja Operacijų centro ryšių, duomenų perdavimo įrangos ir sistemų veiklą, užtikrina tinkamą
Operacijų centro ryšių sistemų būklę;
- užtikrina Operacijų centro elektroninės informacijos apsaugą;
- užtikrina turimų Operacijų centro informacinių sistemų darbą.
6.5. Materialinio techninio aprūpinimo grupė:
- Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymu organizuoja būtinų materialinių
išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ir
ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybės institucijų ir
įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti, telkimą šiems tikslams pasiekti;
- organizuoja materialinių išteklių, reikalingų būtiniausioms gyvenimo sąlygoms atkurti įvykio,
ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos metu, telkimą gyventojams.
Operacijų centras pagal kompetenciją vykdo kitus Operacijų centro koordinatoriaus
sprendimus, būtinus Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos ir (ar) Ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovo priimtiems sprendimams ir (ar) kitiems Operacijų centro uždaviniams įgyvendinti.
Operacijų centras, atlikdamas funkcijas, turi teisę gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir
įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų išsamią informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją
situaciją, jų turimas civilinės saugos sistemos pajėgas ir materialinius išteklius, kurie galėtų būti
panaudoti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, gresiančiai ar susidariusiai
ekstremaliajai situacijai likviduoti, jų padariniams šalinti.
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Operacijų centro pasirengimas valdyti ekstremaliąsias situacijas įvertinamas teisės aktų
nustatyta tvarka per organizuojamas civilinės saugos pratybas.
6.6 Operacijų centro sušaukimas ir veikla
Savivaldybės administracijos direktorius Operacijų centrą sušaukia:
- gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;
- teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos
parengties lygį;
- per civilines saugos pratybas.
Atsižvelgdamas į įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos mąstą ir pobūdį, taip
pat Operacijų centro sušaukimo tikslus, Operacijų centro koordinatorius:
- gali inicijuoti viso Operacijų centro ar reikiamų Operacijų centro grupių arba kai kurių jų
narių sušaukimą;
- gali kreiptis į kitas kompetentingas valstybės, Savivaldybės institucijas, įstaigas ir ūkio
subjektus su prašymu skirti atstovus, kurie padėtų užtikrinti Operacijų centro veiklą;
- ne rečiau kaip vieną kartą per metų ketvirtį šaukia Operacijų centro planinį posėdį.
Operacijų centro nutarimai įforminami posėdžio protokolais, kuriuos pasirašo posėdžio
pirmininkas ir posėdžio sekretorius.
Operacijų centro nariai pavaldūs Operacijų centro koordinatoriui.
Dėl svarbios priežasties neatvykus Operacijų centro koordinatoriui, Savivaldybės
administracijos direktorius žodiniu pavedimu paveda koordinatoriaus funkcijas atlikti kitam Operacijų
centro grupės vadovui ar nariui.
Dėl svarbios priežasties neatvykus grupės vadovui, koordinatorius laikinai paskiria kitą grupės
vadovą iš tos pačios grupės.
Operacijų centro nariai atlieka jiems pavestas funkcijas iš anksto įrengtose Operacijų centro
patalpose ir (ar) darbo vietose, ar kitose patalpose. Operacijų centro koordinatoriaus sprendimu
Operacijų centro nariai gali dirbti slėptuvėje, kai būtina užtikrinti jų apsaugą nuo gyvybei ar sveikatai
pavojingų veiksnių, atsiradusių dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos.
Operacijų centro nariai darbo metu turi susirinkti nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio ir
švenčių dienomis – kaip galima greičiau.
Plungės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų
centras informuoja Kretingos, Skuodo, Klaipėdos, Telšių, Mažeikių rajonų ir Rietavo savivaldybes apie
įvykusias ekstremaliąsias situacijas Plungės rajono savivaldybės teritorijoje, kurių mąstai gali išplisti
už savivaldybės ribų į kaimyninių rajonų teritorijas.
Informacija pateikiama Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos ir Operacijų centro
telefoninio bei faksimilinio ryšio priemonėmis. Kaimyniniai rajonai analogišką informaciją teikia
Plungės ekstremaliųjų situacijų komisijai ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui.
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7. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymo schema

SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

SAVIVALDYBĖS
EKSTREMALIŲJŲ
SITUACIJŲ KOMISIJA

Savivaldybės ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovas

Savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų operacijų centras

Ūkio subjektų ekstremaliųjų
situacijų operacijų centras

Gelbėjimo darbų vadovas

Darbų koordinavimo štabas

- valdymas;

____________

- keitimasis
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8. Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių veiklos tęstinumo
užtikrinimas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms.
Gręsiant ar susidarius ypač ekstremaliosioms situacijoms, kai Savivaldybė nebegalės dirbti
nuolatinėje darbo vietoje Savivaldybės administracijos pastate, Vytauto g. 12, Plungės mieste, ir
vykdyti savo nustatytų funkcijų, Savivaldybės ESK priima sprendimą dėl Savivaldybės administracijos
padalinių veiklos tęstinumo užtikrinimo.
Galimos darbo vietos, paskelbus Savivaldybės administracijos darbuotojų evakavimą ar skubų
iškeldinimą iš darbo vietų, bus numatytos šios:
- miesto teritorijoje esančios mokyklos pastate;
- ne miesto teritorijoje esančiame kultūros centre ar mokyklos pastate.
Darbo vietų aprūpinimą užtikrins Savivaldybės ESOC Operacinio vertinimo, ekstremaliųjų
situacijų prevencijos ir administravimo grupė.
9. Materialinių išteklių telkimas ekstremaliųjų situacijų atvejais gelbėjimo, paieškos ir
neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams
šalinti, savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų veiklai palaikyti ir atkurti.
Ekstremaliųjų situacijų atvejais gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti,
ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, savivaldybės institucijų ir įstaigų,
ūkio subjektų, kitų įstaigų veiklai palaikyti ir atkurti, Savivaldybės administracijos direktoriaus
reikalavimu ūkio subjektai, kitos įstaigos, su kuriais sudarytos sutartys, teikia materialinius išteklius.
Neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, aplinkai ar
turtui, visi ūkio subjektai ir kitos įstaigos Administracijos direktoriaus reikalavimu teikia turimus
materialinius išteklius gelbėjimo darbų vadovui ar Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui - į
Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą vietą teikia visi ūkio subjektai ir kitos įstaigos.
Kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka,
Savivaldybės administracijos direktorius prašo gretimos (gretimų) savivaldybės (savivaldybių)
pagalbos gyventojams evakuoti, gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti,
ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti.
Vadovaujantis LR Vyriausybės nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktorius
ekstremaliųjų situacijų padarinių likvidavimui gali pasitelkti gyventojus, ūkio subjektus ir kitas
įstaigas.
10. Civilinės saugos sistemos gretimų savivaldybių pagalbos prašymas ir priėmimas,
gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai.
Kai savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos padariniams likviduoti savivaldybės
materialinių išteklių, civilinės saugos sistemos ir Lietuvos kariuomenės pajėgų nepakanka arba jų nėra,
kreipiamasi pagalbos į gretimas savivaldybes, su kuriomis pasirašyti tarpusavio pagalbos planai.
Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas per Savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų operacijų centrą informuoja Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos pirmininką apie
materialinių išteklių ir civilinės saugos sistemos pajėgų, reikalingų ekstremaliųjų situacijų,
ekstremaliųjų įvykių padariniams likviduoti, poreikį. Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija,
išnagrinėjusi Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo prašymą, teikia Administracijos
direktoriui pasiūlymus dėl kreipimosi pagalbos į gretimas savivaldybes.
Administracijos direktoriui priėmus sprendimą kreiptis pagalbos, Savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų komisijos vadovas perduoda prašymą gretimoms savivaldybėms.
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, vadovaudamasis pasirašytais tarpusavio
pagalbos planais, koordinuoja civilinės saugos pagalbos priėmimą.
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai koordinuoja civilinės saugos pagalbos
priemonių paskirstymą savivaldybėje.
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11. Sanitarinio švarinimo organizavimas, jo atlikimo vietos, būtinos priemonės ir
materialiniai ištekliai.
Vartojamos sąvokos:
- biologinis užterštumas – žmonių užterštumas biologinėmis medžiagomis, mikroorganizmais;
- cheminis užterštumas - žmonių užterštumas cheminėmis medžiagomis skysčių, dujų ar
aerozolių pavidalu;
- radioaktyvusis užterštumas – medžiagos, paviršiaus bei žmonių užterštumas
radioaktyviosiomis medžiagomis;
- tarša – biologinis, radioaktyvusis bei cheminis žmonių užterštumas;
- sanitarinis švarinimas – taršos pašalinimas nuo nukentėjusių žmonių;
- sanitarinio švarinimo punktas – pastatas arba šiam tikslui pritaikytos patalpos, kuriame
(kuriose) vykdomas žmonių sanitarinis švarinimas;
- „nešvari“ zona – sanitarinio švarinimo punkto patalpos, kuriose vykdoma nukentėjusiųjų
žmonių registracija, pirminė sveikatos būklės apžiūra ir taršos kontrolė;
- žmonių sanitarinio švarinimo zona – sanitarinio švarinimo punkto patalpos, kuriose
vykdomas nukentėjusiųjų žmonių sanitarinis švarinimas;
- „švari“ zona – sanitarinio švarinimo punkto patalpos, neužterštos biologinėmis,
radioaktyviosiomis bei cheminėmis medžiagomis;
Atsižvelgiant į ekstremaliosios situacijos mastą ir pavojų žmonėms, gali būti priimamas
sprendimas dėl jų evakavimo iš ekstremalaus įvykio židinio. Evakuojamų žmonių sanitarinis
švarinimas vykdomas, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 57:1995 bei Lietuvos higienos
normos HN 99:2000 reikalavimais.
Nukentėjusiųjų žmonių sanitarinis švarinimas atliekamas Sanitarinio švarinimo punktuose,
kurie įrengiami tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose.
Esant ekstremalioms sąlygoms, žmonių sanitariniam švarinimui taip pat gali būti pritaikomi
komunalinės-buitinės paskirties pastatai, kuriuose yra galimybė užtikrinti būtinas žmonių sanitariniam
švarinimui sąlygas:
- įmonių, sporto įstaigų sanitarinės buitinės patalpos (rūbinės, dušai, prausyklos), kuriose vienu
metu telpa ne mažiau kaip 10 žmonių;
- pirtys, baseinai.
Renkantis objektą, kuriame numatoma įrengti Sanitarinio švarinimo punktą, būtina atsižvelgti į
tai, ar:
- yra geri žmonių transportavimo keliai;
- yra aikštelės transportui;
- yra laikino žmonių buvimo patalpos;
- yra tualetai;
- yra dušinės;
- netoli nuo punkto yra skalbykla, cheminio valymo įmonė.
Sanitarinio švarinimo punkte turi būti išskirtos „Nešvari“, žmonių sanitarinio švarinimo ir
„švari“ zonos, siekiant atskirti žmonių, užterštų biologinėmis, radioaktyviosiomis ar cheminėmis
medžiagomis, srautus nuo žmonių, praėjusių sanitarinį švarinimą, srautų.
Įėjimas ir išėjimas (įvažiavimas ir išvažiavimas) iš Sanitarinio švarinimo punkto turi būti
numatytas iš skirtingų pastato pusių. Jeigu įėjimas ir išėjimas (įvažiavimas ir išvažiavimas) yra toje
pačioje pastato pusėje, tai atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 20 metrų.
Žmonių judėjimas turi būti vienos krypties, t.y. iš nešvarios zonos į taršos pašalinimo patalpas,
iš jos į „švarias“ patalpas ir į išėjimą.
Sanitarinio švarinimo punkto „Nešvarioje“ zonoje įrengiama:
- evakuotų žmonių priėmimo bei registracijos patalpos;
- medicinos punkto ir taršos kontrolės patalpos;
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- pirminio daiktų ir rūbų nukenksminimo patalpa;
- daiktų ir rūbų, siunčiamų toliau nukenksminti, surinkimo patalpa;
- tualetai.
Sanitarinio švarinimo punkto žmonių sanitarinio švarinimo zonoje įrengiama:
- nusirengimo patalpos;
- dušinės;
- taršos kontrolės patalpa;
- tualetai.
Sanitarinio švarinimo punkto „švarioje“ zonoje įrengiama:
- taršos kontrolės patalpa;
- aptarnaujančio personalo patalpa;
- tualetai.
Sanitarinio švarinimo punkto „nešvarios“ zonos patalpoms taikomi šie reikalavimai:
- evakuotų žmonių priėmimo ir registracijos patalpos gali būti viena arba kelios (priklausomai
nuo projektuojamo Sanitarinio švarinimo punkto talpumo). Šių patalpų plotas skaičiuojamas imant
ploto normą ne mažiau kaip 0,6 m2 vienam žmogui;
- medicinos punkto patalpų plotas turi būti ne mažesnis negu 24 m2. Taršos kontrolės patalpos
plotas ne mažesnis kaip 8m2;
- pirminio daiktų ir rūbų nukenksminimo patalpos plotas skaičiuojamas imant ploto normą 0,15
2
m vienam nukentėjusiam žmogui, bet ne mažiau kaip 10m2;
- daiktų ir rūbų, siunčiamų toliau nukenksminti, surinkimo patalpos plotas skaičiuojamas imant
2
0,08 m vienam nukentėjusiajam žmogui, bet ne mažiau kaip 10 m2.
Sanitarinio švarinimo punkto žmonių sanitarinio švarinimo zonoje įrengiamoms patalpoms
taikomi šie reikalavimai:
- nusirengimo patalpų plotas skaičiuojamas imant ne mažiau kaip 2 m2 vienam nukentėjusiajam
žmogui. Nusirengimo patalpos numatomos atskirai vyrams ir moterims. Nusirengimo patalpoje turi
būti suoleliai, pakabos, lentynėlės;
- dušinės patalpų plotas skaičiuojamas imant ne mažiau kaip (0,9x0,9) m2 vienai atvirajai dušo
kabinai. Atvirosios dušo kabinos pertvaros turi būti ne žemesnės kaip 2 m. Tarpai tarp dušo kabinų
eilių turi būti ne mažesni kaip 1,6 m. Kiekvienas dušas turi būti su šilto ir šalto vandens maišomuoju
čiaupu. Dušinės vyrams ir moterims numatomos atskiros;
- taršos kontrolės patalpos plotas turi būti ne mažesnis kaip 8m2.
Sanitarinio švarinimo punkto „švarioje“ zonoje įrengiamoms patalpoms taikomi šie
reikalavimai:
- švarių apatinių bei viršutinių drabužių išdavimo ir žmonių apsirengimo patalpų plotas
skaičiuojamas 2 m2 vienam nukentėjusiam žmogui. Švarių apatinių drabužių išdavimo ir apsirengimo
patalpos numatomos atskirai vyrams ir moterims;
- taršos kontrolės patalpos plotas – ne mažesnis kaip 8 m2;
- aptarnaujančiojo personalo kambario plotas rekomenduojamas ne mažesnis kaip8-10 m2.
Personalo patalpoje įrengiamos praustuvė, dujinė ar elektrinė viryklė, šaldytuvas.
Sanitarinio švarinimo punkto patalpų aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 m.
Visose sanitarinio švarinimo punkto zonose turi būti įrengti tualetai (atskirai vyrams ir
moterims). Vienam klozetui rekomenduojamas plotas turi būti ne mažesnis kaip (1,2x0,8) m2. Tualetų
patalpos turėtų būti žemesnės kaip 2,5 m.
Prietaisų kiekis tualetuose nustatomas priklausomai nuo projektuojamo Sanitarinio švarinimo
punkto talpos, tačiau:
- dvylikai moterų moterų tualete įrengiamas ne mažiau kaip viena klozetas bei praustuvė.
Kiekviename moterų tualete turi būti įrengta kabina su bidė. Kabinos su bidė matmenys turi būti ne
mažesni (1,8x1,2) m2;
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- aštuoniolikai vyrų tualete įrengiamas ne mažiau kaip vienas klozetas, vienas pisuaras bei
praustuvė.
Sanitarinio švarinimo punktas turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad juo galėtų naudotis ir
neįgalūs nukentėjusieji žmonės.
Sanitarinio švarinimo punkto patalpų aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 m. Kiti Sanitarinio
švarinimo punkto plano ir tūrio sprendiniai,kurie nenustatyti STR 2.01.02:2003, turi būti atliekami,
vadovaujantis normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais.
Sanitarinio švarinimo punkte turi būti įrengti elektros, vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo,
vėdinimo bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklai.
Elektra Sanitarinio švarinimo punktui turi būti teikiama pagal II patikimumo kategoriją,
numatant autonominio elektros tiekimo galimybę. Sanitarinio švarinimo punkto patalpų apšvietimas
turi būti natūralus ir dirbtinis. Elektros jėgos bei apšvietimo imtuvai prijungiami atskiromis linijomis.
Sanitarinio švarinimo punkto patalpų baldai, kita įranga privalo atitikti jų funkcinę paskirtį ir
turi būti įrengti iš lengvai valomų, nesugeriančių drėgmės medžiagų arba užtiesiami pakeičiama
polietileno plėvele. Sanitarinio švarinimo punkto sienų, lubų pertvarų paviršiai taip pat turi būti lygūs,
atsparūs mechaniniam poveikiui, valikliams, plovikliams, lengvai valomi bei deaktyvuojami.
Grindys turi būti nelaidžios vandeniui, šilumai, atsparios cheminiams valikliams, be plyšių.
Sanitariniam švarinimui panaudotas ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas vanduo turi
būti surenkamas atskirai nuo kitų nuotekų į specialias talpyklas ir tvarkomas, vadovaujantis
radioaktyviųjų atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.
Sanitarinio švarinimo punktas turi būti aprūpintas keleiviniu bei specialiuoju transportu
užterštiems rūbams ir daiktams išvežti į nukenksminimo arba laidojimo vietas. Jame taip pat turi būti
specialios taros (konteinerių, plastikinių ar guminių maišų), radiacinio pavojaus ženklų užterštiems
rūbams ir daiktams bei ženklinti atsargos.
Šildymo įrenginių paviršius turi būti lygus, lengvai valomas ir dezinfekuojamas ir
deaktyvuojamas.
Vėdinimo sistema turi užtikrinti, kad oras iš užterštų zonų nepatektų į švarias patalpas. Dušų
patalpose ir tualetuose turi būti įrengiamos atskiros vėdinimo sistemos.
Sanitarinio švarinimo punkte turi būti organizuotas atliekų rūšiavimas, surinkimas, laikinas
saugojimas ir šalinimas.
Sanitarinio švarinimo punkto patalpų apdailai turi būti naudojami nedegantys arba sunkiai
degantys statybos produktai.
Projektuojant Sanitarinio švarinimo punktus, juos statant ir naudojant taikomos gaisrinės saugos
priemonės turi tenkinti gaisrinės saugos esminius reikalavimus per visą ekonomiškai pagrįstą šio
statinio naudojimo trukmę. Naujai projektuojamų bei statomų Sanitarinio švarinimo punktų
pagrindinius priešgaisrinius reikalavimus nustato RSN 133-91 „Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai
reikalavimai. Sanitarinio švarinimo punkto pastatas turi būti ne mažesnio kaip II atsparumo ugniai.
Esamo pastato, kurio patalpos pritaikomos Sanitarinio švarinimo punktui įrengti, priešgaisrinės
saugos reikalavimus nustato atitinkami normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei priešgaisrinės
saugos reikalavimų normatyviniai dokumentai. Priklausomai nuo to pastato žmonių veiklos paskirties
įprastomis sąlygomis.
Nauji Sanitarinio švarinimo punktai gali būti projektuojami ir statomi, Vyriausybės įgaliotai
institucijai nustačius bendrus principinius šių statinių poreikius bei įvertinus pavojaus riziką.
Sanitarinio švarinimo ir transporto nukenksminimo organizavimo schemos pavaizduotos
paveikslėliuose.
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1 pav. Sanitarinio švarinimo organizavimas
„NEŠVARI“ ZONA
ŽUVUSIEJI

NUKENTĖJUSIEJI

Darbuotojų pajėgų personalas

KITI UŽTERŠTI ŽMONĖS
ŽMONIŲ SANITARINIO ŠVARINIMO ZONA
PIRMINIO SANITARINIO ŠVARINIMO PUNKTAS (VIETA)
VYRAI
Nusirengimas – plovimas – kontrolė- apsirengimas
San
tarinio
švarinimo postas

MOTERYS

„ŠVARI“ ZONA
GALUTINIO SANITARINIO ŠVARINIMO PUNKTAS
Registracija-pirminė sveikatos būklės apžiūra-taršos kontrolė-sanitarinis švarinimas
2 pav. Transporto nukenksminimo organizavimas
„NEŠVARI“ ZONA
UŽTERŠTAS TRANSPORTAS

TNP (Transporto nukenksminimo punktas)
Lengvieji automobiliai-autobusai ir sunkvežimiai – pajėgų transportas
ŠVARINIMO ZONA
PLOVYKLA

Likutinės taršos kontrolė

„ŠVARI“ ZONA
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VII. PAGALBOS TEIKIMO NUKENTĖJUSIEMS GYVENTOJAMS EKSTREMALIŲJŲ
ĮVYKIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU ORGANIZAVIMAS
1. Medicinos, socialinės, psichologinės ir kitos pagalbos teikimo organizavimas, švietimo ir
kitų būtiniausių paslaugų teikimas gyventojams ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų
metu.
Savivaldybės administracijos direktorius organizuoja gyventojų, kurie atlieka gelbėjimo,
paieškos darbus ekstremaliosios situacijos židinyje, ir papildomų civilinės saugos sistemos pajėgų,
kurios ekstremaliosios situacijos židinyje atlieka gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus,
likviduoja savivaldybės lygio ekstremaliąsias situacijas ir šalina jų padarinius, aprūpinimą
asmeninėmis apsaugos priemonėmis iš Lietuvos Respublikos valstybės rezervo civilinės saugos
priemonių atsargų.
Ūkio subjektuose, kitose įstaigose už darbuotojų aprūpinimą asmeninėmis apsaugos
priemonėmis atsako ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovas.
2. Sveikatos priežiūros organizavimas
Susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai
priklausančių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pajėgos teikia sveikatos priežiūros
paslaugas.
Savivaldybės gydytojas ekstremaliųjų situacijų atvejais koordinuoja savivaldybės sveikatos
priežiūros įstaigų veiklą.
Susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros įstaigos veikia pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, parengtus atsižvelgiant į
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintas ekstremaliųjų situacijų
valdymo planų rengimo metodines rekomendacijas ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas
sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai ir veiklos ekstremaliosiomis situacijomis plano
rengimo metodines rekomendacijas.
Visuomenės sveikatos priežiūros priemonės (biologinės, cheminės, radiologinės, kitos) įvairaus
pobūdžio ekstremaliųjų situacijų atvejais vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069),
Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 11-239) ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka.
Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos
dalyvauja teikiant pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą, vadovaudamosi sveikatos apsaugos ministro
2010 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-194 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo įstaigų dalyvavimo teikiant
pirmąją medicinos pagalbą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 33-1579).
Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, pirmąją ir skubiąją medicinos
pagalbą teikia greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančios įstaigos ir įmonės, stacionariosios, o
prireikus ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos.
Vadovaudamiesi sąveikos planu, Lietuvos kariuomenės dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos
tarnyba dalyvauja teikiant sveikatos priežiūros paslaugas.
Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-303 „Dėl
Nevyriausybinių organizacijų pasitelkimo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti
krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 55-2394) ir
sąveikos planais, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir kitos nevyriausybinės organizacijos pagal
galimybes, gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, prireikus pasitelkiamos
sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.
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Asmens sveikatos priežiūros tikslas – laiku suteikti medicinos pagalbą, diagnozuoti sveikatos
sutrikimus bei padėti atgauti sveikatą ekstremaliųjų situacijų metu nukentėjusiems asmenims.
Veiklos apimtis:
- medicinos pagalbos teikimo tvarkos nustatymas ir teikimas ekstremaliosios situacijos
židinyje;
- nukentėjusiųjų registravimas ir rūšiavimas;
- gabenimas į gydymo įstaigas;
- papildomų pajėgų pasitelkimas;
- stacionarinės medicinos pagalbos teikimas;
- ligoninės lovų skaičiaus padidinimas;
- gydymo įstaigų informavimas apie avarijos išvežtus ir gydymo įstaigose priimamus
nukentėjusiuosius, jų skaičių, sveikatos būklę, priimtas priemones.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą savivaldybėje koordinuoja Savivaldybės gydytojas.
Įvykus įvykiui, VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos dispečeris užregistravęs įvykį,
išsiunčia brigadas į įvykio vietą ir informuoja apie tai kitas tarnybas. Teikiant medicinos pagalbą
ekstremaliosios situacijos židinyje, nustatoma pagalbos teikimo vieta, nukentėjusieji rūšiuojami pagal
sužeidimų sunkumą, registruojami, po to, atsižvelgiant į sveikatos būklę, gabenami į stacionarias
gydymo įstaigas.
Nepakankant pajėgų, papildomos pajėgos telkiamos iš savivaldybės teritorijoje esančių
ambulatorijų ir medicinos punktų. Pirmąją medicinos pagalbą taip pat teikia PGT gelbėtojai.
Informaciją apie nukentėjusiųjų skaičių ekstremaliojo įvykio židinyje, jų sveikatos būklę bei į kokias
ligonines nukentėjusieji išgabenti, greitosios pagalbos dispečeris perduoda Savivaldybės gydytojui.
Stacionari medicinos pagalba teikiama Savivaldybės ligoninėje. Gavus informaciją dėl
nukentėjusiųjų srauto, ligoninėje papildomai iškviečiamas reikalingas personalas, formuojamos
specialistų brigados, ruošiamos operacinės, prireikus ruošiamos papildomos lovos nukentėjusiųjų
hospitalizavimui.
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ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO
SCHEMA
SAVIVALDYBĖS ESK

SAVIVALDYBĖS ESOC

VšĮ Plungės rajono
greitoji medicinos
pagalba

SAVIVALDYBĖS
GYDYTOJAS

VšĮ Plungės rajono
savivaldybės ligoninė

Asmens sveikatos
priežiūros centrai

Regioninė Telšių ligoninė
Ambulatorijos

Medicinos
punktai

3. Socialinės pagalbos, švietimo ir kitų būtiniausių paslaugų teikimas
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius organizuoja socialinę pagalbą
evakuotiems ir nukentėjusiems gyventojams.
Teisės aktų nustatyta tvarka būtiniausios paslaugos (aprūpinimas maistu, geriamuoju vandeniu,
švariais drabužiais ir kita) nemokamai teikiamos nukentėjusiems gyventojams, savivaldybės lygio
ekstremaliosios situacijos atveju evakuotiems iš pavojingų teritorijų ir apgyvendintiems laikinojo
apgyvendinimo vietoje. Sprendimą dėl nemokamai teikiamų būtiniausių paslaugų kitiems gyventojams
ir šias paslaugas teikiančių civilinės saugos sistemos subjektų Savivaldybės ekstremalių situacijų
komisijos teikimu priima Savivaldybės administracijos direktorius.
Švietimo skyrius organizuoja evakuotų mokyklinio amžiaus vaikų švietimą ir mokymą.
Prireikus Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir kitos nevyriausybinės organizacijos pagal
galimybes, gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, teikia nukentėjusiems
gyventojams psichologinę ir socialinę pagalbą.
4. Psichologinės pagalbos teikimas
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos, Švietimo skyriai ir Savivaldybės gydytojas
pagal kompetenciją savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų atvejais organizuoja psichologinės
pagalbos teikimą.
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Susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, teikti psichologinę pagalbą
nukentėjusiems gyventojams, vadovaujantis sąveikos planu, prireikus gali būti pasitelkiama Lietuvos
kariuomenės dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba.
VIII. VIEŠOSIOS TVARKOS PALAIKYMO ORGANIZAVIMAS
Viešosios tvarkos palaikymas, savivaldybėje įvykus ekstremaliajam įvykiui, susidarius
ekstremaliajai situacijai, civilinės saugos sistemos pajėgų, atsakingų už viešosios tvarkos
palaikymą, veiksmai, įvykus ekstremaliajam įvykiui, susidarius ekstremaliajai situacijai,
materialinių ir žmogiškųjų išteklių viešajai tvarkai savivaldybėje palaikyti panaudojimas.
Susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, viešąją tvarką užtikrina policijos
pajėgos.
Policijos pajėgos savo veiksmus derina su Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų
vadovu ir, vykdydamos jo nurodymus, saugo ekstremaliosios situacijos židinį, užtikrina viešąją tvarką
ir asmenų saugumą gyventojų susitelkimo vietose, vykstant evakavimo ir gelbėjimo darbams.
Siekdamos palengvinti civilinės saugos sistemos pajėgų darbą atliekant gelbėjimo darbus,
apsaugant nuo pavojaus gyventojus ir rūpinantis išlikusiais gyvaisiais, policijos pajėgos kontroliuoja
civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų asmenų patekimą į ekstremaliosios situacijos židinio teritoriją.
Eismui reguliuoti ekstremaliosios situacijos židinyje, jos prieigose ir evakuacijos maršrutuose
policijos pajėgos išstato laikinus kontrolės postus, duoda nurodymus kelių priežiūros tarnyboms dėl
kelio ženklų pastatymo nurodytose vietose. Postų vietą nustato į ekstremaliosios situacijos židinio vietą
atvykęs policijos pareigūnas, suderinęs su gelbėjimo darbų vadovu arba valstybės ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovu.
Policijos pajėgos teikia pagalbą asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojams prireikus patekti į asmens būstą be jo sutikimo; organizuoja technikos, vykstančios dirbti
į ekstremaliosios situacijos židinį, ir evakuojamųjų palydą.
Policijos pajėgos tvarko evakuotų gyventojų apskaitą ir teikia duomenis apie laikinai
įregistruotus gyventojus Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui.
Policijos pajėgos užtikrina valstybės, savivaldybių ir privataus turto apsaugą pavojaus zonoje ir
evakuotose teritorijose.
Policijos pajėgos renka informaciją apie aukas, identifikuoja žuvusiuosius ir organizuoja jų
išgabenimą iš įvykio vietos, prireikus pradeda ikiteisminį tyrimą.
Policijos pajėgos renka, registruoja ir analizuoja informaciją, reikalingą policijos veiksmams
koordinuoti savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju, keičiasi šia informacija su kitomis
civilinės saugos sistemos pajėgomis, dalyvaujančiomis likviduojant savivaldybės lygio ekstremaliosios
situacijos padarinius.
Trūkstant civilinės saugos sistemos pajėgų, savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos
teikimu Administracijos direktoriaus sprendimu viešosios tvarkos palaikyti, eismo saugumo, judėjimo
kontrolės ir kitoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms užtikrinti, vadovaujantis sąveikos planu, į
pagalbą civilinės saugos sistemos pajėgoms gali būti pasitelkiami kariniai vienetai.
Viešosios tvarkos apsaugos tikslas – palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti eismo reguliavimą ir
saugumą, žmonių ir turto apsaugą ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu.
Savivaldybės teritorijoje viešosios tvarkos apsaugą ekstremaliųjų situacijų atvejais organizuoja,
jos uždavinius ir funkcijas vykdo policijos komisariatas, vadovaudamasis policijos komisariato
ekstremaliųjų situacijų valdymo planu.
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IX. PRIVALOMŲ DARBŲ ORGANIZAVIMAS
Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą
tvarka nustato gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkimo privalomiems darbams, būtiniems
ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti (toliau – darbai), atlikti, šių darbų atlikimo,
atliktų darbų apskaitos ir kompensavimo už jų atlikimą tvarką.
1. Gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkimas ir darbų atlikimas
Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiami ir darbai atliekami tik tada, kai yra
išnaudotos Plungės rajono savivaldybėje visos civilinės saugos sistemos pajėgų pasitelkimo galimybės.
Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiami darbams remiantis Civilinės saugos
įstatyme įtvirtinta visuotinio privalomumo principu. Darbus privalo atlikti darbingi gyventojai, kuriems
sukakę 18 metų, išskyrus:
- tikrosios karo tarnybos karius;
- nėščias, neseniai pagimdžiusias moteris (moteris, pagimdžiusias ir auginančias vaikus, kol
jiems sukaks vieneri metai);
- neįgaliuosius ir gyventojus, kurie vieni augina vaikus iki 16 metų;
- gyventojus, kurie naudojasi privilegijomis ir imunitetais pagal tarptautinę teisę.
Sprendimą dėl gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkimo darbams atlikti priima:
- susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai – Savivaldybės ekstremalių situacijų
komisija;
- susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai – Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ekstremalių situacijų komisija.
Ekstremaliųjų situacijų atvejais Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas nustato, kiek ir
kokių darbų reikia atlikti ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, ir per
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą prašo Savivaldybės administracijos direktoriaus
telkti gyventojus, ūkio subjektus ir kitas įstaigas darbams atlikti.
Savivaldybės administracijos direktorius telkia gyventojus, ūkio subjektus ir kitas įstaigas
darbams atlikti, laikydamasis tokio eiliškumo:
- ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla dėl ekstremaliosios situacijos poveikio yra
sustabdyta;
- kiti ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla nėra tiesiogiai paveikta ekstremaliosios
situacijos;
- bedarbiai;
- kiti gyventojai;
- gyvybiškai svarbiuose savivaldybės objektuose dirbantys gyventojai;
- valstybinės reikšmės ir pavojinguosiuose objektuose dirbantys gyventojai.
Ekstremaliųjų situacijų atvejais ūkio subjektai, valdantys elektroninių ryšių tinklą ar teikiantys
elektroninių ryšių paslaugas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu skiria reikalingus
ekspertus ir specialistus civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo ryšių sistemos tinkamam
funkcionavimui užtikrinti.
Gyventojai, ūkio subjektų ir kitų įstaigų tarnautojai ir darbuotojai (toliau – darbuotojai) atvyksta
arba prireikus yra atvežami centralizuotai savivaldybės ar valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų
centro patelktu transportu į operacijų vadovo nurodytą vietą.
Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju darbų atlikimą koordinuoja Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju – valstybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.
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Operacijų vadovas užtikrina, kad gyventojai ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojai, prieš
jiems pradedant dirbti, būtų instruktuoti apie darbų eigą ir priemonių, skirtų darbingumui, sveikatai ir
gyvybei išsaugoti, panaudojimą.
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras užtikrina, kad darbus atliekantys
gyventojai ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojai būtų apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darbų
atlikimo laikotarpiu. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju draudimo įmokos
sumokamos iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų, valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos atveju – iš Lietuvos valstybės rezervo piniginių lėšų.
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras prireikus organizuoja darbus atliekančių
gyventojų ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų aprūpinimą nemokama nakvyne, maitinimu,
specialiąja apranga, darbo priemonėmis, taip pat atvežimą į darbų atlikimo vietą, išvežimą iš jos ir
minimalių sanitarinių sąlygų sudarymą.
2. Atliktų darbų apskaita
Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo (asmenys) pildo darbus atliekančių
gyventojų ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, tvarko su darbų
atlikimu susijusius dokumentus ir teikia juos operacijų vadovui.
Baigus darbus operacijų vadovas per savivaldybės ar valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų
centrą ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui darbo
laiko apskaitos žiniaraščius, atliktų darbų aktus ir kitus su darbų atlikimu susijusius dokumentus.
Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs dokumentus, pagrindžiančius su darbų atlikimu
susijusias išlaidas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas sudaro komisiją, kuri ne vėliau kaip per 10
kalendorinių dienų nuo jos sudarymo patikrina darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atliktų darbų aktus ir
kitus su darbų atlikimu susijusius dokumentus, ir, atsižvelgdama į faktiškai dirbtą laiką, Vyriausybės
patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį, nustato gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms
kompensuotiną sumą ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui išvadą.
3. Kompensavimas už atliktus darbus
Darbus atlikusiems gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, įvertinus finansines
galimybes, iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo, Lietuvos valstybės rezervo piniginių
lėšų gali būti kompensuojamos išlaidos, susijusios su šių darbų atlikimu.
Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju išlaidos, susijusios su darbų atlikimu, gali
būti kompensuojamos iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų. Sprendimą dėl šių
išlaidų kompensavimo priima Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 10
kalendorinių dienų nuo jo sudarytos komisijos išvadų gavimo dienos.
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju Savivaldybės administracijos direktorius,
vadovaudamasis jo sudarytos komisijos išvadomis ir nustatyta kompensuotina išlaidų, susijusių su
darbų atlikimu, suma, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo komisijos išvadų pateikimo dienos teikia
Finansų ministerijai prašymą dėl lėšų gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų išlaidoms, susijusioms su
darbų atlikimu, kompensuoti skyrimo.
Savivaldybės administracijos direktoriaus prašyme Finansų ministerijai nurodoma:
- aplinkybės, kurioms susidarius buvo atliekami darbai;
- darbus atlikę gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos;
- išlaidų, susijusių su darbų atlikimu, pagrindimas.
Kartu su Administracijos direktoriaus prašymu pateikiami dokumentai, pagrindžiantys su darbų
atlikimu susijusias išlaidas.
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Finansų ministerija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos
direktoriaus prašymo gavimo dienos parengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl
išlaidų, susijusių su darbų atlikimu, kompensavimo gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms
projektą.
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju išlaidos, susijusios su darbų atlikimu, gali būti
kompensuojamos iš Lietuvos valstybės rezervo piniginių lėšų. Finansų ministerija ne vėliau kaip per 10
darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus prašymo gavimo dienos parengia ir teikia
Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl išlaidų, susijusių su darbų atlikimu, kompensavimo
gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms projektą. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
atveju išlaidos, susijusios su darbų atlikimu, gali būti kompensuojamos iš Lietuvos valstybės rezervo
piniginių lėšų. Sprendimą dėl šių išlaidų kompensavimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Ginčai dėl darbų atlikimo ir su šių darbų atlikimu susijusių išlaidų kompensavimo sprendžiami
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
X. EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU NUTRAUKTŲ
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ATNAUJINIMO IR KITŲ BŪTINIAUSIŲ
GYVENIMO (VEIKLOS) SĄLYGŲ ATKŪRIMO ORGANIZAVIMAS
Komunalinių paslaugų teikimo tikslas – organizuoti būtiniausias komunalines paslaugas
ekstremaliųjų įvykių židiniuose, siekiant sudaryti elementarias gyvenimo sąlygas ir išvengti
užkrečiamųjų ligų protrūkio.
Būtiniausios komunalinės paslaugos yra vandens tiekimas ir kanalizacija, šilumos tiekimas,
elektros energijos tiekimas, šiukšlių išvežimas.
Įvykus avarijai, avarinės tarnybos nedelsiant imasi priemonių, kaip galima greičiau atstatyti
komunalinių energetinių patarnavimų atnaujinimą gyventojams.
Atstatymo darbai
Kas vykdo atstatymo darbus
Vandentiekio tinklai ir sistemos
UAB „Plungės vandenys“
Kanalizacijos sistema
UAB „Plungės vandenys“
Aprūpinimas šilumine energija patalpų šildymui UAB Plungės šilumos tinklai
bei karšto vandens tiekimas
Šiukšlių išvežimas
UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“
Elektros energijos tiekimas
AB LESTO Klaipėdos regiono tinklo valdymo
departamento Plungės tinklo eksploatavimo grupė
XI. GYVENTOJŲ, ŽUVUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU, LAIDOJIMO
ORGANIZAVIMAS
Gyventojų, žuvusių ekstremaliosios situacijos metu, laikinas laidojimas bus vykdomas Plungės
rajono savivaldybėje numatytose kapinėse.
Žmogaus palaikai gabenami Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus
atitinkančiomis transporto priemonėmis. Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams
ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams pagal nustatytą tvarką atlieka Vyriausybės įgaliotos
institucijos.
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Laidoti žmogaus palaikus galima ne anksčiau kaip po 24 valandų nuo to momento, kai buvo
konstatuota mirtis, jeigu tokiu būdu neignoruojami mirusiojo ar jo artimųjų asmenų religiniai
įsitikinimai.
Neatpažintus žmogaus palaikus galima laidoti tik gavus raštišką prokuroro leidimą.
Žmogaus palaikai pervežami tik specialiuose skysčiams nepralaidžiuose, nepermatomuose
maišuose, užtraukiamuose arba užsegamuose kibiomis juostomis, ar specialiuose konteineriuoseneštuvuose arba karstuose ir tik specialia žmogaus palaikų pervežimo transporto priemone.
Speciali žmogaus palaikų pervežimo transporto priemonė turi būti uždara ir aprūpinta specialia
įranga:
- vežimėliu, neštuvais (kietais ir lanksčiais);
- dėže (sandariu sarkofagu);
- specialiais skysčiams nepralaidžiais, nepermatomais maišais, užtraukiamais arba užsegamais
kibiomis juostomis, ar specialiais konteineriai-neštuvais.
Specialios žmogaus palaikų pervežimo transporto priemonės ekipažas turi dėvėti:
- kostiumą arba kombinezoną;
- vienkartines pirštines;
- vienkartines prijuostes, galvos dangalus, akių ir veido apsaugines priemones, kvėpavimo takų
apsaugines priemones, apsauginę avalynę (jei yra būtinybė).
Vežant įtariamo sirgus ar sirgusio ypač pavojinga užkrečiamąja liga žmogaus palaikus,
specialios žmogaus palaikų pervežimo transporto priemonės ekipažas turi dėvėti asmenines apsaugos
priemones.
Speciali žmogaus palaikų pervežimo transporto priemonė turi būti naudojama tik pagal paskirtį,
švari, darbo dienos (pamainos) pabaigoje, jei reikia - ir dažniau, valoma ir dezinfekuojama
dezinfekcijos priemonėmis, leistomis naudoti teisės aktų nustatyta tvarka.
Speciali žmogaus palaikų pervežimo transporto priemonė, kuria pervežti užkrečiamąja liga
sirgusio žmogaus palaikai, dezinfekuojama nustatyta tvarka.
Žmogaus palaikai iš teismo medicinos ekspertizės skyriaus artimiesiems ar jų įgaliotiems
asmenims atiduodami specialiuose skysčiams nepralaidžiuose, nepermatomuose maišuose,
užtraukiamuose ar užsegamuose kibiomis juostomis.
________________________

SUDERINTA
Telšių apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos viršininkas

Rimaldas Paulauskas
2012-01-12
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