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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Telšių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau – Planas) 

nustato materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimą ir valdymą gresiant ar susidarius savivaldybės 

lygio ekstremaliajai situacijai. 

1.2. Plano tikslas – padėti savivaldybės administracijos direktoriui ir savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui organizuoti ir koordinuoti gresiančių ar susidariusių 

ekstremaliųjų situacijų ir didelių pramoninių avarijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą. Taip pat 

padėti savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti kitas dėl ekstremaliojo įvykio ar 

ekstremaliosios situacijos būtinas vykdyti funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos civilinės 

saugos įstatyme. 

1.3. Trumpa savivaldybės charakteristika  

1.3.1. Geografinė padėtis. Telšių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) yra Lietuvos 

šiaurės vakaruose, Žemaičių aukštumoje. Savivaldybė ribojasi šiaurinėje dalyje su Akmenės ir 

Mažeikių  rajonų savivaldybėmis, vakarinėje - su Plungės rajono ir Rietavo savivaldybėmis, 

pietinėje - su Šilalės rajono savivaldybe, rytinėje - su Kelmės ir Šiaulių rajonų savivaldybėmis. 

1.3.1.1. Plotas ir gyventojai. Telšių rajono savivaldybės teritorijos plotas 1438,9 kv. km, 

gyvena 40,059 tūkst. gyventojų, iš jų: Telšių m. – 24,711 tūkst., kaimuose – 18,348 tūkst. 

gyventojų. Gyventojų tankis savivaldybėje – 32,22 žm./km2. Savivaldybėje gyvena 7931 asmuo iki 

18 m., tame tarpe 3022 vaikai iki 7 m. amžiaus, 28513 darbingo amžiaus gyventojai, 4377 neįgalūs 

asmenys, tame tarpe 393 neįgalūs vaikai. 

1.3.2. Seniūnijos. Telšių rajono savivaldybę sudaro 11 seniūnijų: Degaičių, Gadūnavo, 

Nevarėnų, Luokės, Ryškėnų, Telšių miesto (toliau - Telšių) , Tryškių, Upynos, Varnių, Viešvėnų, 

Žarėnų. Žemės ūkio naudmenos sudaro 52,2 proc. savivaldybės ploto, miškai – 31,4 proc. proc., 

keliai – 2 proc., užstatyta teritorija – 2,2 proc., vandenys – 3,7 proc., kita žemė – 8,5 proc. 

1.3.3. Paveldas. Telšių rajono savivaldybės teritorijoje yra 2 miestai – Telšiai ir Varniai bei 

11 miestelių – Eigirdžiai, Gadūnavas, Janapolė, Lauko Soda, Luokė, Nerimdaičiai, Nevarėnai, 

Pavandenė, Tryškiai, Ubiškė ir Žarėnai. Rajono savivaldybės centras Telšiai – Žemaitijos sostinė, 

apskrities bei vyskupijos centras. Miestas pastatytas ant septynių kalvų, glaudžiasi prie Masčio 

ežero. Istoriniuose šaltiniuose Telšiai minimi nuo 1450 m. 1873–1940 m. mieste veikė viena 

garsiausių pasaulyje rabinų mokykla Ješiva. Telšių miesto senamiestis yra vienas iš septynių 

saugomų Lietuvos senamiesčių, gausu unikalių objektų: Šv. Antano Paduviečio katedra su dviem 

centriniais altoriais, vienintele Lietuvoje kubizmo stiliaus stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė, dvarų 

ansambliai ir parkai, urbanistiniu paminklu laikomas Tryškių miestelis.  

1.3.4. Sveikatos apsauga. Savivaldybėje pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikia 

Telšių, Varnių, Luokės pirminės sveikatos priežiūros centrai (toliau – PSPC), privati įstaiga UAB 

,,Telšių sveikata“ bei keletas mažesnių pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigų. 

Nevarėnų, Tryškių ir Žarėnų gyvenvietėse yra ambulatorijos, kitose – 22 medicinos punktai. 

Greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikia VšĮ Telšių PSPC Greitosios pagalbos skyrius. 

Antrinės sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybėje teikia VšĮ ,,Regioninė Telšių ligoninė“ su 

220 lovų, VšĮ ,,Varnių palaikomojo gydymo slaugos ligoninė“ su 60 lovų.  

1.3.5. Švietimas. Savivaldybėje yra 6 gimnazijos, suaugusiųjų vidurinė, 4 pagrindinės 

mokyklos, 4 progimnazijos, 1 pradinė mokykla, 1 mokykla-darželis, 7 lopšeliai-darželiai, 

Naujamiesčio mokykla bei ,,Vilties“ centras, vaikų globos namai. Rajone veiklą vykdo VšĮ Telšių 

regioninis profesinio mokymo centras, Šiaulių valstybinės kolegijos Telšių skyrius, Vilniaus dailės 

akademijos Telšių fakultetas. 

1.3.6. Verslas. Savivaldybėje veikia apie 850 ūkio subjektų. Stambesnės bendrovės – AB 

,,Žemaitijos pienas“, kooperatyvas ,,Eko Žemaitija“ (pieno produktų gamyba), UAB ,,Telšių 

statyba“, UAB „Ežerūna“, UAB „Žemaitijos keliai“, AB  „Telšių gelžbetonis” (statyba, tiltų 

statyba, kelių tiesimas), UAB ,,Eliuda“ (baldų gamyba), UAB ,,Telsoda“, UAB ,,Restera“, UAB 
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,,Gelžė“ (maisto produktų gamyba), UAB ,,Telšių agrochemija“ (didmeninė prekyba trašomis), 

UAB „Eigirdžių agrofirma“ (mėsos gamyba) ir kt.   

1.3.7. Keliai. Magistralinis: Šiauliai - Palanga A-11. Kelio  atkarpos ilgis Telšių rajone - 33,9 

km. Krašto: Telšiai – Varniai - Laukuva Nr. 160, kelio ilgis Telšių rajone - 40,56 km; Telšiai - Seda 

Nr. 161, kelio ilgis Telšių rajone - 23,73  km; Užventis - Varniai Nr. 223, kelio ilgis Telšių rajone - 

10 km.  

Rajono kelių ilgis yra 303,3 km. Šiuos kelius prižiūri ir eksploatuoja VĮ „Telšių regiono keliai“. 

Vidaus (savivaldybės, valstybės, privatūs) kelių ilgis yra  941,3 km, t. sk. vietinės reikšmės keliai – 

749 km, gyvenviečių gatvės – 192,3 km, t. sk. 63,7 km - asfaltuoti. 

1.3.9. Geležinkelis. Rajono teritoriją kerta geležinkelis Šiauliai – Klaipėda. Atkarpos ilgis 

Telšių rajone yra apie 37 km. Šioje geležinkelio atkarpoje yra Tryškių (260 km), Dūseikių (268 

km), Telšių (282 km) ir Lieplaukės (293 km) geležinkelio stotys. 

1.3.10. Dujotiekis. Per rajono teritoriją – Upynos, Luokės, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijas - 

paklotas aukšto slėgio magistralinis dujotiekis Panevėžys - Klaipėda, kurio ilgis 59 km, diametras 

325 mm, slėgis iki 55 kg/kv. cm ir atšaka per Viešvėnų ir Degaičių seniūnijas nutiesta į Telšių dujų 

paskirstymo stotį (DPS), kuri sumažina slėgį iki vidutinio ir jame dujos odoruojamos (suteikiamas 

specifinis kvapas). Šie tinklai ir įrenginys priklauso AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

Panevėžio zonai. Iš šios DPS dujos požeminiais vamzdynais vidutiniu slėgiu aptarnauja Telšių m., 

Rainių, Ryškėnų, Degaičių, Gaudikaičių gyvenvietes. Dujotiekio trasa paklota į Vigontiškių 

asfaltbetonio bazes bei už Buožėnų gyvenvietės veiklą vykdantiems ūkininkams. Rajone paklota 

apie 177 km vidutinio ir žemo slėgio dujotiekio tinklų ir sumontuota 14 dujų reguliavimo  punktų 

(DRP).  

1.3.11. Elektra. Rajonui elektra tiekiama iš AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ 330/110 

kV transformatorių pastotės (TP) „Telšiai“, o iš jos per tris 110/10 kV TP skirstyklas – ,,Eigirdžiai“, 

„Tryškiai“, „Tausalas“; penkias 35/10 kV TP – „Luokė“, „Nevarėnai“, „Rainiai“, „Varniai“, 

„Žarėnai“. Rajone yra virš 750 10/0,4 kV TP. Esant gedimams TP „Telšiai“, rajonui elektra būtų 

tiekiama iš 110 kV sistemos – dviejų Kuršėnų linijų ir vienos Plungės linijos. 

1.3.12. Šilumos ūkis. Telšių miestas šiluma bei karštu vandeniu aprūpinamas iš trijų katilinių 

– Luokės 46,7 MW, Dariaus ir Girėno 4,14 MW, Šviesos 0,74 MW. Įrengta katilinė Rainiuose 1,88 

MW. Šiluminių tinklų ilgis siekia 24 km. Vartotojai - apie 13,8 tūkst. miesto gyventojų, švietimo, 

biudžetinės ir kitos įstaigos. Bendras šildomas plotas sudaro apie 436 tūkst. kv. m. Visų katilinių 

kuras – gamtinės dujos, o Luokės katilinė, pastačius priestatą ir įrengus kitus katilus, pritaikyta 

kūrenti ir medienos atliekomis. Visas šilumos ūkio turtas išnuomotas privačiai firmai UAB 

„Litesko“ filialui „Telšių šiluma“. UAB ,,Litekso“ filialo veiklą prižiūri UAB „Telšių šilumos 

tinklai“.  

1.3.13. Vanduo, kanalizacija. Telšių miestas aprūpinamas vandeniu iš Kungių ir Siraičių 

vandenviečių. Eksploatuojama 11 gręžinių, kuriais 2010 m. (panašiai ir kasmet) buvo pakelta 1939 

tūkst. kubinių metrų vandens. Siraičių vandenvietės projektinis pajėgumas 8600 kub. m. vandens 

per parą, o Kungių – 10000 kub. m. vandens per parą. Dabar Telšių miestas, Ryškėnų, Rainių, 

Degaičių gyvenvietės per parą sunaudoja apie 4700 kub. m. vandens. 

Telšių rajono vandentiekio tinklų ilgis – 317,2 km, tame sk. Telšių mieste – 154 km.  

Seniūnijose yra 38 vandenvietės. Dabar eksploatuojami 39 gręžiniai, kuriuose per 2010 m. 

pakelta 558 tūkst. kub. m. vandens. Seniūnijose yra 10 vandens bokštų, 18 rezervuarų. 

Telšių rajono nuotekų tinklų ilgis – 141,9 km, t. t. Telšių mieste – 97 km. Rajone yra 13 

nuotekų valymo įrenginių, 30 perpumpavimo stočių, t. t. Telšių mieste – 5. 

1.3.14. Aerodromai. Degaičių kaime, 1 km nuo miesto ribos rytiniame apvažiavime yra 

aeroklubas su pakilimo - nusileidimo taku, kurio ilgis 600 m, plotis 35 m. Juo naudojasi nedideli 

lėktuvai – akrobatinio skraidymo, o taip pat iš jo pakeliami bei nusileidžia sklandytuvai.  

1.3.15. Miškai. Savivaldybės teritorijoje yra apie 430,5 kv. km miškų (15118 ha). Apie 30 

miškų masyvų yra didelio gamtinio degumo miškai, jie užima apie 150 kv. km.  
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1.3.16. Durpynai. Savivaldybėje yra 7 didelio gaisringumo durpynai ir jie užima 767,1 ha 

plotą, iš jų eksploatuojama – 112,5 ha. Tai Pabalvės durpynas, kurį eksploatuoja  UAB ,,Durpėta“. 

Šio durpyno plotas yra 278 ha, eksploatuojama – 60 ha; Butkų durpyną eksploatuoja Arūno 

Andrijausko firma. Šio durpyno plotas 55,3 ha, eksploatuojama – 52,5 ha. Kiti durpynai – Degėsių 

67,1 ha, Derkintų 166,5 ha, Lieplaukės 29,8 ha, Micaičių 57,2 ha, Pakrokačių 85 ha, Pasvaigės 28,2 

ha – išeksploatuoti. 

1.3.17. Upės. Rajono teritorijoje yra 25 upės, kurių bendras ilgis 345,4 km. Tai nedideli 

upeliai arba protakos tarp ežerų, ,,jauni“ upių aukštupiai. Didžiausia ir svarbiausia rajono upė yra 

Virvyčia (Virvytė), kurios ilgis Telšių rajone 94,9 km. Kitos Telšių rajono upės ir jų ilgiai: Sruoja -

29,9 km, Minija – 24,7 km, Mastupis - 22,2 km, Patekla – 18,0 km, Gervinis – 16,9 km, Upyna – 

15,0 km. Telšių rajone prasideda didžioji Žemaičių upė Minija. 

1.3.18. Tiltai. Kelyje Šiauliai-Palanga 51,198 km tiltas per Virvyčią; 31,487 km - per 

Tausalą; 62,15 per Telšę. Kelyje Telšiai-Varniai-Laukuva 6,4 km per Judrę, 21,7 km per Skarinę, 

24,0 km per Rešketą, Kelyje Telšiai-Varniai-Laukuva 31,5 km per Varnelę. Geležinkelio tiltai per 

Virvyčią 263,887 km (Vilnius-Klaipėda), per Lukšinės upelį 285,5 km (Vilnius-Klaipėda). 

Viadukai per geležinkelį kelio Telšiai-Seda 1,195 km Telšių mieste, Telšių rytiniame apvažiavime 

per geležinkelį kelio Telšiai-Varniai-Laukuva 1,2 km. 

1.3.19. Tvenkiniai. Rajone yra 37 tvenkiniai, kurie užima 218 ha. Paminėtini – Degaičių 6,3 

ha, Pasruojo 36 ha, Kaunatavos 2,7 ha, Upynos 2,7 ha, Vembūtų 7,2 ha, Viešvėnų 24,4 ha, Žarėnų 

5,5 ha. Įrengtos vandens saugyklos ant Virvytės upės - Sukančių HE 17 ha ir Jucių HE, ant Pateklos 

– Ūbiškės HE 74 ha. 

1.3.20. Ežerai. Telšių rajono ežerai priklauso Ventos ir Minijos upių baseinams. Rajone yra 

50 ežerų, bendras jų plotas – 2759,6 ha, tai beveik 1,92 proc. rajono teritorijos. Vyrauja iki 10 ha 

ežerai (tokių yra 30). Didžiausias rajono ežeras yra Lūkstas 1000,9 ha (tai 12 Lietuvos ežeras pagal 

dydį), Mastis - 276 ha, Tausalas - 191,2 ha, Germantas - 164,6 ha, Biržulis - 114,2 ha, Stervas - 137 

ha.  

1.3.21. Parkai. Telšių rajone yra šie parkai: Varnių regioninis parkas, užimantis 33508 ha 

plotą (Telšių, Šilalės ir Kelmės rajonuose), Biržuvėnų, užimantis 10 ha plotą, Degaičių – 18,2 ha, 

Džiuginėnų – 11,8 ha plotą, Pavandenės. 

1.3.22. Pavojingi objektai. Per Savivaldybės teritoriją yra nutiestas AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ magistralinis dujotiekis. Veiklą vykdo vienas aukštesniojo lygio pavojingasis objektas 

UAB ,,Gazimpeksas“ Telšių suskystintų dujų perpylimo postas, kuriame galima sandėliuoti iki 750 

tonų suskystintų naftos dujų. 

1.3.23. Gamtiniai ištekliai. Savivaldybės teritorijoje yra durpių, smėlio ir žvyro telkinių. 

 

1.4. Plane vartojamos sąvokos: 

Atsakinga institucija – valstybės ar savivaldybės įstaiga, kuriai, atsižvelgiant į veiklos sritį ir 

gresiančios ar susidariusios savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos pobūdį, tenka atsakomybė 

už ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir jos padarinių šalinimo organizavimą savivaldybės 

teritorijoje. 

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. 

Civilinės saugos pratybos – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio 

subjektų mokymas ir civilinės saugos sistemos parengties patikrinimas, kai tariamomis 

ekstremaliosiomis sąlygomis tikrinami veiksmai ir procedūros, numatytos ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planuose, tobulinami valdymo įgūdžiai, mokomasi praktiškai organizuoti gyventojų ir 

turto apsaugą nuo ekstremaliųjų situacijų poveikio ir atlikti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus 
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darbus, likviduoti įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų 

padarinius. 

Degazacija – paskleistų kovinių nuodingų medžiagų neutralizavimas. 

Dezaktyvacija – radioaktyviųjų nuosėdų  šalinimas. 

Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų 

didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar 

padaryti kitą žalą. 

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. 

Ekstremalių 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.  

Ekstremaliojo įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje 

praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai, 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. 

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. 

Galutinis sanitarinis švarinimas – galutinis taršos pašalinimas nuo nukentėjusių žmonių, 

atliekamas sanitarinio švarinimo punktuose. 

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.  
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Gresiančios ekstremaliosios situacijos – prioriteto tvarka išvardijami visi galimi pavojai, 

nustatyti atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, kurių rizika įvertinta kaip 

labai didelė ar didelė. 

Informacijos teikėjai – valstybės ir savivaldybės įstaigos ir įmonės, atsakingos už 

informacijos apie ekstremaliąją situaciją teikimą. 

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. 

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. 

Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar karo 

metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų 

veiksnių. 

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. 

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.  

Pirminis sanitarinis švarinimas – pradinis neatidėliotinas sanitarinis švarinimas ,,šiltojoje“ 

zonoje, kuris, įtarus taršą, yra atliekamas nukentėjusiems, siekiant jiems sumažinti pavojingų 

medžiagų kiekį. 

Psichologinė pagalba – tarpasmeniniu bendravimu ir teorinėmis žiniomis pagrįsta pagalba 

asmenims, turintiems psichologinių problemų, taikant specialias numatytas psichologines 

priemones bei atitinkamus medikamentus. Ji reikalinga jei paciento stiprūs išgyvenimai sukelia 

emocinę įtampą, nerimą, sutrikdo jo psichinę pusiausvyrą, galimybę veikti, bendrauti su 

aplinkiniais. Siekiama užtikrinti kad žmogus nekeltų grėsmės sau ir aplinkiniams.  

Psichologinę pagalbą gali teikti asmenys turintys specialųjį aukštąjį psichologinį, medicinos 

psichoterapinį ar psichiatrinį išsilavinimą. Bei asmenys turintis specialųjį psichikos sveikatos 

priežiūros išsilavinimą ir psichikos sveikatos specialybių aukštųjų mokyklų vyresnių kursų 

studentai su kvalifikuotų specialistų priežiūra.  

Remianti institucija – valstybės ar savivaldybės įstaiga ar įmonė, kuri padeda atsakingai 

institucijai likviduoti savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinti jos padarinius, telkti 

turimus materialinius ir žmogiškuosius išteklius. 

Sanitarinis švarinimas (kenksmingumo pašalinimas) – tai taršos sumažinimas ar  

pašalinimas nuo nukentėjusiųjų kūno, aprangos iki nepavojingo žmogui ar aplinkai lygio. 

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. 

Valstybinės reikšmės objektas – valstybės institucija, įmonė, ūkio, energetikos, transporto, 

telekomunikacijų ar kitas infrastruktūros objektas, neatsižvelgiant į jo nuosavybės formą, kurio 
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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. 

Veiklos vykdytojas – pavojingojo objekto, įrenginio savininkas arba valdytojas. 

Kitos Plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir 

kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

 

      II. GRESIANČIOS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

 

2.1. Ekstremalieji įvykiai, galintys sukelti Savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, 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 Respublikos 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 

vertybės sunaikinimas; įvykis, keliantis pavojų saugomiems objektams, kitas įvykis, dėl 

kurio gali susidaryti arba susidaro ekstremalioji situacija. 

2.2. Atlikus Telšių rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos 

analizę nustatyta, kad Telšių rajono savivaldybės teritorijai didžiausius padarinius galinčios sukelti 

ir labiausiai tikėtinos prioriteto tvarka yra šios ekstremaliosios situacijos: 

 

Eil.

Nr. 
Gresiančios ekstremaliosios situacijos 

1. audra, uraganas, škvalas, viesulas 

2. elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 

3. gaisrai 

4. epidemija ir (ar) pandemija, bioterorizmas 

5. įvykiai transportuojant pavojingą krovinį 

6. transporto įvykiai, susiję su geležinkelių transportu, automobilių kelių eismu 

7. smarkus ir labai smarkus snygis 

8. šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 

9. geriamo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutrikimas 

10. pūga 

11. speigas (didelis šaltis) 

12. kaitra, sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu 

13. gyvūnų pavojingos užkrečiamos ligos (enzootijos, epizootijos, panzootijos) 

14. pramoninė avarija pavojingajame objekte 

15. cheminės avarijos 
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2.3. Įvertinus 31 potencialų rizikos šaltinį nustatyta, kad iš jų 15 – gali turėti labai didelį ar 

didelį, dar 10 – vidutinį neigiamą poveikį savivaldybės gyventojams, jų sveikatai, turtui ir aplinkai. 

Vertinimo metu atsižvelgta į savivaldybės bendrąją ir klimatinę charakteristikas, buvusias 

ekstremaliąsias situacijas ir įvykius, jų padarinius, atsirandančias naujas grėsmes. 

2.4. Kitų pavojų ir rizikos šaltinių rizikos lygis nedidelis, tačiau ekstremaliųjų įvykių 

(situacijų) galimybė išlieka.  

2.5. Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė pateikta 1 priede. 

 

III. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO 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, savivaldybėje organizuojamas perspėjimas ir 

informavimas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją.  

Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija (toliau – ESK) teisės aktų nustatyta tvarka 

perspėja savivaldybės gyventojus, savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio 

subjektus 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 Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija 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. 

 

3.1. Perspėjimo ir informavimo tvarka 

 

Savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto veiksmai, gavus Savivaldybės 

administracijos direktoriaus, Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 

nurodymą perspėti ir informuoti savivaldybėje esančius civilinės saugos sistemos subjektus, teisės 

aktų nustatyta tvarka vykdyti kitus nurodymus:  
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▪ patikrina, ar teisingas identifikavimo kodas, jei nurodymas perduodamas telefonu. 

Identifikavimo kodas gali būti nenaudojamas, jei nurodymas perduodamas vietoje, 

dalyvaujant tiesioginiam viršininkui; 

▪ patikslina sirenų įjungimo laiką; 

▪ priima gautą informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams; 

▪ perspėja ir informuoja savivaldybės civilinės saugos sistemos subjektus; 

▪ informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams pateikia: 

o Šiaulių PGV Civilinės saugos skyriaus vyriausiajam specialistui, kuris teikia 

informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS vyriausiajam ar 

vyresniajam specialistui ir regioniniams transliuotojams, 

o „Info XXL“ radijo stočiai; 

▪ nurodo informacijos gyventojams paskelbimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis nei 3 min. nuo 

sirenų įjungimo pradžios; 

▪ informuoja sirenų valdytojus kokiu laiku įjungti centralizuoto valdymo sirenas; 

▪ kontroliuoja perspėjimo sistemos veikimą; 

▪ informuoja asmenis, davusius nurodymą perspėti ir informuoti gyventojus ir civilinės saugos 

sistemos subjektus; 

▪ informuoja Savivaldybės administracijos direktorių, savivaldybės ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovą apie nurodymų įvykdymą; 

▪ įrašo darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašo atliktus veiksmus. 

 

Savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto veiksmai, gavus PAGD prie VRM 

Šiaulių PGV struktūrinio padalinio darbuotojo nurodymą perspėti gyventojus ir savivaldybės 

lygio civilinės saugos sistemos subjektus: 

▪ patikrina, ar teisingas identifikavimo kodas, jei nurodymas perduodamas telefonu.  

▪ patikslina sirenų įjungimo laiką; 

▪ priima gautą informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams; 
▪ informuoja savivaldybės administracijos direktorių apie gautą nurodymą perspėti ir 

informuoti gyventojus ir rajono civilinės saugos sistemos subjektus; 

▪ perspėja ir informuoja savivaldybės civilinės saugos sistemos subjektus; 
▪ pateikia vietiniams transliuotojams:  

o informaciją apie įvykį,  
o pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams,  
o nurodo informacijos gyventojams paskelbimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis nei 3 

min. nuo sirenų įjungimo pradžios; 

▪ kontroliuoja perspėjimo sistemos veikimą; 

▪ informuoja Savivaldybės administracijos direktorių apie nurodymų perspėti ir informuoti 

gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus įvykdymą; 

▪ įrašo darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašo atliktus veiksmus. 

 

Savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto veiksmai gavus pranešimą iš 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatytų ūkio subjektų, įregistruotų 

Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre (toliau – Sąrašo subjektai), apie įvykusią 

avariją:  

▪ patikslina avarijos pobūdį, mastą, vietą, laiką, avarijos priežastis ir aplinkybes, ar yra 

nukentėjusiųjų;  

▪ patikslina, kokių veiksmų ir priemonių reikia imtis siekiant apsaugoti gyventojus; 

▪ informuoja savivaldybės administracijos direktorių gauna jo nurodymus; 

▪ esant būtinybei perspėja ir informuoja gyventojus ir savivaldybės lygio civilinės saugos 

sistemos subjektus ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose numatyta tvarka. 
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3.1. pav. Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimo schema 

 

 

Savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto veiksmai dėl techninių kliūčių 

neveikiant perspėjimo ir informavimo sistemai: 

▪ patikslina avarijos pobūdį, mastą, vietą, laiką, avarijos priežastis ir aplinkybes, ar yra 

nukentėjusiųjų;  

▪ patikslina, kokių veiksmų ir priemonių reikia imtis siekiant apsaugoti gyventojus; 

▪ informuoja savivaldybės administracijos direktorių, gauna jo nurodymus; 

▪ informuoja Šiaulių PGV CS skyriaus darbuotojus, atsakingus 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 miesto bažnyčių 

varpų pagalba; 

Sprendimą dėl šių priemonių panaudojimo  priima Savivaldybės ESK vadovas. 

 

3.2. Pasiuntinių išvykimo tvarka ir maršrutai 

 

Tose Telšių rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse (teritorijose), kuriose nėra sirenų 

arba nėra galimybių panaudoti kitų įspėjamųjų garsinių priemonių gyventojams, valstybės ir 

savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams perspėti ir informuoti: 

▪ Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo (Savivaldybės administracijos 

vyriausiasis specialistas) perspėjimo ir informavimo tekstą bei kitą informaciją 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;  

▪ galimi pasiuntinių išvykimo maršrutai numatyti seniūnijų ESV planuose.  

Savivaldybės ESK vadovo sprendimas 

perspėti ir informuoti gyventojus apie 

ekstremaliąją situaciją 

 

Elektros sirenų  

CS signalas 

,,Dėmesio visiems“ 

Operacijų centras  

Gyventojų informavimas 

per radijo stotį 

,,XXL FM“ 

GYVENTOJAI 
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3.3. Identifikavimo kodų panaudojimo tvarka 

 

3.3.1. PAGD prie VRM direktoriaus patvirtinti identifikavimo kodai suteikiami ir juos 

panaudoti šiame Apraše nustatyta tvarka 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. 

3.3.2. Identifikavimo kodai skirstomi į bendruosius ir individualius: 

3.3.2.1. 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 Apraše nustatyta tvarka 

visiems adresatams nekeičiant identifikavimo kodo. Bendruosius kodus panaudoti teisę turi 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS vyriausiasis arba vyresnysis specialistas 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nurodymu; 

3.3.2.2. 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.  

3.3.3. 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 priskirto indentifikavimo kodo tris paskutinius skaičius ar 

raides. 

3.3.4. Identifikavimo kodai laikomi užklijuotuose ir antspauduotuose vokuose. Jie privalo būti 

prieinami nedelsiant, bet kuriuo paros metu.  

3.3.5. Identifikavimo kodai nenaudojami, kai pagal patvirtintą grafiką atliekamas perspėjimo 

sistemos patikrinimas arba pratybų metu, jei bus jungiamos sirenos, iš anksto per visuomenės 

informavimo priemones informavus gyventojus.  

 

3.4. Civilinės saugos signalai 

 

Siekiant supaprastinti ir paspartinti pranešimo apie susidariusias ekstremaliąsias situacijas 

perdavimą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2015 m. 

rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1-244 patvirtinti civilinės saugos signalus.  

Visų miesto gyventojų, ūkio subjektų, jų darbuotojų teisė ir pareiga – gerai juos žinoti ir 

mokėti veikti išgirdus atitinkamą signalą.  

Iš viso patvirtinti 8 civilinės saugos signalai: 

 

,,Dėmesio visiems“ 

Įspėjamasis 3 min. trukmės pulsuojančio kaukimo garsinis signalas, skelbiamas gyventojams 

apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją perspėti arba apie būsimą svarbų pranešimą 

informuoti atliekant perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimą ar vykstant civilinės saugos 

pratyboms. Išgirdę signalą, gyventojai privalo įsijungti radijo imtuvą ar televizorių ir išklausyti 

informaciją, kuri leistų imtis priemonių, siekiant apsaugoti save ir išvengti galimos žalos ar ją 

sušvelninti. 

,,Cheminis pavojus“ 

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama 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 
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subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir 

vietinius transliuotojus. 

,,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 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. 

,,Katastrofinis užtvindymas“ 

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie katastrofinio užtvindymo grėsmę dėl galimos 

avarijos Kauno hidroelektrinėje. Šis signalas skelbiamas Kauno m. ir Kauno r., Šakių, Jurbarko, 

Šilutės r., Pagėgių sav.  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 įvardintų savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, 

ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, 

regioninius ir vietinius transliuotojus. 

,,Potvynio pavojus“ 

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama 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. 

,,Uragano pavojus“ 

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama 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. 

,,Oro pavojus“ 

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie gresiantį oro antpuolį. 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. 

,,Perspėjimo sistemos patikrinimas“ 

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo pranešama apie vykdomą Perspėjimo sirenomis 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. 

 

IV. INFORMACIJOS GAVIMO IR PERDAVIMO ORGANIZAVIMAS 

 

4.1. Keitimosi informacija apie ekstremaliąsias situacijas tvarka  

 

4.1.1. Telšių rajono savivaldybėje informacija apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją 

situaciją priimama ir perduodama vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2010 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. A1-1422 ,,Dėl keitimosi informacija apie 

ekstremaliąsias situacijas Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

4.1.2. Keitimosi informacija apie ekstremaliąsias situacijas Telšių rajono savivaldybėje tvarkos 

aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja informacijos apie įvykį, gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį 
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įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją (toliau – ekstremalioji situacija) teikimo 

Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui tvarką ir 

šios informacijos tolesnį perdavimą. 

4.1.3. Telšių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – Operacijų 

centras) yra atsakingas už informacijos, gautos iš atsakingų institucijų ir informacijos teikėjų, 

priėmimą ir perdavimą apraše nurodytiems subjektams. 

4.1.4. Už informacijos teikimą Operacijų centrui apraše nustatyta tvarka atsako atsakingos 

institucijos ir informacijos teikėjai. 

4.1.5. Informacija apie ekstremaliąją situaciją Operacijų centrui turi būti pateikta nedelsiant 

žodžiu (telefonu) ir ne vėliau kaip per 2 val. raštu (faksu arba elektroniniu paštu). 

4.1.6. Už informacijos (pranešimo) teikimą Operacijų centrui atsakingose valstybės ir 

savivaldybės įstaigose yra įstaigos vadovo paskirti asmenys, atsakingi už informacijos apie 

ekstremaliąją situaciją teikimą, priėmimą ir perdavimą darbo ir poilsio laiku. 

4.1.7. Operacijų centras informaciją apie ekstremaliąją situaciją priimama telefonais: (8 444) 

51162, 8 611 07033, faksu (8 444) 52229, elektroniniu paštu asta.mockeviciene@telsiai.lt . 

4.1.8. Operacijų centras, aprašo II skyriuje nustatyta tvarka gavęs informaciją, nedelsdamas 

įvertina informacijos svarbą, ją patikrina, susistemina ir, atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos 

pobūdį ir (ar) mastą ir reikalingas ekstremaliosios situacijos valdymo ir jos padarinių šalinimo  

priemones, ją perduoda Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės ESK, Šiaulių PGV, 

PAGD prie VRM, atsakingoms ir remiančioms institucijoms pagal 4-1 paveiksle pateiktą schemą. 

4.1.9. Susidarius ekstremaliajai situacijai, informacija apie ekstremaliąją situaciją Operacijų 

centrui pateikiama ne tik telefonu, bet ir elektroniniu paštu ar faksu užpildžius šias pranešimų 

formas (toliau – forma): 

4.1.9.1. 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; 

4.1.9.2. forma ES-2 teikiamas pranešimas apie atliekamus gelbėjimo darbus, susidariusią 

ekstremaliąją situaciją. Šis pranešimas teikiamas kas 4 valandas nuo pirminio pranešimo apie 

susidariusią ekstremaliąją situaciją pateikimo; 

4.1.9.3. forma ES-3 teikiamas pranešimas apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą. Šis 

pranešimas teikiamas pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius. 

4.1.10. Jeigu informacija apie susidariusią ekstremaliąją situaciją išsamiai pateikta formoje ES-1, 

o ekstremaliosios situacijos vietoje padėtis nesikeičia, forma ES-2 nepildoma. 

4.1.11. Informacija apie ekstremaliąją situaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir Telšių apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai 

teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymu 

Nr. IV-517 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. IV-

114 „Dėl keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

mailto:asta.mockeviciene@telsiai.lt
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PAGD prie VRM ŠIAULIŲ 

PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO 

VALDYBA 

BENDRASIS 

PAGALBOS 

CENTRAS 

Informacijos apie įvykį, gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar  susidariusią 

ekstremaliąją situaciją šaltinis  

 

Atsakingos 

institucijos ir 

informacijos 

teikėjai 

Administracijos  

direktorius 

Telšių rajono 

savivaldybės 

EKSTREMALIŲ 
SITUACIJŲ KOMISIJA 

Informacijos valdymas 

Pirminis informacijos perdavimas Informacijos perdavimas raštu (užpildant formas) 

ŠIAULIŲ 

rajono savivaldybė 

KELMĖS 

rajono savivaldybė 

PLUNGĖS  

rajono 

savivaldybė 

ŠILALĖS   

rajono savivaldybė 

  

Pagalbos prašymas kaimyninių savivaldybių ir PAGD 

RIETAVO  

savivaldybė 

MAŽEIKIŲ  

rajono 

savivaldybė 

4-1 pav. Keitimosi informacija apie ekstremaliąją situaciją  schema 
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4.1.12. Kai ekstremaliosios situacijos ribos gali išplisti už Telšių rajono savivaldybės ribų, 

Operacijų centras informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją perduoda 

kaimyninių savivaldybių administracijoms arba ekstremalių situacijų komisijoms. 

4.1.13. Keitimosi informacija apie ekstremaliąsias situacijas Telšių rajono savivaldybėje tvarkos 

aprašas pateiktas 22 priede.  

 

4.2. Savivaldybės ESK ir kitų CS sistemos subjektų perspėjimas ir sušaukimas  

 

4.2.1. Norint valdyti ekstremaliąją situaciją ir keistis informacija likviduojant ekstremaliųjų 

situacijų padarinius, svarbu visus savivaldybėje esančius civilinės saugos sistemos subjektus susieti 

su Savivaldybės ESK. Savivaldybės ESK darbo vieta – Telšių rajono savivaldybės administracijos 

Mažoji salė (Žemaitės g. 14, Telšiai).  

4.2.2. Informacijos apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją perdavimo Savivaldybės 

civilinės  saugos sistemos subjektams schema pateikta 4-2 paveiksle. 

4.2.3. Nurodymą iškviesti ESK narius duoda ESK vadovas – Savivaldybės administracijos 

direktorius. 

4.2.4. Iškvietimą darbo, poilsio ir švenčių dienomis vykdo Savivaldybės administracijos 

vyriausiasis specialistas (civilinės saugos), jos nesant – Savivaldybės administracijos vyriausiasis 

specialistas, atliekantis ESK posėdžių sekretoriaus pareigas. 

4.2.5. Gavus ESK vadovo patvirtintą nurodymą iškviesti ESK narius, civilinės saugos specialistas 

vykdo ESK narių iškvietimą: 

4.2.5.1. civilinės saugos signalai ir informacija ESK nariams perduodami SMS žinutėmis, telefonu, 

ESK messenger grupėje. 

 

  
4-2 pav. Informacijos apie ekstremaliąją situaciją perdavimo Savivaldybės ESK schema 

 

4.2.5.2. Apie gautą pranešimą ALIARMAS arba PATIKRINIMAS ESK narys nedelsiant patvirtina 

atgaline SMS žinute ,,Gauta“ arba paskambina žinutėje nurodytu telefonu.  

Savivaldybės  

OPERACIJŲ CENTRAS 

8 611 07033 

Savivaldybės  

Administracijos direktorius 
8 626 95271 

Civilinės saugos sistemos 

PAJĖGOS 

Savivaldybės  

ESK 
 

Savivaldybės  

Operacijų centro 

nariai 

 

Informacija apie ES 

Ūkio subjektai, kitos 

įstaigos 
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4.2.5.3. 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 (4 priedas).  

4.2.5.4. Savivaldybės ESK nariai susirenka vadavietėje. Darbo laiku turi susirinkti nedelsiant, o ne 

darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis – kaip galima greičiau. 

4.2.5.5. Pranešimo tekstas: 

ALIARMAS. Jūs privalote atvykti į ESK posėdį Žemaitės g.14. Apie gautą pranešimą patvirtinkite 

paskambinę arba parašę SMS telefono Nr. 8 611 07033. 

ALIARMAS. Jūs privalote atvykti į ESK posėdį Žemaitės g.14. Apie gautą pranešimą patvirtinkite 

paskambinę arba parašę SMS telefono Nr. 8 611 07033. 

PATIKRINIMAS. Jūs esate ESK narys. Vyksta perspėjimo sistemos patikrinimas. Apie gautą 

pranešimą informuokite paskambinę arba išsiųsdami SMS telefono Nr. 8 611 07033. 

PATIKRINIMAS. Jūs esate ESK narys. Vyksta perspėjimo sistemos patikrinimas. Apie gautą 

pranešimą informuokite paskambinę arba išsiųsdami SMS telefono Nr. 8 611 07033. 

 
4.3. Informacija apie CS sistemos subjektų kontaktinius duomenis 

 

4.3.1. Asmenų, atsakingų Telšių rajono savivaldybėje už informacijos apie ES teikimą, priėmimą ir 

perdavimą darbo ir poilsio laiku, sąrašas ir kontaktinė informacija pateikta 4.1 lentelėje;  

 

4.1. lentelė. Asmenų, atsakingų už informacijos apie ES teikimą, priėmimą ir perdavimą, 

sąrašas 

 

Vardas, 

pavardė 
Pareigos 

Tel.  

darbo 

laiku  

(8 444)… 

El. paštas  

darbo laiku 

Mobiliojo tel. 

Nr. 

visą parą   

Pastabos 

Asta 

Mockevičienė 

Vyriausioji 

specialistė  51 162 
asta.mockeviciene@telsiai.

lt 
8 611 07033 

 

Kristina 

Jankauskienė 

Aplinkos ir 

civilinės 

saugos 

poskyrio 

vedėja 

51 839 

kristina.jankauskiene@tels

iai.lt  
8 610 23382 

 

 

4.3.2. Telšių rajono savivaldybės atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys pateikti 2 priede; 

4.3.3. Savivaldybės ESK narių kontaktiniai duomenys pateikti 4 priede; 

4.3.4. Savivaldybės Operacijų centro narių kontaktiniai duomenys pateikti 5 priede; 

4.3.5. Civilinės saugos sistemos pajėgų kontaktiniai duomenys pateikti 3 priede; 

4.3.6. Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos personalinė sudėtis ir kontaktiniai duomenys 

pateikti 6 priede; 

4.3.7.  Kaimyninių savivaldybių atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys pateikti 8 priede. 

 

4.4. ,,Karštoji linija“ 

 

Sprendimą dėl ,,Karštosios linijos“ įkūrimo priima Savivaldybės ESK vadovas ESK sprendimu. 

,,Karštoji linija“ gali būti įkurta Savivaldybės administracijos patalpose ESK vadavietėje, kitose 

ESK vadovo sprendimu nurodytose vietose.  

„Karštajai linijai” numatyta skirti du telefonų numerius. Už ,,Karštosios linijos“ įkūrimą atsakinga 

Savivaldybės Operacijų centro Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė.  

mailto:asta.mockeviciene@telsiai.lt
mailto:asta.mockeviciene@telsiai.lt
mailto:kristina.jankauskiene@telsiai.lt
mailto:kristina.jankauskiene@telsiai.lt
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Už linijos funkcionavimą atsakinga Operacijų centro Informacijos valdymo ir administravimo 

grupė. 

 

V. GYVENTOJŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS 

 

Telšių rajono savivaldybėje gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai gyventojų evakavimas 

organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu 

Nr. 1171 „Dėl Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Telšių rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A1-1321 ,,Dėl 

gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos nuostatų ir personalinės sudėties patvirtinimo“ (12 

priedas). 

Gyventojų evakavimą savivaldybėje organizuoja Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija, 

kuri yra iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų ir valstybės tarnautojų sudaroma 

komisija, planuojanti, organizuojanti ir koordinuojanti gyventojų evakavimą ekstremaliųjų situacijų 

metu. 

Komisijos sudarymo tikslas – planuoti, organizuoti ir koordinuoti gyventojų evakavimą, 

priėmimą ir laikiną jų apgyvendinimą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai. Komisijos 

sudėtį ir nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. 

 

5.1. Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos uždaviniai, funkcijos ir teisės  

 

Pagrindiniai komisijos uždaviniai – gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, organizuoti 

gyventojų evakavimą, priėmimą, laikinųjų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų: 

gyventojų aprūpinimo maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir kt. 

(toliau – būtiniausios paslaugos), suteikimą. 

Savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija organizuoja: 

-gyventojų informavimą apie evakavimą; 

-eismo reguliavimą gyventojų evakavimo maršrutuose; 

-gyventojų priėmimą, stacionarių ar laikinų gyvenamųjų patalpų laikiną suteikimą ir gyvybiškai 

būtinų paslaugų – gyventojų aprūpinimą maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais 

drabužiais, pirmosios ir skubiosios medicinos pagalbos ir kitų gyvybiškai būtinų paslaugų (toliau – 

būtinosios paslaugos) – suteikimą; 

-gyventojų surinkimo punktų, tarpinių gyventojų evakavimo punktų ir gyventojų priėmimo 

punktų veiklos koordinavimą, evakuotinų gyventojų registravimą; 

-aprūpinimą transporto priemonėmis, reikalingomis gyventojams evakuoti; 

-transporto priemonių paskirstymą gyventojų surinkimo punktams, šių transporto priemonių ir 

(ar) pėsčiųjų kolonų palydą, apsaugą; 

-informacijos apie gyventojų evakavimą teikimą visuomenei ir su evakavimu susijusioms 

valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms; 

-pagalbinės technikos, būtinos sklandžiam judėjimui užtikrinti (sugedusioms transporto 

priemonėms patraukti nuo važiuojamosios kelio dalies, kurui papildyti ar kitos), telkimą gyventojų 

evakavimo maršrutuose; 

-kitų gyventojams evakuoti būtinų funkcijų atlikimą savo savivaldybės teritorijoje. 

Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

-dalyvauja rengiant Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą; 

-planuoja gyventojų evakavimą, priėmimą ir jų apgyvendinimą; 

-numato evakavimo priemones, evakuotųjų gyventojų apgyvendinimo vietas; 

-planuoja gyventojų priėmimo punktų aprūpinimą; 

-teikia informaciją visuomenei apie gyventojų evakavimą; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af3e33f0894b11e5b7eba10a9b5a9c5f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af3e33f0894b11e5b7eba10a9b5a9c5f
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-organizuoja savivaldybės transporto priemonių paskirstymą gyventojų surinkimo punktams, šių 

transporto priemonių kolonų palydą, apsaugą;  

gyventojų surinkimo punktuose organizuoja: 

-evakuojamų gyventojų registraciją; 

-gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą; 

-gyventojų suskirstymą į grupes ir jų aprūpinimą transporto priemonėmis; 

-transporto priemonių ir pėsčiųjų kolonų sudarymą; 

-gyventojų įlaipinimą į savivaldybės transporto priemones; 

-gyventojams evakuoti turimų ir pasitelktų transporto priemonių apskaitos tvarkymą.  

--informacijos apie evakuojamus gyventojus teikimą savivaldybės evakavimo ir priėmimo 

komisijai ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui arba valstybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centrui, jeigu šis centras sušaukiamas, o įvedus karo padėtį – ir karo 

komendantui, kurio veiklos teritorijoje veikia šis punktas.  

tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose organizuoja: 

-evakuojamų gyventojų registraciją; 

-gyventojų cheminio ir kitokio užterštumo patikrą, dozimetrinės kontrolės vykdymą; 

-gyventojų sanitarinį švarinimą; 

-transporto priemonių cheminio ir kitokio užterštumo kontrolę ir švarinimą; 

-gyventojų perlaipinimą iš transporto priemonių, vykusių per užterštą teritoriją, į švarias 

transporto priemones; 

-gyventojams evakuoti turimų ir pasitelktų transporto priemonių apskaitos tvarkymą.  

--informacijos apie evakuojamus gyventojus teikimą savivaldybės evakavimo ir priėmimo 

komisijai ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui arba valstybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centrui, jeigu šis centras sušaukiamas, o įvedus karo padėtį – ir karo 

komendantui, kurio veiklos teritorijoje veikia šis punktas.  

gyventojų priėmimo punktuose organizuoja: 

-evakuojamų gyventojų registraciją ir jų tapatybės nustatymą; 

-savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryto informacijos centro įkūrimą, kuris renka 

informaciją apie atvykstančius gyventojus ir padeda jiems surasti šeimos narius; 

-evakuojamiems gyventojams stacionarių ar laikinų gyvenamųjų patalpų laikiną suteikimą. 

-gyventojams evakuoti turimų ir pasitelktų transporto priemonių apskaitos tvarkymą; 

-informacijos apie evakuojamus gyventojus teikimą savivaldybės evakavimo ir priėmimo 

komisijai ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui arba valstybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centrui, jeigu šis centras sušaukiamas, o įvedus karo padėtį – ir karo 

komendantui, kurio veiklos teritorijoje veikia šis punktas.  

Gyventojų surinkimo, tarpiniuose gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktuose 

komisija ir civilinės saugos pajėgos pagal kompetenciją gyventojams teikia būtinąsias paslaugas, 

užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės sveikatos saugą, prireikus teikia pirmąją ir skubiąją 

medicinos pagalbą, psichologinę ir socialinę pagalbą, užtikrina galimybę informuoti artimuosius, 

giminaičius apie buvimo vietą, pagal kompetenciją įgyvendina kitus ekstremalių situacijų komisijos 

priimtus sprendimus, o judant evakuojamų gyventojų kolonoms užtikrina viešąją tvarką tarp 

punktų. 

Komisija atlieka kitas teisės aktų nustatytas su gyventojų evakavimo ir priėmimo uždavinių 

įgyvendinimu susijusias funkcijas. 

Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę: 

gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų išsamią 

informaciją išteklių, įskaitant maisto ir kitų būtiniausių prekių atsargas, klausimais; 

gauti iš visų savivaldybėje esančių valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, 

ūkio subjektų išsamią informaciją apie ekstremaliąją situaciją ir susidariusią padėtį; 
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pagal kompetenciją teikti Savivaldybės ESK ir Operacijų centrui pasiūlymus ir rekomendacijas 

gyventojų evakavimo, priėmimo, apgyvendinimo ir aprūpinimo organizavimo klausimais.  

Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos kontaktiniai duomenys pateikti 6 priede. 

 

5.2. Gyventojų evakavimo organizavimas 

 

Atsižvelgiant į ekstremaliosios situacijos mastą ir pavojų gyventojams, savivaldybėje sprendimą 

dėl gyventojų evakavimo Vyriausybės nustatyta tvarka priima Savivaldybės administracijos 

direktorius.  

Gyventojų evakavimą savivaldybėje organizuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus 

sudaryta gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija. Ši komisija organizuoja gyventojų evakavimą, 

priėmimą, laikinųjų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų: gyventojų aprūpinimas 

maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir kt., suteikimą. Savivaldybės 

 
5-1 pav. Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos veikla 

 

Kai gyventojai evakuojami iš Telšių rajono savivaldybės į kitą savivaldybę, gyventojų 

evakavimą organizuoja Telšių rajono savivaldybės Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija, o 

gyventojų priėmimą, laikinųjų gyvenamųjų patalpų ir būtiniausių paslaugų jiems suteikimą, – 

savivaldybės, į kurią evakuojami gyventojai, komisija.  

Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, 

galimą ekstremaliosios situacijos 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 savivaldybės ekstremalių situacijų komisija nustato, kad dėl ekstremaliosios situacijos 

pobūdžio reikia cheminio ar kitokio užterštumo patikros, dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio 

švarinimo, o įvedus karo padėtį karo komendantas, kurio veiklos teritorijoje veikia ši komisija, 

nustato, kad cheminio ar kitokio užterštumo patikra, dozimetrinė kontrolė arba sanitarinis 

švarinimas būtini dėl karo veiksmų sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai, gyventojai 

evakuojami taip:  

-iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo punktus iki 

tarpinių gyventojų evakavimo punktų – savivaldybės, iš kurios evakuojami gyventojai, transporto 

priemonėmis ir (ar) pasitelktomis transporto priemonėmis;  

Gyventojų surinkimo 

punktai 

Tarpiniai gyventojų 

evakavimo punktai 
Gyventojų priėmimo 

punktai 

Surenka gyventojus ir 

organizuoja evakavimą 
Registruoja atvykstančius 

gyventojus, tikrina jų cheminį 

užterštumą, vykdo dozimetrinę 

kontrolę ir siunčia gyventojus į 

priėmimo 
 
unktus 

Pasitinka atvykstančius 

gyventojus, suskirsto juos į 

grupes ir palydi iki jiems 

laikinai suteiktų 

gyvenamųjų patalpų 

Gyventojų evakavimo ir 

priėmimo komisija 
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-Telšių vaikų globos namuose ir Telšių centre ,,Viltis“ gyvenantys vaikai, Telšių rajono senelių 

globos namų ir Dūseikių socialinės globos namų gyventojai, Nakvynės namuose socialines 

paslaugas gaunantys asmenys, taip pat asmenys, besigydantys Regioninėje Telšių ligoninėje ir 

Varnių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, iš šių įstaigų evakuojami šioms įstaigoms 

priklausančiomis transporto priemonėmis ir (ar) pasitelktomis transporto priemonėmis tiesiogiai iki 

tarpinių gyventojų evakavimo punktų; 

-nuo tarpinių gyventojų evakavimo punktų iki gyventojų priėmimo punktų, laikinai suteiktų 

stacionarių ar laikinų gyvenamųjų patalpų – savivaldybės, į kurią evakuojami gyventojai, transporto 

priemonėmis ir (ar) pasitelktomis transporto priemonėmis; 

-gyventojai, kurie evakuojasi savarankiškai, privalo vykti per tarpinius gyventojų evakavimo 

punktus. 

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. Telšių vaikų globos namuose ir 

Telšių centre ,,Viltis“ gyvenantys vaikai, Telšių rajono senelių globos namų ir Dūseikių socialinės 

globos namų gyventojai, Nakvynės namuose socialines paslaugas gaunantys asmenys iš šių įstaigų 

evakuojami tiesiogiai iki gyventojų priėmimo punktų savivaldybės, iš kurios evakuojami 

gyventojai, transporto priemonėmis ir (ar) pasitelktomis transporto priemonėmis. 

Pirmumo tvarka iš gyventojų surinkimo punktų transporto priemonėmis evakuojami: 

-asmenys, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, asmenys, kurių judėjimo 

funkcija sutrikusi, asmenys, kuriems nustatytas specialiosios nuolatinės slaugos ar specialiosios 

nuolatinės priežiūros poreikis, ir juos prižiūrintys ir slaugantys asmenys, nėščios moterys, 

pateikusios medicinos pažymas apie nėštumą, arba kai akivaizdu, kad jos nėščios; 

-šeimos, kuriose yra mažamečių vaikų. 

Gyventojai, neturintys galimybės evakuotis privačiu transportu, bus vežami  įstaigų ir ūkio 

subjektų transporto priemonėmis (16 priedas). 

Sveikatos priežiūros įstaigos evakuojamos į tuos pačius rajonus kaip ir gyventojai. Iš 

evakuojamų gydymo įstaigų dalis ligonių išrašoma gydytis namuose, sunkūs ligoniai evakuojami 

kartu su gydymo įstaigomis. Sunkūs ligoniai vyksta gydymo įstaigų transportu, o kiti – bendros 

paskirties transportu. 

Kai savivaldybėje neužtenka transporto priemonių gyventojams evakuoti, vadovaujantis 

Tarpusavio pagalbos planais su gretimomis savivaldybėmis organizuojamas papildomų transporto 

priemonių gyventojams evakuoti pasitelkimas iš gretimų savivaldybių. Nepakankant ir šių 

transporto priemonių – papildomų transporto priemonių gyventojams evakuoti pasitelkimą 

organizuoja Susisiekimo ministerija. 

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. 

Gyventojai apgyvendinami mokyklose, kultūros  namuose, pas kitus gyventojus.  

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, suderinęs su PAGD; 

kai gyventojai buvo evakuoti vienos savivaldybės teritorijoje, – savivaldybės administracijos 

direktorius. 

Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas esant karo padėčiai ar ją atšaukus priima 

Vyriausybė. 
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Gyventojų grįžimą į gyvenamąsias vietas organizuoja savivaldybės, į kurios teritoriją grąžinami 

gyventojai, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija. Esant karo padėčiai, šie veiksmai derinami 

su atitinkamoje teritorijoje veikiančiu karo komendantu. 

 

 
 

5-2 pav. Gyventojų evakavimo organizavimo schema 
 

Gyventojų evakavimo organizavimas pavaizduotas 5-2 pav. 
 

Gyventojų surinkimo punktų organizacinė struktūra ir jų įkūrimo vietos 

 

Punkto paskirtis – surinkti gyventojus ir organizuoti evakavimą. 

Gyventojų surinkimo punkto struktūra: 

Punkto vadovas Seniūnijos seniūnas, įstaigos, kurioje įrengtas 

punktas, vadovas 

Transporto apskaitos grandis 2 žmonės 

Gyventojų apskaitos grandis 3 žmonės 

Gyventojų įsodinimo į transportą ir kolonų  

formavimo grandis 

2 žmonės 

Ryšių ir informavimo grandis 1 žmogus 

Viešosios  tvarkos palaikymo grandis 1 žmogus 

Medicinos pagalbos grandis 2 žmonės 

Gyventojų surinkimo punkto darbo vieta - seniūnijos administracinis pastatas arba kitos tam 

pritaikytos patalpos (2 priede pateikti adresai). 

 

Tarpinių gyventojų evakavimo punktų organizacinė struktūra ir jų įkūrimo vietos. 

Pavojinga gyvybei ir sveikatai teritorija 

 

 

Gyventojų surinkimo punktas 

 

Žmonių sanitarinis švarinimas ir 

transporto nukenksminimas 

 

 

 

 

 

Tarpinis evakavimo punktas 

 

Evakuotų žmonių apgyvendinimo vieta 
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Punkto paskirtis – perregistruoti evakuojamus gyventojus, patikrinti jų cheminį užterštumą, vykdyti 

dozimetrinę kontrolę ir išsiųsti gyventojus į evakuotų gyventojų priėmimo punktus.  

Tarpinio gyventojų evakavimo punkto struktūra: 

 

Punkto vadovas Seniūnijos seniūnas, įstaigos, kurioje įrengtas 

punktas, vadovas 

Evakuotų gyventojų  apskaitos grandis 2 žmonės 

Transporto apskaitos grandis 1 žmogus 

Ryšių ir informavimo grandis 1 žmogus 

Viešosios tvarkos palaikymo grandis 1 žmogus 

Medicinos pagalbos grandis 2 žmonės 

Veterinarijos tarnybos grandis 1 žmogus 

Gyventojų ružterštumo kontrolės grandis 2 žmonės 

Sanitarinio švarinimo punktas 4 žmonės 

Autotransporto ir technikos dezaktyvavimo 

punktas 

2 žmonės 

Gyvulių švarinimo punktas 2 žmonės 

Gyventojų įsodinimo į transportą ir kolonų 

formavimo grandis 

2 žmonės 

 

Tarpiniai gyventojų evakavimo punktai nurodyti 23-24 prieduose. 

 

 

Evakuotų gyventojų priėmimo punkto organizacinė struktūra 

Komisija organizuoja evakuotų gyventojų priėmimą, apgyvendinimą ir būtiniausių paslaugų 

suteikimą. Evakuotų gyventojų apgyvendinimą vietas nustato savivaldybės administracijos 

direktorius.  

Ekstremalios situacijos atveju  gyventojai gali būti evakuojami: 

iš kitų savivaldybių pagal Tarpusavio pagalbos susitarimus; 

iš Telšių miesto į Savivaldybės seniūnijas; 

iš seniūnijų į kitas seniūnijos vietas. 

 

Evakuotų gyventojų priėmimo punkto struktūra: 

Punkto vadovas Seniūnijos seniūnas, įstaigos, kurioje įrengtas 

punktas, vadovas 

Gyventojų ir transporto apskaitos grandis 3 žmonės 

Gyventojų priėmimo ir apgyvendinimo grandis 4 žmonės 

Ryšių ir informavimo grandis 1 žmogus 

Viešosios tvarkos palaikymo grandis 1 žmogus 

Medicininės pagalbos grandis 2 žmonės 

 

Telšių rajono savivaldybė kolektyvinės apsaugos statiniuose gali priimti ir apgyvendinti  apie 

13000  žmonių. Evakuoti gyventojai būtų apgyvendinti švietimo, kultūros įstaigose, pas privačius 

gyventojus.  
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5.3. Gyventojų evakavimo maršrutai (savivaldybės žemėlapis) 

 

 
 

5-3 pav. Gyventojų evakavimo maršrutai ir kryptys 

 

 Evakavimo 

maršrutas 

Tarpinis 

evakavimo 

punktas 
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Evakuojant Telšių miesto gyventojus numatomi 5 evakuojamų gyventojų surinkimo punktai:  

-evakuojant šiaurės rytų ir rytų kryptimis, o esant reikalui ir į Šiaulių bei Akmenės rajonų 

savivaldybes, gyventojai rinktųsi Degaičių mokyklos teritorijoje;  

-evakuojant pietryčių kryptimi, o esant reikalui ir į Kelmės rajono savivaldybę, gyventojai rinktųsi 

Rainių lopšelio-darželio teritorijoje;  

-evakuojant pietų ir pietvakarių kryptimi, o esant reikalui ir į Šilalės rajono bei Rietavo 

savivaldybes, Ryškėnų mokyklos teritorijoje; 

 -evakuojant vakarų kryptimi, o esant reikalui ir į Plungės rajono savivaldybę, gyventojai rinktųsi 

buvusios plytinės Plungės gatvėje teritorijoje; 

-evakuojant šiaurės kryptimi, o esant reikalui ir į Mažeikių rajono savivaldybę, gyventojai rinktųsi 

Gaudikaičių kaime. 

Telšių rajono savivaldybės teritorijoje būtų galima įkurti šiuos Tarpinius evakavimo punktus:  

-šiaurės kryptimi - Nevarėnų, Nerimdaičių,  

-šiaurės rytų kryptimi - Tryškių,  

-rytų kryptimi - Pabalvės,  

-pietryčių kryptimi - Upynos, Luokės,  

-pietų kryptimi - Varnių,  

-pietvakarių kryptimi - Žarėnų,  

-vakarų kryptimi - Lieplaukės. 

Prireikus gyventojus evakuoti į kaimynines savivaldybes, Telšių rajono savivaldybės 

administracijos direktorius kreiptųsi į Mažeikių, Akmenės, Šiaulių, Kelmės, Šilalės, Plungės rajonų 

ir (ar) Rietavo savivaldybių administracijų direktorius su prašymu leisti jų teritorijose įkurti 

tarpinius evakavimo punktus, laikinai apgyvendinti evakuotus gyventojus. 

 

Telšių rajono savivaldybės autotransporto gyventojams evakuoti suvestinė pateikta 15 priede. 

Telšių rajono savivaldybės gyventojų evakavimo maršrutai pateikti 23-24  prieduose. 

Telšių rajono savivaldybės įstaigų, kuriose galima apgyvendinti evakuotus gyventojus, sąrašas 

pateiktas 13 priede. 

Savivaldybės teritorijoje esančių parduotuvių, valgyklų ar kitų vietų, kuriose bus paskirstomos 

(tiekiamos) prekės, suvestinė pateikta 21 priede. 

Socialinės rūpybos darbuotojų, atsakingų už gyventojų aprūpinimo maistu ir kitomis prekėmis, 

pavaldumo schema pateiktos 18 priede. 

SENIŪNIJŲ gyventojų evakavimas, maršrutai, surinkimo vietos ir tarpiniai evakavimo punktai 

numatyti ir aprašyti seniūnijų ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose. 

ŪKIO SUBJEKTUOSE ir ĮSTAIGOSE esančių žmonių evakavimas, maršrutai, surinkimo vietos 

numatyti ir aprašyti ūkio subjektų ir įstaigų ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose. 

 

5.4. Kolektyvinės apsaugos organizavimas 

 

Kolektyvinės apsaugos statiniai yra iš anksto parinkti ir specialiai pažymėti statiniai, kurie 

gali būti greitai pritaikomi laikinam gyventojų prieglobsčiui. Tai specialūs statiniai (tipinės 

slėptuvės), taip pat kiti statiniai (gyvenamosios ir darbo patalpos, rūsiai, požeminės perėjos, tuneliai 

ir pan.), kurie, tinkamai juos paruošus, gali būti naudojami žmonių apsaugai nuo prognozuojamo 

pavojingo poveikio.  

Kolektyvinės apsaugos statinių poreikis Savivaldybėje nustatomas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 529 ,,Dėl kolektyvinės apsaugos 

statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Įvedus civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos sustiprintąją padėtį, rengiamos slėptuvės 

gyventojams priimti. Jeigu įmonės, įstaigos, kito ūkio subjekto, gyvenamojo namo rūsio patalpose 
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ir teritorijoje civilinės saugos slėptuvės nėra, tada darbuotojų apsaugai pritaikomos patalpos, rūsiai ir 

kitos požeminės erdvės. Medinių namų rūsiai radiaciją susilpnina 7-12, mūrinių namų 200-300 kartų, 

o kelių aukštų mūrinio namo vidurinė rūsio dalis 500-1000 kartų. 

Minimaliai Savivaldybės kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugoti reikėtų 10,0 tūkst. 

savivaldybės gyventojų, šiuo metu turimuose statiniuose galima apsaugoti apie 16 tūkst. gyventojų. 

Savivaldybėje esančių patalpų, galimai tinkančių žmonių apsaugai nuo pavojingų veiksnių, 

sąrašas pateiktas 13 priede. 

Savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių išdėstymo schema pateikta 28 priede. 

 

VI. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALDYMO ORGANIZAVIMAS IR 

KOORDINAVIMAS 

 

6.1. Veiksmų koordinavimas ir vadovavimas pajėgoms  

 

6.1.1. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymas pavaizduotas 6-1 pav. 

6.1.2. Vadovavimas civilinės saugos sistemos pajėgoms ir veiksmų koordinavimas susidarius 

Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai organizuojamas vadovaujantis 2010 m. rugpjūčio 25 d. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1212 patvirtinta Gelbėjimo, paieškos ir 

neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų 

padarinių šalinimo organizavimo tvarka. 

6.1.3. Savivaldybės teritorijoje reikalingus sprendimus gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai 

situacijai valdyti priima Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija (toliau – ESK), kuri yra iš 

Savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, turinčių teisę spręsti 

atstovaujamos institucijos kompetencijai priskirtus uždavinius, sudaryta nuolatinė komisija, 

koordinuojanti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą 

savivaldybės teritorijoje. 
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6-1 pav. Telšių rajono savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymas 

6.1.4. Ekstremaliosios situacijos, kurią skelbia Savivaldybės administracijos direktorius,  skelbimo 

procedūra pavaizduota 6-2 paveiksle. 

 

 

ŽIDINYS 

Savivaldybės 

ES  

Operacijų 

centras 
 

Savivaldybės  

ESK 
 

Gelbėjimo 

darbų vadovas 
 

Ūkio subjektų 

Operacijų 

centrai 

 Darbų koordinavimo 

štabas 

 

Administracijos 

direktorius 

ES operacijų 

vadovas 

INFORMAVIMAS 
apie ekstremaliąją 

situaciją ar 
ekstremalųjį įvykį 

Pajėgos  
 Pajėgos  

 Pajėgos  
 

Papildomi 

resursai 

Ūkio subjektų 

Operacijų 

centrai 

 

ES operacijų 

vadovas 

Savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Savivaldybės  

ESK 

Gelbėjimo 

darbų 

vadovas 
 

 

dovas 

Papildomi 

resursai 

Operacijų centro 

koordinatorius 

 

Papildomi 

resursai 
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6.1.5.1. Įgyvendina Savivaldybės ESK priimtus sprendimus, organizuoja ir koordinuoja 

ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą Savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – Operacijų centras). 

 

6-2 pav. Ekstremaliosios situacijos skelbimo procedūra 

 

 
6-3 pav. Operacijų centro struktūra 
 

6.1.5.2. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo vieta – Telšių rajono 

savivaldybės administracijos Didžioji salė (Žemaitės g. 14, Telšiai). 

6.16. Operacijų centro struktūra pavaizduota 6-3 paveiksle. 

6.1.6. Operacijų centras sušaukiamas šiais atvejais: 

6.1.6.1. gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;  

6.1.6.2. teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos 

parengties lygį. 

6.1.7. Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, sprendimą dėl Operacijų 

centro sušaukimo priima savivaldybės ESK arba savivaldybės administracijos direktorius.  

6.1.8. Savivaldybėje gresiant ekstremaliajai situacijai arba jai susidarius, operacijų centro 

koordinatorius organizuoja operacijų centro darbą. Operacijų centro nariai turi susirinkti nedelsiant, 

o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis – kaip galima greičiau. 

6.1.9. Veiksmai savivaldybės lygiu koordinuojami ir pajėgoms vadovaujama per savivaldybės 

Operacijų centrą. Į savivaldybės ESK vadovą ar jo įgaliotą asmenį dėl veiksmų koordinavimo 

savivaldybės lygiu kreipiasi gelbėjimo darbų vadovas arba Operacijų centro koordinatorius. 

6.1.10. Operacijų centro veikla ir uždaviniai pavaizduoti 6-4 ir 6-5 paveiksluose. 
 

 

KOORDINATORIUS 

Koordinatoriaus 

pavaduotojas 

Viešosios tvarkos 

priežiūros grupė 

Elektroninio ryšio 

organizavimo ir palaikymo 

grupė 

Informacijos valdymo 

ir administravimo 

grupė 

Visuomenės 

informavimo grupė 

Operacinio vertinimo 

ir ES prevencijos 

grupė 

Materialinio 

techninio 

aprūpinimo grupė 
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6-4 pav. Operacijų centro veiklos sritys 

 

 
6-5 pav. Operacijų centro uždaviniai 

 

6.1.11. Kol nepaskirtas savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, pajėgų veiksmus 

savivaldybės lygiu organizuoja ir koordinuoja savivaldybės operacijų centras. Sprendimai priimami 

vadovaujantis savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytais veiksmais ir (ar) 

savivaldybės operacijų centro nuostatų suteiktais įgaliojimais. 

 6.1.12. Paskyrus savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą, gelbėjimo darbų 

vadovas toliau organizuoja darbus įvykio vietoje. Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovas atsako už darbų organizavimą savivaldybės mastu. 

6.1.13. Jeigu ekstremalioji situacija apima ne daugiau kaip tris gretimas savivaldybes, savivaldybių 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovai visus veiksmus derina tarpusavyje, priimami kolegialūs 

sprendimai, tačiau galutinio sprendimo dėl bendrų darbų koordinavimo teisę turi savivaldybės, 

kurioje yra ekstremaliosios situacijos židinys, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas.  

6.1.14. Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas atsako už ekstremaliosios 

situacijos padarinių, galinčių sukelti ekstremalųjį įvykį ar kartotinę ekstremaliąją situaciją, šalinimo 

darbų (toliau – neatidėliotini ekstremaliosios situacijos padarinių šalinimo darbai) organizavimą.  

*Jeigu ES 

operacijų vadovas 

dirba Operacijų 

centre 

SITUACIJOS 

VALDYMAS 

▪ Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas  

▪ Operacijų centro koordinatorius 

▪ Operacijų centro koordinatoriaus pavaduotojas 

 

▪ Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos grupė  

 

▪ Informacijos valdymo ir administravimo (dokumentų 

tvarkymo) grupė  

▪ Visuomenės informavimo grupė 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Materialinio techninio aprūpinimo  

▪ Viešosios tvarkos priežiūros grupė 

▪ Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė  

 

INFORMACIJOS 

VALDYMAS 

 

RESURSŲ 

VALDYMAS 

 

SITUACIJOS 

VERTINIMAS 
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6.1.15. Gresiant ar susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai ir (ar) kai savivaldybėje 

bei gretimose savivaldybėse esančių materialinių išteklių ir civilinės saugos sistemos pajėgų 

ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti nepakanka, Savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų komisija teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui 

pasiūlymus dėl Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sušaukimo, kurios nurodymu 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sušaukia valstybės ekstremaliųjų situacijų 

operacijų centro pasitarimą. 

6.1.16. Atlikus neatidėliotinus ekstremaliosios situacijos padarinių šalinimo darbus, savivaldybės 

ekstremalių situacijų komisija priima sprendimą dėl ilgalaikių padarinių šalinimo darbų 

organizavimo. 

 

6.2. Savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas 

 

6.2.1. Audra, uraganas, škvalas, viesulas 

 

Atsakinga institucija –          Savivaldybės administracijos direktorius 

 

Remiančios institucijos: Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 

Telšių rajono policijos komisariatas 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba  

Elektros energiją tiekianti bendrovė 

Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 

Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis situacijų skyrius 

 

6.2.1.1. 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 padarytų nuostolių apskaičiavimą; 

organizuoja viešųjų ryšių tinklų panaudojimą ekstremaliųjų situacijų operacijų centro reikmėms; 

Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrius: 

teikia metodines rekomendacijas žemės ūkio subjektams ekstremaliosios situacijos atveju; 

dalyvauja organizuojant ir koordinuojant apsaugos ir padarinių likvidavimo priemones; 

teikia pasiūlymus dėl kompensavimo už patirtus nuostolius mechanizmo; 

6.2.1.2. Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Telšių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba: 

gelbėja patekusius į nelaimę gyventojus, teikia pirmąją medicininę pagalbą; 

organizuoja gaisrų gesinimą, gyventojų gelbėjimą, kitus gelbėjimo darbus; 

6.2.1.3. Telšių rajono 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. 
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6.2.1.4. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba 

užtikrina stichinių ir katastrofinių meteorologinių reiškinių stebėseną; 

užtikrina meteorologinės informacijos, prognozių ir išankstinio perspėjimo teikimą Savivaldybės 

Operacijų centrui (pagal sutarties sąlygas); 

6.2.1.5. Elektros energiją tiekianti bendrovė organizuoja elektros tiekimo sutrikimų šalinimą; 

6.2.1.6. Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras organizuoja ir kontroliuoja asmens ir 

visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą. 

6.2.1.7. Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis situacijų skyrius, esant reikalui, 

vadovaudamasis sąveikos su PAGD planu ir Savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu 

prašymu, telkia karinius vienetus prašomai pagalbai teikti. 
 

6.2.2. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 

 

Atsakinga institucija - Elektros energiją tiekianti bendrovė 

 

Remiančios institucijos: Savivaldybės administracijos direktorius 

Telšių rajono policijos komisariatas 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba 

Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 

6.2.2.1. Elektros energiją tiekianti bendrovė: 

organizuoja elektros tiekimo sutrikimų šalinimą ir informuoja Savivaldybės operacijų centrą apie 

ekstremaliąją situaciją elektros tiekimo sistemoje; 

telkia Elektros energiją tiekianti bendrovė avarines brigadas dirbti ekstremaliosios situacijos 

židinyje; 

organizuoja elektros energijos rezervinio tiekimo įrengimą; 

6.2.2.2. 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; 

organizuoja reikalingų materialinių išteklių, reikalingos profesijos specialistų telkimą; 

6.2.2.3. Telšių rajono policijos komisariatas: 

organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą; 

užtikrina ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus turto 

apsaugą; 

6.2.2.4. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba,  užtikrina meteorologinės informacijos ir prognozių 

teikimą Savivaldybės Operacijų centrui; 

6.2.2.5. Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba organizuoja ir koordinuoja gaisrų gesinimą, kitus 

gelbėjimo darbus. 

 

6.2.3. Gaisrai 

 

Atsakingos institucijos - PAGD prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninis padalinys 

 

Remiančios institucijos: Savivaldybės administracijos direktorius 

Telšių rajono policijos komisariatas 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 

Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcija  

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba 

Nacionalinio visuomeninės sveikatos centro prie Sveikatos 
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apsaugos ministerijos Telšių departamentas  

Regioninė Telšių ligoninė 

Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis situacijų skyrius 

6.2.3.1. PAGD prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Telšių priešgaisrinė gelbėjimo 

tarnyba, Telšių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba organizuoja ir koordinuoja gaisrų 

gesinimą, gyventojų gelbėjimą, kitus gelbėjimo darbus, teikia nukentėjusiesiems pirmąją medicininę 

pagalbą; 

6.2.3.2. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninis padalinys, vadovaudamiesi Operatyviniu 

gaisrų gesinimo planu, organizuoja ir koordinuoja miškų gaisrų gesinimą, gelbėjimo darbus; 

6.2.3.3. 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 ir rūpybos skyrius teikia Savivaldybės ESK 

pasiūlymus dėl socialinės pagalbos suteikimo evakuotiems ir nukentėjusiems gyventojams, 

organizuoja pagalbos teikimą socialiai remtiniems, 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; 

6.2.3.4. Telšių rajono policijos komisariatas: 

organizuoja eismo reguliavimą gaisro teritorijoje; 

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, rekomenduoja ESK įvesti specialius leidimus; 

6.2.3.5. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Telšių 

aplinkos apsaugos inspekcija: 

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; 

6.2.3.6. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba užtikrina meteorologinės informacijos ir prognozių 

teikimą Savivaldybės Operacijų centrui; 

6.2.3.7. Nacionalinio visuomeninės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių 

departamentas vertina susidariusią ekstremaliąją situaciją, organizuoja pavojaus žmonių sveikatai ir 

gyvybei nustatymą; 

6.2.3.8. Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras organizuoja ir kontroliuoja asmens ir 

visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą; 

6.2.3.9.  Regioninė Telšių ligoninė:  
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gavusi informaciją apie nukentėjusiuosius ekstremaliosios situacijos metu, telkia reikalingą 

personalą, formuoja specialistų brigadas, ruošia operacines ir palatas nukentėjusiesiems 

hospitalizuoti; 

trūkstant reikalingos specializacijos medicinos personalo, telkia medikus ir gydytojus konsultantus 

iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų; 

teikia stacionarią medicinos pagalbą nukentėjusiesiems; 

6.2.3.10. Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis situacijų skyrius, vadovaudamasis 

sąveikos su PAGD planu ir Savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu prašymu, telkia į 

pagalbą karinius vienetus prašomai pagalbai teikti. 

 

6.2.4. Epidemija ir (ar) pandemija, bioterorizmas 

 

Atsakinga institucija –         Nacionalinio visuomeninės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Telšių departamentas  

Remiančios institucijos: 

 

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius 

Telšių rajono policijos komisariatas 

Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 

Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis situacijų skyrius 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių 

departamentas 

Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 

Regioninė Telšių ligoninė 

6.2.4.1. Nacionalinio visuomeninės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių 

departamentas: 

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 kontrolės punktuose, siekdamas apsaugoti Telšių 

rajono savivaldybę bei kaimynines teritorijas nuo užkrečiamųjų ligų, taršos įvežimo ir išplitimo ar 

kito biologinės kilmės įvykio; 

6.2.4.2. 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 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 jų padarinius, 

aprūpinimą asmeninės 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 židiniams 

lokalizuoti ir jos padariniams šalinti; 

Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, remdamasis Telšių visuomenės sveikatos centro 

rekomendacijomis, numato ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms ir kitoms švietimo 

įstaigoms priemones, būtinas ugdymo (mokymo) procesui užkrėstoje teritorijoje organizuoti arba 

jam nutraukti; 

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius teikia Savivaldybės ESK 

pasiūlymus dėl socialinės pagalbos suteikimo evakuotiems ir nukentėjusiems gyventojams; 

6.2.4.3. Telšių rajono 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 ekstremaliojo įvykio 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; 

6.2.4.4. Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba savivaldybės lygiu organizuoja ekstremaliosios 

situacijos lokalizavimą, žmonių gelbėjimą, padarinių šalinimą užkrėstoje teritorijoje, teikia 

nukentėjusiesiems pirmąją medicininę pagalbą; 

6.2.4.5. Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Jungtinis situacijų skyrius, vadovaudamasis sąveikos 

su PAGD planu ir Savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu prašymu, telkia karinius 

vienetus prašomai pagalbai teikti. 

6.2.4.6. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamentas organizuoja vandens, 

gyvūninių ir negyvūninių maisto produktų, pašarų laboratorinių tyrimų atlikimą ir rizikos vertinimą; 

6.2.4.7. Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras organizuoja ir kontroliuoja asmens ir 

visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą; 

6.2.4.8. Regioninė Telšių ligoninė:  

gavusi informaciją apie nukentėjusiuosius ekstremaliosios situacijos metu, telkia reikalingą 

personalą, formuoja specialistų brigadas, ruošia papildomus skyrius užsikrėtusiems hospitalizuoti; 

trūkstant reikalingos specializacijos medicinos personalo, telkia medikus ir gydytojus konsultantus 

iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų; 

teikia kitą stacionarią medicinos pagalbą sergantiesiems. 

 

6.2.5. Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį 

 

Atsakingos institucijos -        Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 

Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcija  

Telšių rajono policijos komisariatas 

 

Remiančios institucijos: Savivaldybės administracijos direktorius 

Nacionalinio visuomeninės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Telšių departamentas 

Telšių geležinkelio stotis 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba 

Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius  

VĮ ,,Kelių priežiūra” Telšių padalinys 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių 

departamentas 

Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 
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Regioninė Telšių ligoninė  

6.2.5.1. Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba: 

organizuoja ir koordinuoja gaisrų gesinimą, kitus gelbėjimo darbus; 

organizuoja žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus, teršimo incidentų likvidavimo darbus, teikia 

nukentėjusiesiems pirmąją medicininę pagalbą; 

6.2.5.2. Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcija 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;  

6.2.5.3. Telšių rajono policijos komisariatas: 

organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą; 

užtikrina ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus turto 

apsaugą; 

organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į ekstremaliosios 

situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą; 

6.2.5.4. 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 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 jų padarinius, 

aprūpinimą asmeninės apsaugos priemonėmis iš valstybės rezervo civilinės saugos priemonių 

atsargų; 

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius teikia Savivaldybės ESK 

pasiūlymus dėl socialinės pagalbos suteikimo evakuotiems ir nukentėjusiems gyventojams; 

6.2.5.5. Nacionalinio visuomeninės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių 

departamentas vertina susidariusią ekstremaliąją situaciją, organizuoja pavojaus žmonių sveikatai ir 

gyvybei nustatymą; 

6.2.5.6. Telšių geležinkelio stotis informuoja apie ekstremaliąją situaciją Operacijų centrą ir 

dalyvauja organizuojant avarijos padarinių likvidavimą, žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus; 

 6.2.5.7. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba užtikrina meteorologinės informacijos ir prognozių 

teikimą Savivaldybės Operacijų centrui; 

6.2.5.8. Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius: 

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, 

kontroliuoja, kaip vykdomi šie reikalavimai;  

organizuoja ir atlieka radiologinius (dozimetrinius, spektrometrinius, paviršiaus taršos) tyrimus; 

vertina radiologinius (dozimetrinius, spektrometrinius, paviršiaus taršos) tyrimų rezultatus ir jų 

pagrindu teikia pasiūlymus dėl gyventojų, darbuotojų ir aplinkos apsaugos nuo žalingo 

jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, teikia išvadas, pasiūlymus ir nustato reikalavimus dėl 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir 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; 
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išgabenus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, įvertina dirbusių žmonių, naudotos įrangos ir 

aplinkos taršą radioaktyviosiomis medžiagomis;  

atlikus radioaktyviosios taršos matavimus, leidžia iš jonizuojančiosios 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 jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ar 

užteršti objektai yra tinkamai sutvarkyti ir toliau taikyti radiacinės saugos priemones netikslinga;  

6.2.5.9. VĮ ,,Kelių priežiūra“Telšių padalinys:  

organizuoja laikinų kelių tiesimą siekiant užtikrinti gelbėjimo pajėgų veiksmus; 

savo kompetencijos ribose organizuoja gelbėjimo darbus; 

6.2.5.10. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamentas organizuoja vandens, 

gyvūninių ir negyvūninių maisto produktų, pašarų laboratorinių tyrimų atlikimą ir rizikos vertinimą. 

6.2.5.11. Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras telkia reikalingas pajėgas, organizuoja 

pirmosios pagalbos teikimą nukentėjusiems gyventojams, kontroliuoja asmens ir visuomenės 

sveikatos priežiūrą;  

6.2.5.12. Regioninė Telšių ligoninė:  

gavusi informaciją apie nukentėjusiuosius ekstremaliosios situacijos metu, telkia reikalingą 

personalą, formuoja specialistų brigadas, ruošia operacines ir palatas nukentėjusiesiems 

hospitalizuoti; 

trūkstant reikalingos specializacijos medicinos personalo, telkia medikus ir gydytojus konsultantus 

iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų; 

teikia stacionarią medicinos pagalbą nukentėjusiesiems. 

 

6.2.6. Transporto įvykiai, susiję su geležinkelių transportu, automobilių kelių eismu 

 

Atsakinga institucija –         Telšių rajono policijos komisariatas 

 

Remiančios institucijos: Savivaldybės administracijos direktorius 

Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 

Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcija  

Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 

Telšių geležinkelio stotis 

VĮ ,,Kelių priežiūra“ Telšių padalinys 

Regioninė Telšių ligoninė 

6.2.6.1. Telšių rajono policijos komisariatas: 

organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą; 

užtikrina ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus turto 

apsaugą; 

organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į ekstremaliosios 

situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą; 

6.2.6.2. 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; 

6.2.6.3. Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 
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organizuoja ir koordinuoja gaisrų gesinimą, žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus, kitus gelbėjimo 

darbus, teikia nukentėjusiesiems pirmąją medicininę pagalbą; 

6.2.6.4. Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcija 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;  

6.2.6.5. Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras telkia reikalingas pajėgas, organizuoja 

pirmosios pagalbos teikimą nukentėjusiems gyventojams, kontroliuoja asmens ir visuomenės 

sveikatos priežiūrą;  

6.2.6.6. Telšių geležinkelio stotis organizuoja avarijos likvidavimo geležinkelio ruože darbus, 

dalyvauja organizuojant avarijos padarinių likvidavimą, žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus, teikia 

informaciją Operacijų centrui; 

6.2.6.7. VĮ ,,Kelių priežiūra Telšių padalinys:  

organizuoja laikinų kelių tiesimą siekiant užtikrinti gelbėjimo pajėgų veiksmus; 

savo kompetencijos ribose organizuoja gelbėjimo darbus; 

6.2.6.8. Regioninė Telšių ligoninė užtikrina stacionarios medicinos pagalbos teikimą 

nukentėjusiesiems. 

 

6.2.7. Smarkus ir labai smarkus snygis 

 

Atsakinga institucija –         Savivaldybės administracijos direktorius 

 

Remiančios institucijos: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba 

VĮ ,,Kelių priežiūra” ir kitos kelius prižiūrinčios įmonės 

Telšių rajono policijos komisariatas  

Elektros energiją tiekiančios įmonės  

6.2.7.1. 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; 

6.2.7.2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba užtikrina meteorologinės informacijos ir prognozių 

teikimą Savivaldybės Operacijų centrui;  

6.2.7.3. VĮ ,,Kelių priežiūra” ir kitos žiemos metu atliekančios sniego valymo darbus: 

organizuoja ir koordinuoja sniego nuo kelių ir gatvių valymo darbus; 

trūkstant sniegą nuo kelių ir gatvių valančios technikos, telkia iš kitų bendrovių; 

6.2.7.4. Telšių rajono policijos komisariatas organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą; 

6.2.7.5. Elektros energiją tiekiančios įmonės organizuoja elektros tiekimo sutrikimų šalinimą. 

 

6.2.8. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 

 

Atsakingos institucijos –         AB ,,Litesko” filialas ,,Telšių šiluma” ir kitos šilumą tiekiančios 

bendrovės 

Savivaldybės administracijos direktorius 

 

Remiančios institucijos: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba 

Nacionalinio visuomeninės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Telšių departamentas 
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Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 

Regioninė Telšių ligoninė 

Telšių rajono policijos komisariatas  

6.2.8.1. AB ,,Litesko” filialas ,,Telšių šiluma” ir kitos šilumą tiekiančios bendrovės: 

nedelsiant informuoja Telšių rajono savivaldybės Operacijų centrą apie įvykusią šilumos tinklų 

avariją; 

telkia inžinerinę-statybinę techniką ir reikalingų profesijų specialistus gedimams ir avarijos 

padariniams šalinti; 

nuolat informuoja Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją apie avarijos šalinimo darbų eigą; 

6.2.8.2. 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 ir rūpybos skyrius teikia Savivaldybės ESK 

pasiūlymus dėl socialinės pagalbos suteikimo be šildymo likusiems miesto gyventojams, 

organizuoja pagalbos teikimą socialiai remtiniems ir nukentėjusiems gyventojams; 

Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, remdamasis Telšių visuomenės sveikatos centro 

rekomendacijomis, nutraukia (atnaujina) ugdymo (mokymo) procesą pavaldžiose švietimo 

įstaigose, organizuoja kitas reikalingas priemones;  

6.2.8.3. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba užtikrina meteorologinės informacijos ir prognozių 

teikimą Savivaldybės Operacijų centrui;  

6.2.8.4. Telšių visuomenės sveikatos centras vertina susidariusią ekstremaliąją situaciją, organizuoja 

pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei nustatymą; 

6.2.8.5. Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras telkia reikalingas pajėgas, organizuoja 

pirmosios pagalbos teikimą nukentėjusiems gyventojams, kontroliuoja asmens ir visuomenės 

sveikatos priežiūrą;  

6.2.8.6. Regioninė Telšių ligoninė užtikrina stacionarios medicinos pagalbos teikimą 

nukentėjusiesiems; 

6.2.8.7. Telšių rajono policijos komisariatas organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą. 

 

6.2.9. Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutrikimas 

 

Atsakingos institucijos – UAB ,,Telšių vandenys”  

Savivaldybės administracijos direktorius 

 

Remiančios institucijos: Nacionalinio visuomeninės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Telšių departamentas  

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių 

departamentas 

Telšių rajono policijos komisariatas 

Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcija 

 

6.2.9.1. UAB ,,Telšių vandenys”: 

nedelsiant informuoja Telšių rajono savivaldybės Operacijų centrą apie vandens tiekimo ir  (ar) 

nuotekų valymo sistemoje įvykusią avariją; 
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telkia inžinerinę-statybinę techniką ir reikalingų profesijų specialistus gedimams ir avarijos 

padariniams šalinti; 

nuolat informuoja Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją apie avarijos šalinimo darbų eigą; 

6.2.9.2. 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 ir rūpybos skyrius teikia Savivaldybės ESK 

pasiūlymus dėl socialinės pagalbos suteikimo be geriamo vandens likusiems miesto gyventojams, 

organizuoja pagalbos teikimą socialiai remtiniems ir nukentėjusiems gyventojams; 

6.2.9.3. Nacionalinio visuomeninės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių 

departamentas vertina susidariusią ekstremaliąją situaciją, organizuoja pavojaus žmonių sveikatai ir 

gyvybei nustatymą; 

6.2.9.4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamentas organizuoja vandens, 

gyvūninių ir negyvūninių maisto produktų, pašarų laboratorinių tyrimų atlikimą ir rizikos vertinimą; 

6.2.9.5. Telšių rajono policijos komisariatas organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą; 

6.2.9.6. Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcija teikia Savivaldybės ekstremalių 

situacijų komisijai pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo. 

 

6.2.10. Pūga 

          

Atsakinga institucija – Savivaldybės administracijos direktorius 

 

Remiančios institucijos: Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 

Telšių rajono policijos komisariatas 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba 

Elektros energiją teikiančios bendrovės 

Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 

VĮ ,,Kelių priežiūra” Telšių padalinys 

 

 

6.2.10.1. 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 Kaimo plėtros skyrius: 

teikia metodines rekomendacijas žemės ūkio subjektams ekstremaliosios situacijos atveju; 

dalyvauja organizuojant ir koordinuojant apsaugos ir padarinių likvidavimo priemones; 

6.2.10.2. Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Telšių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba 

organizuoja gaisrų gesinimą, gyventojų gelbėjimą, kitus gelbėjimo darbus; 

6.2.10.3. Telšių rajono policijos komisariatas organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą 

savivaldybės teritorijoje; 
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6.2.10.4. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba užtikrina stichinių ir katastrofinių meteorologinių 

reiškinių stebėseną ir meteorologinės informacijos, prognozių ir išankstinio perspėjimo teikimą 

Savivaldybės Operacijų centrui; 

6.2.10.5. Elektros energiją teikiančios bendrovės organizuoja elektros tiekimo sutrikimų šalinimą; 

6.2.10.6. Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras telkia reikalingas pajėgas, organizuoja 

pirmosios pagalbos teikimą nukentėjusiems gyventojams, kontroliuoja asmens ir visuomenės 

sveikatos priežiūrą;  

6.2.10.7. VĮ ,,Kelių priežiūra“ savo kompetencijos ribose organizuoja gelbėjimo darbus. 

 

6.2.11. Speigas (didelis šaltis) 

 

Atsakinga institucija –         Savivaldybės administracijos direktorius 

 

Remiančios institucijos: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba 

Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 

Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba  

Telšių rajono policijos komisariatas  

AB ,,Litesko” filialas ,,Telšių šiluma” 

Regioninė Telšių ligoninė 

6.2.11.1. 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 Kaimo plėtros skyrius: 

teikia metodines rekomendacijas žemės ūkio subjektams ekstremaliosios situacijos atveju; 

teikia Savivaldybės ESK pasiūlymus dėl kompensavimo mechanizmo už patirtus žemės ūkio 

subjektų nuostolius; 

dalyvauja organizuojant ir koordinuojant apsaugos ir padarinių likvidavimo priemones; 

6.2.11.2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba užtikrina meteorologinės informacijos ir prognozių 

teikimą Savivaldybės Operacijų centrui;  

6.2.11.3. Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras telkia reikalingas pajėgas, organizuoja 

pirmosios pagalbos teikimą nukentėjusiems gyventojams, kontroliuoja asmens ir visuomenės 

sveikatos priežiūrą;  

6.2.11.4. Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba organizuoja gaisrų gesinimą, gyventojų gelbėjimą, 

kitus gelbėjimo darbus, teikia nukentėjusiesiems pirmąją medicininę pagalbą; 

6.2.11.5. Telšių rajono policijos komisariatas organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą 

savivaldybės teritorijoje; 

6.2.11.6. AB ,,Litesko” filialas ,,Telšių šiluma” užtikrina savivaldybės gyventojų aprūpinimą 

šiluma;  

6.2.11.7. Regioninė Telšių ligoninė užtikrina stacionarios medicinos pagalbos teikimą 

nukentėjusiesiems. 

 

6.2.12. Kaitra, sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu 

 

Atsakinga institucija –         Savivaldybės administracijos direktorius 
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Remiančios institucijos: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba 

Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcija 

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽŪM Telšių 

regioninis skyrius  

Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba  

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninis padalinys  

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių 

departamentas 

6.2.12.1. 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; 

organizuoja reikalingų materialinių išteklių, reikalingos profesijos specialistų telkimą; 

Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrius: 

organizuoja ir koordinuoja priemones dėl gyvulių, žemės ūkio ir maisto produktų, augalų ir pašarų 

apsaugos susidarius ekstremaliajai situacijai; 

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; 

prireikus teikia pasiūlymus dėl kompensavimo už patirtus nuostolius mechanizmo; 

6.2.12.2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba užtikrina meteorologinės informacijos ir prognozių 

teikimą Savivaldybės Operacijų centrui;  

6.2.12.3. Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcija teikia Savivaldybės ekstremalių 

situacijų komisijai pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo; 

6.2.12.4. 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, pagal kompetenciją užtikrina saugaus maisto gamybą;  

6.2.12.5. Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba organizuoja gaisrų gesinimą, gyventojų gelbėjimą, 

kitus gelbėjimo darbus, teikia nukentėjusiesiems pirmąją medicininę pagalbą; 

6.2.12.6. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninis padalinys: 

sustiprina miškų apsaugos kontrolę ir riboja lankomumą miškuose; 

vadovaudamasi Operatyviniu gaisrų gesinimo planu telkia pajėgas ir techniką galimiems miškų 

gaisrams gesinti, organizuoja komandų aprūpinimą ryšio, medicinos priemonėmis, geriamuoju 

vandeniu, maitinimu; 

6.2.12.7. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamentas organizuoja vandens, 

gyvūninių ir negyvūninių maisto produktų, pašarų laboratorinių tyrimų atlikimą ir rizikos vertinimą. 

 

6.2.13. Gyvūnų pavojingos užkrečiamos ligos (enzootijos, epizootijos, panzootijos) 

 

Atsakingos institucijos  –        Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių  

Ūkio subjekto savininkas ir (ar) jo įgaliotas asmuo, ūkininkas 

 

Remiančios institucijos: Savivaldybės administracijos direktorius 

Telšių rajono policijos komisariatas 

Nacionalinio visuomeninės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Telšių departamentas  

VĮ ,,Kelių priežiūra” Telšių padalinys 

6.2.13.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamentas: 
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įvertina ekstremaliosios situacijos keliamą grėsmę gyvūnams ir apie diagnozuotas gyvūnų 

užkrečiamąsias ligas ir priemones joms likviduoti praneša Operacijų centrui, bei kitoms 

suinteresuotoms institucijoms;   

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; 

6.2.13.2. Ūkio subjekto vadovas ir (ar) jo įgaliotas asmuo, ūkininkas: 

informuoja apie susirgusius gyvūnus Telšių valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Telšių rajono 

savivaldybės Operacijų centrą; 

vykdo Telšių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teisėtus reikalavimus;  

6.2.13.3. 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 lygiu, pasitelkdamas SĮ Telšių butų ūkį, organizuoja ekstremaliosios situacijos 

lokalizavimą, žmonių ir turto gelbėjimą, padarinių šalinimą užkrėstoje teritorijoje; 

Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrius: 

teikia metodines rekomendacijas žemės ūkio subjektams ekstremaliosios situacijos atveju; 

organizuoja ir koordinuoja apsaugos ir padarinių likvidavimo priemones; 

organizuoja ir koordinuoja nuostolių, patirtų likviduojant epizootijas, atlyginimą gyvūnų 

augintojams; 

6.2.13.4. Telšių rajono policijos komisariatas: 

organizuoja teritorijų, kurioms taikomas karantino režimas, ribų apsaugą ir viešosios tvarkos 

palaikymą; 

organizuoja civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų tarnybų patekimą į ekstremaliojo įvykio židinio 

teritoriją; 

organizuoja policijos pajėgų patelkimą, palaiko nustatytą karantino režimą, padeda vykdyti 

ekstremaliosios situacijos valdymą užkrėstoje teritorijoje; 

6.2.13.5. Nacionalinio visuomeninės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių 

departamentas vertina susidariusią ekstremaliąją situaciją, nustato pavojų žmonių sveikatai ir 

gyvybei; 

6.2.13.6. VĮ ,,Kelių priežiūra“Telšių padalinys numato valstybinės reikšmės kelių apylankas ir 

pažymi jas kelio ženklais. 

 

6.2.14. Pramoninė avarija pavojingajame objekte 

 

Atsakingos institucijos  –       Pavojingojo objekto vadovas ir (ar) jo įgaliotas asmuo 
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Savivaldybės administracijos direktorius 

 

Remiančios institucijos: Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcija 

Nacionalinio visuomeninės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Telšių departamentas  

Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 

Telšių rajono policijos komisariatas 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba 

Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 

Regioninė Telšių ligoninė 

6.2.14.1. Pavojingojo objekto vadovas  ir (ar) jo įgaliotas asmuo: 

informuoja apie įvykį nuolatinės parengties tarnybas, Telšių rajono savivaldybės Operacijų centrą 

bei kitas valstybės priežiūros institucijas; 

organizuoja klientų, rangovų ir darbuotojų evakavimą, pirmosios pagalbos suteikimą 

nukentėjusiems, darbuotojų aprūpinimą individualiomis apsaugos priemonėmis; 

suderinęs su gelbėjimo darbų vadovu, vykdo avarijos likvidavimo darbus; 

6.2.14.2. 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 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 jų padarinius, 

aprūpinimą asmeninės apsaugos priemonėmis iš valstybės rezervo civilinės saugos priemonių 

atsargų; 

6.2.14.3. Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcija 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;  

6.2.14.4. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba užtikrina meteorologinės informacijos ir prognozių 

teikimą Savivaldybės Operacijų centrui; 

6.2.14.5. Nacionalinio visuomeninės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių 

departamentas vertina susidariusią ekstremaliąją situaciją, organizuoja pavojaus žmonių sveikatai ir 

gyvybei nustatymą; 

6.2.14.6. Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba: 

organizuoja ir koordinuoja gaisrų gesinimą, kitus gelbėjimo darbus; 

organizuoja žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus, teršimo incidentų likvidavimo darbus, teikia 

nukentėjusiesiems pirmąją medicininę pagalbą; 

6.2.14.7. Telšių rajono policijos komisariatas: 

organizuoja eismo reguliavimą ir viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo vietose; 

užtikrina ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus turto 

apsaugą; 

organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į ekstremaliosios 

situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą; 

6.2.14.8. Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras telkia reikalingas pajėgas, organizuoja 

pirmosios pagalbos teikimą nukentėjusiems gyventojams, kontroliuoja asmens ir visuomenės 

sveikatos priežiūrą;  
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6.2.14.9. Regioninė Telšių ligoninė:  

gavusi informaciją apie nukentėjusiuosius ekstremaliosios situacijos metu, telkia reikalingą 

personalą, formuoja specialistų brigadas, ruošia operacines ir palatas nukentėjusiesiems 

hospitalizuoti; 

trūkstant reikalingos specializacijos medicinos personalo, telkia medikus ir gydytojus konsultantus 

iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų; 

teikia stacionarią medicinos pagalbą nukentėjusiesiems. 

 

6.2.15. Cheminės avarijos 

 

Atsakingos institucijos –         Ūkio subjekto savininkas ir (ar) jo įgaliotas asmuo 

Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcija  

Remiančios institucijos: Savivaldybės administracijos direktorius 

Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 

Telšių rajono policijos komisariatas 

VĮ ,,Kelių priežiūra” Telšių padalinys 

Telšių geležinkelio stotis 

 

 

6.2.15.1. Ūkio subjekto vadovas ir (ar) jo įgaliotas asmuo: 

informuoja apie naftos produktų išsiliejimą Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Telšių 

rajono agentūrą, Telšių rajono savivaldybės Operacijų centrą; 

telkia inžinerinę-statybinę techniką ir reikalingų profesijų specialistus gedimams ir avarijos 

padariniams šalinti; 

nuolat informuoja Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją apie avarijos šalinimo darbų eigą; 

6.2.15.2. Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcija: 

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 tvarkymo darbų vykdymą ir aplinkos būklės 

atkūrimą; 

6.2.15.3. 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; 

6.2.15.4. Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba: 

teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją organizuoja teršimo incidentų likvidavimo darbus: 

vykdo žmonių paiešką, gelbėjimą ir laikinąjį evakavimą, teikia pirmąją medicininę pagalbą, stabdo 

pavojingų cheminių medžiagų 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; 
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6.2.15.5. Telšių rajono policijos komisariatas teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja viešosios 

tvarkos užtikrinimą, ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir 

privataus turto apsaugą; 

6.2.15.6. VĮ ,,Kelių priežiūra“ Telšių padalinys:  

organizuoja laikinų kelių tiesimą siekiant užtikrinti gelbėjimo pajėgų veiksmus; 

savo kompetencijos ribose organizuoja gelbėjimo darbus; 

6.2.15.7. Telšių geležinkelio stotis  

informuoja Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Telšių rajono agentūrą, Telšių rajono 

savivaldybės Operacijų centrą apie naftos produktų išsiliejimą Telšių rajono savivaldybės 

geležinkelio ruože; 

telkia inžinerinę-statybinę techniką ir reikalingų profesijų specialistus gedimams ir avarijos 

padariniams šalinti; 

nuolat informuoja Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją apie avarijos padarinių likvidavimo 

eigą. 

 

6.3. Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių veiklos tęstinumo užtikrinimas 

 

6.3.1. Gręsiant ar susidarius ypač pavojingai ekstremaliajai situacijai, kai Savivaldybės 

administracija nebegalės dirbti nuolatinėje darbo vietoje Savivaldybės administracijos pastate 

Žemaitės g. 14 Telšių mieste ir vykdyti savo funkcijų, Savivaldybės ESK priima sprendimą dėl 

Savivaldybės administracijos padalinių veiklos tęstinumo užtikrinimo; 

6.3.2. Alternatyvios darbo vietos, paskelbus Savivaldybės administracijos ir (ar) jos struktūrinių 

padalinių darbuotojų evakavimą ar skubų iškeldinimą, yra numatytos šios:  

6.3.2.1. Savivaldybės administracijos Telšių seniūnijos pastate, Turgaus a. 7 Telšiuose; 

6.3.2.2. Alternatyva už Telšių miesto ribų – Ryškėnų kultūros centre, Masčio g. 5, Ryškėnų k., 

Ryškėnų sen., Telšių r. 

6.3.3. Savivaldybės administracijos darbuotojų, kurių veikla būtina paskelbus ekstremaliąją 

situaciją, sąrašas pateiktas  7 priede. 

6.3.4. Alternatyvių darbo vietų aprūpinimą užtikrins Operacijų centro Administravimo grupė. 

 

6.4. Materialinių išteklių telkimas  

 

6.4.1. Savivaldybė susidarius ekstremaliajai situacijai naudoja joje esančius materialinius ir 

techninius išteklius (14, 15 priedai). Operacijų centras, pradėjus telkti Savivaldybės teritorijoje 

turimus materialinius išteklius, koordinuoja visą teikiamą pagalbą.  

6.4.2. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju Savivaldybės ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovui ar gelbėjimo darbų vadovui nustačius, kiek ir kokių papildomų materialinių 

išteklių reikia gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajai situacijai 

likviduoti ir jos padariniams šalinti, Savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų veiklai 

palaikyti ir atkurti, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, su kuriais pagal Lietuvos Respublikos civilinės 

saugos įstatyme nustatytus reikalavimus sudarytos materialinių išteklių teikimo sutartys, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu reikalavimu teikia materialinius išteklius 

gelbėjimo darbų vadovui arba Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui į 

savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą vietą. 

6.4.3. Neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, turtui ar 

aplinkai, savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu reikalavimu turimus materialinius 

išteklius gelbėjimo darbų vadovui ar ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui į savivaldybės 

administracijos direktoriaus nurodytą vietą teikia visi ūkio subjektai ir kitos įstaigos. 

6.4.4. Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymu įmonės ir įstaigos per 

savo ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus telkia turimus materialinius išteklius. 
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6.4.5. Išnaudojus ar neturint reikalingų materialinių išteklių administracijos direktorius, 

vadovaudamasis Bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos teikimo ekstremaliųjų situacijų metu 

susitarimais bei jų priedais Tarpusavio pagalbos planais su kaimyninėmis savivaldybėmis (29 

priedas), rašytiniu prašymu kreipiasi į Kaimyninių savivaldybių administracijos direktorius dėl 

galimybės suteikti skubią pagalbą. 

6.4.5. Kai išnaudojamos visos civilinės saugos sistemos pajėgų panaudojimo galimybės likviduojant 

ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, vadovaujantis Privalomų darbų atlikimo 

ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 512, gyventojai, ūkio subjektai ir kitos 

įstaigos pasitelkiami atlikti privalomų darbų.  

 

6.5. Sanitarinio švarinimo organizavimas 

 

6.5.1. Siekiant išvengti ar sumažinti žalingą poveikį žmogaus sveikatai ar gyvybei ir užkirsti 

užkrato tolimesnį plitimą, vykdant nukentėjusiųjų transportavimą į medicinos įstaigas bei 

evakuaciją, organizuojamas žmonių sanitarinis švarinimas ir transporto nukenksminimas. 

6.5.2. Sanitarinis švarinimas (kenksmingumo pašalinimas) – tai taršos sumažinimas ar  pašalinimas 

nuo nukentėjusiųjų kūno, aprangos iki nepavojingo žmogui ar aplinkai lygio. 

6.5.3. Užteršimo kovinėmis nuodingomis medžiagomis (KNM) atveju šis procesas vadinamas 

degazacija, radioaktyvaus užteršimo  deaktyvacija, o panaudojus PVP – dezinfekcija. 

6.5.4. „Geltonosios“ rizikos zonos išoriniame perimetre steigiami sanitarinio švarinimo punktai, 

kuriuose atliekami šie darbai: 

nukentėjusiųjų ir žuvusiųjų nukenksminimas; 

„karštojoje“ zonoje dirbančių pajėgų personalo ir jų naudojamos įrangos švarinimas  

(dekontaminavimas); 

visų kitų buvusių masinio naikinimo ginklo (MNG) poveikio zonoje nukenksminimas. 

6.5.5. Atsižvelgiant į darbų apimtis, įrengiamas vienas ar keli sanitarinio švarinimo punktai. 

6.5.6. Sanitarinis švarinimas skirstomas į pirminį ir galutinį: 

Pirminis sanitarinis švarinimas – pradinis neatidėliotinas sanitarinis švarinimas ,,šiltojoje“ zonoje, 

kuris, įtarus taršą, yra atliekamas nukentėjusiems, siekiant jiems sumažinti pavojingų medžiagų 

kiekį. 

Galutinis sanitarinis švarinimas – galutinis taršos pašalinimas nuo nukentėjusių žmonių, atliekamas 

sanitarinio švarinimo punktuose. 

6.5.7. Pirminis sanitarinis švarinimas atliekamas prie ,,šiltosios“ zonos išorinio perimetro ribos. 

Jis atliekamas priešvėjinėje pusėje ne arčiau kaip 25 m nuo incidento vietos.  

6.5.8. Pirminio sanitarinio punkto įkūrimas: 

ant žemės patiesiamas storesnės polietileninės plėvelės, brezento ar kitos neperšlampamos 

medžiagos gabalas (mažiausiai 10 m2); 

vienoje pusėje sustatomi indai su vandeniu ir plovimo tirpalais; 

kitoje pusėje sustatomos tuščios talpyklos (polietileniniai dvigubi maišai ir kt.). 

6.5.9. Pirminį sanitarinį švarinimą atlieka kiekvienas asmuo arba vienas kitam padedamas. 

Atliekant pirminį švarinimą užterštoje vietovėje  apsaugos priemonės nenusiimamos, o neužterštoje 

vietovėje apsaugos priemonės nusiimamos išskyrus dujokaukę. 

6.5.10. Pirminiam sanitariniam švarinimui naudojamos šios priemonės: 

bentonito milteliai; 

silikagelio milteliai; 

10 proc. amoniako tirpalas; 

2 proc. sodos tirpalas; 

2 proc. boro rūgšties tirpalas; 

silpnas kalio permanganato tirpalas; 
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2 proc. chloramino ar 0,5 proc.  kalcio hipochlorito tirpalas; 

3 proc. vandenilio peroksido tirpalas; 

70 proc. spiritinis tirpalas; 

vanduo ir muilas. 

6.5.11. Galutinis sanitarinis švarinimas atliekamas tik neužterštoje teritorijoje specialiai 

įrengtuose stacionariuose arba mobiliuose sanitarinio švarinimo punktuose. 

6.5.12. Galutinio sanitarinio švarinimo punktą sudaro šie trys skyriai: 

nusirengimo; 

prausimosi; 

apsirengimo. 

6.5.13. Sanitarinio švarinimo punkte turi būti: 

vandentiekis, kanalizacija, vėdinimas, šildymo sistema, elektra; 

pakankamai žmonėms švarinimo priemonių – muilo, šampūno, kempinių, žirklių, plaukų skutimosi 

mašinėlių, medvilninių ir popierinių nosinių, rankšluosčių ir paklodžių, apatinių ir viršutinių 

drabužių bei avalynės; 

specialios taros (konteinerių, plastikinių ar guminių maišų ir kt.) ir pavojaus ženklų užterštiems 

daiktams, drabužiams sudėti ir ženklinti; 

punktas turi būti aprūpintas keleiviniu transportu, taip pat specialiu transportu užterštiems daiktams 

į sanitarinio švarinimo ar utilizavimo vietą išvežti; 

,,nešvarios“ zonos ir žmonių prausimosi zonos patalpų grindys, baldai, kita įranga turi būti iš 

lengvai švarinamų, drėgmę nesugeriančių medžiagų (keramikinių plytelių, linoleumo, plastiko ir 

kt.) arba uždengiama polietileno plėvele. Sienų danga taip pat turi būti atspari drėgmei, lengvai 

valoma. 

6.5.14. Sanitarinio švarinimo punkto personalo uždaviniai: 

priimti ir registruoti iš užterštos zonos atvežtus asmenis; 

nustatyti asmenų drabužių, daiktų užterštumą; 

švarinti žmones ir kontroliuoti sanitarinio švarinimo efektyvumą; 

surinkti užterštus drabužius ir asmeninius daiktus, juos nukenksminti arba utilizuoti; 

prireikus spręsti nukentėjusiųjų dispanserinio stebėjimo ar stacionarinio patikrinimo klausimus; 

kiekvienam asmeniui išduoti švarinimo asmens anketą, taip pat pažymą apie konfiskuotus užterštus 

dokumentus, pinigus, asmens daiktus; 

aiškinti apie pavojingų medžiagų poveikį sveikatai ir apsaugos priemones. 

6.5.15. Naudingos terapinės odos deaktyvavimo priemonės – I : 

mažo rūgštingumo (pH≈5) paprastas muilas ar prausimosi skystis odai ir plaukams; 

surišančios medžiagos: 

EDTA 10 proc. odai ir plaukams, užterštiems transuraniniais elementais, retais žemės metalais ir 

metaloidais; 

DTPA 1 proc. vandeninis rūgšties tirpalas (pH≈4) plauti oda, užterštai transuraniniais elementais, 

lantanidais ar metalais (kobaltas; geležis, cinkas, manganas). 

6.5.16. Naudingos terapinės odos deaktyvavimo priemonės – II: 

kalio permanganato 5 proc. vandenilio tirpalas: 

naudoti kai įprastinės priemonės yra neefektyvios; 

po naudojimo gerai nuplauti vandeniu; 

nerekomenduojamas veidui, natūralioms landoms. 

hidroksilamino ar natrio hiposulfito 5 proc. šviežiai paruoštas vandeninis tirpalas – naudojami po 

KMnO4 liugolio tirpalų, po to plaunama vandeniu. 

6.5.17. Esant užterštumei biologinėmis priemonėmis nusirengimo patalpoje odos paviršiaus ir 

plaukuotos kūno dalys aptrinamos dezinfekavimo tirpalu, akių ir nosies-gerklės gleivinės 

švarinamos aminoglikozidų grupės antibiotikų mišiniu. 

6.5.18. Kūno ertmių deaktyvavimo procedūros: 
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burnos ertmė – dantis valyti su dantų pasta, dažnai skalauti 3 proc. citrinos rūgšties tirpalu; 

gerklę skalauti su 3 proc. vandenilio peroksido tirpalu; 

nosį skalauti su vandentiekio vandeniu arba fiziologiniu tirpalu. 

6.5.19. Sanitarinio švarinimo organizavimo schema pavaizduota 6-6 pav. 

6.5.20. Žmonių sanitarinį svarinimą organizuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, 

o joms pagalbą teikia Telšių valstybinė  maisto ir veterinarijos tarnyba, radiacinės saugos bei 

aplinkos apsaugos institucijos ir Savivaldybės Operacijų centras. 

6.5.21. Aplinkos užteršimo MNG priemonėmis „šiltosios“ ir „šaltosios“ rizikos zonų ribose 

įrengiamas transporto priemonių nukenksminimo punktas arba punktai (TNP). 

6.5.22. Transporto nukenksminimo organizavimo schema pavaizduota 6-7 pav. 
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6-6 pav. Sanitarinio švarinimo organizavimas 

KARŠTOJI RIZIKOS ZONA 

Dirbančių pajėgų personalas 
NUKENTĖJUSIEJI ŽUVUSIEJI 

KITI UŽTERŠTI ŽMONĖS 

PIRMINIO SANITARINIO ŠVARINIMO PUNKTAS (VIETA) 

Nusirengimas - plovimas – kontrolė - apsirengimas VYRAI 

Dekontaminavimo postas 

ŠILTOJI RIZIKOS ZONA 

GALUTINIO SANITARINIO ŠVARINIMO PUNKTAS 

Registracija–užterštumo kontrolė–nusirengimas–prausimasis–likutinės taršos kontrolė–apsirengimas 

ŠALTOJI RIZIKOS ZONA 

MOTERYS 
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ŠALTOJI ZONA 
 

 6-7 pav. Transporto nukenksminimo organizavimas 

 

KARŠTOJI ZONA UŽTERŠTAS TRANSPORTAS 

 

 

 

ŠILTOJI ZONA 

TNT (Transporto nukenksminimo punktas) 

Lengvieji automobiliai – autobusai ir sunkvežimiai – pajėgų transportas 

PLOVYKLA 

Likutinės taršos kontrolė 
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VII. PAGALBOS TEIKIMO NUKENTĖJUSIEMS GYVENTOJAMS ORGANIZAVIMAS 

(ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu) 
 

7.1. Medicinos paslaugų organizavimas 

 

7.1.1. Visuomenės sveikatos priežiūros tikslas – išsaugoti visuomenės sveikatą ekstremalių įvykių 

metu bei ją stiprinti. 

7.1.1.2. Visuomenės sveikatos priežiūros priemonės (biologinės, cheminės, radiologinės, kitos) 

įvairaus pobūdžio ekstremaliųjų situacijų atvejais vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos radiacinės 

saugos įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

7.1.1.3. Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos sritys: 

- sanitarinės-higieninės ir prieš epideminės kontrolės organizavimas; 

- užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir režimo kontrolės organizavimas; 

- imunoprofilaktikos koordinavimas ir kontrolė; 

- karantino teritorijų dydžio, ribų ir karantino trukmės nustatymas, karantino režimo kontrolė; 

- pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židinių lokalizavimas ir likvidavimas; 

- mėginių iš aplinkos  paėmimas, reikiamų tyrimų organizavimas; 

- higieninių išvadų bei pasiūlymų pateikimas; 

- privalomojo sveikatos patikrinimo kontrolė. 

7.1.1.4. Visuomenės sveikatos priežiūrą Savivaldybėje organizuoja Nacionalinio visuomeninės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas (žr. 7-1. pav.)  

 

 
                                                                                                   

7-1 pav. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimas Savivaldybėje 

 

7.1.1.5. Visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prižiūrimoje teritorijoje įvykus ekstremaliai 

situacijai, sustiprinama teritorijos ir joje esančių objektų sanitarinė higieninė bei epidemiologinė 

kontrolės. 

7.1.1.6. Užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą savivaldybės teritorijoje atlieka Nacionalinio 

visuomeninės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas. 

Užkrečiamųjų ligų registravimas vykdomas vadovaujantis  Sveikatos apsaugos ministerijos 2002 m. 

gruodžio 24 d.  įsakymu Nr. 673 ,,Dėl privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo 

informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo 

perdavimo tvarkos patvirtinimo”. Užkrečiamųjų ligų epidemiologinį monitoringą atlieka visų 

nuosavybės formų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos. 

 

Telšių visuomenės 

sveikatos biuras 

 

Nacionalinio visuomeninės 

sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Telšių 

departamentas 

Visuomenės sveikatos 

priežiūra Savivaldybėje 

esant ES 

Savivaldybės 

gydytojas 

Savivaldybės ESK 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=204745
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=204745
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=204745
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7.1.1.7. Ypatingos epidemiologinės situacijos metu užkrėstoje teritorijoje, kurioje dėl esančių 

pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų ar jų plitimo ypatumų nuolat išlieka 

galimybė užsikrėsti šiomis ligomis, taikomos profilaktikos priemonės – karantinas, 

imunoprofilaktika, chemioprofilaktika. 

7.1.1.8. Teritorijų dydį, ribas ir karantino trukmę nustato Nacionalinio visuomeninės sveikatos 

centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas. 

7.1.2. Asmens sveikatos priežiūra 

7.1.2.1. Asmens sveikatos priežiūros tikslas – laiku suteikti medicinos pagalbą, diagnozuoti 

sveikatos sutrikimus bei padėti atgauti sveikatą ekstremaliuose įvykiuose nukentėjusiems 

asmenims. 

7.1.2.2. Asmens sveikatos priežiūros veiklos sritys: 

- medicinos pagalbos teikimo tvarkos nustatymas ir teikimas ekstremalios situacijos židinyje; 

- nukentėjusiųjų registravimas ir rūšiavimas; 

- gabenimas į gydymo įstaigas; 

- papildomų pajėgų pasitelkimas; 

- stacionarios medicinos pagalbos teikimas; 

- ligoninės lovų skaičiaus išplėtimas;  

- kitų gydymo įstaigų informavimas apie iš avarijos išvežtus ir gydymo įstaigose priimtus 

nukentėjusius, jų skaičių, sveikatos būklę, priimtas priemones.  

7.1.2.3. Asmens sveikatos priežiūros Savivaldybėje schema pavaizduota 7-2 pav. 

 

 
 

7-2 pav. Asmens sveikatos priežiūros organizavimas Savivaldybėje  

 

7.1.2.4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą savivaldybėje koordinuoja Savivaldybės 

gydytojas. 

SAVIVALDYBĖS 

OPERACIJŲ CENTRAS 

SAVIVALDYBĖS 

GYDYTOJAS 

Ambulatorijos  
Medicinos 

punktai 

Asmens sveikatos 

priežiūros centrai 

Greitoji 

medicinos 

pagalba 

Varnių PSPC ir 

Slaugos ir palaikomojo 

gydymo ligoninė 

SAVIVALDYBĖS ESK 

 

Regioninė Telšių 

ligoninė 

 

 
Visuomenės 

sveikatos biuras 
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7.1.2.5. Įvykus nelaimei, Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Greitosios medicinos 

pagalbos skyrius, užregistravęs įvykį, išsiunčia brigadas į įvykio vietą ir informuoja apie tai kitas 

nuolatinės parengties tarnybas. 

7.1.2.6. Greitosios medicinos pagalbos skyrius nustato pagalbos teikimo tvarką ekstremaliosios 

situacijos židinyje. Pagalba teikiama už pavojaus sveikatai ir gyvybei židinio ribų.  

7.1.2.6. 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. 

7.1.2.8. Pirmąją medicinos pagalbą ir skubiąją medicinos pagalbą ekstremaliųjų situacijų atvejais 

teikia priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2010 m. kovo 16  d. įsakymu Nr. V-194 ,,Dėl priešgaisrinių gelbėjimo įstaigų dalyvavimo 

teikiant pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

7.1.2.9. Prireikus sveikatos priežiūros paslaugas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-303 ,,Dėl nevyriausybinių organizacijų 

patelkimo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti krizių ir ekstremaliųjų situacijų 

atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“, tarpusavio sąveikos planais, teikia Lietuvos Respublikos 

Raudonojo kryžiaus draugijos ir kitos Nevyriausybinės organizacijos. 

7.1.2.10. Savivaldybėje esančių medicinos įstaigų ir vaistinių sąrašas pateiktas 17 ir 19  prieduose. 

7.1.3. Stacionari medicinos pagalba  

7.1.3.1. Stacionari medicinos pagalba teikiama Regioninėje Telšių ligoninėje.  

7.1.3.2. Gavus informaciją dėl didelio nukentėjusiųjų srauto, ligoninėje iškviečiamas reikalingas 

personalas, formuojamos specialistų brigados, ruošiamos operacinės, reikalui esant, ruošiamos 

papildomos lovos nukentėjusiųjų hospitalizavimui. 

7.1.3.3. Esant nepakankamam medicinos darbuotojų ir gydytojų kiekiui, papildomos medicinos 

pajėgos gali būti pasitelkiamos iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų.  

7.1.3.4. Ligoninės priėmimo skyriai informuoja Savivaldybės gydytoją apie iš avarijos 

(ekstremaliosios situacijos židinio) vietos atvežtus ir priimtus nukentėjusius, jų skaičių, sveikatos 

būklę ir priimtas priemones. 

 

7.1.4. Telšių visuomenės sveikatos biuras: 

7.1.4.1. Telšių visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos ir savivaldybės biudžeto iš dalies išlaikoma savivaldybės įstaiga;  

7.1.4.2. Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis Savivaldybės bendruomenės sveikata ir ją 

stiprinti, mokyti bendruomenę sveikos gyvensenos.  

7.1.4.3. Biuro veiklos pobūdis – nespecializuotų  priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas. 

Savivaldybės ESK sprendimu, ekstremaliųjų situacijų atveju dalyvauja jos darbe. 

 

7.1.5. Savivaldybės Socialinės paramos ir rūpybos skyrius teikia Savivaldybės administracijos 

direktoriui pasiūlymus dėl socialinės pagalbos suteikimo nukentėjusiems gyventojams 

ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu, o Savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius 

organizuoja mokyklinio amžiaus vaikų švietimą ir mokymą. 

 

7.2. Socialinės pagalbos, švietimo ir kitų būtiniausių paslaugų teikimas 

 

7.2.1. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius organizuoja socialinę 

pagalbą evakuotiems ir nukentėjusiems gyventojams. 

7.2.2. Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius organizuoja evakuotų mokyklinio 

amžiaus vaikų švietimą ir mokymą. 
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7.2.3. 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 ESK teikimu priima ESK pirmininkas. 

7.2.4. Prireikus Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir kitos nevyriausybinės organizacijos pagal 

galimybes gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai teikia nukentėjusiems 

gyventojams socialinę pagalbą. 

7.2.5. Socialinės paramos ir globos įstaigų sąrašas pateiktas 18 priede. 

 

7.3. Psichologinės pagalbos teikimas 

 

7.3.1. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, Savivaldybės gydytojas, 

Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Savivaldybės administracijos direktorius pagal 

kompetenciją Savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų atvejais organizuoja psichologinės 

pagalbos teikimą. 

7.3.2. Prireikus Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Telšių skyrius ir kitos nevyriausybinės 

organizacijos pagal galimybes gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai 

teikia nukentėjusiems gyventojams psichologinę ir socialinę pagalbą. 

7.3.3. Ekstremaliųjų situacijų metu Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Telšių skyrius 

Savivaldybės, įstaigų ir ūkio subjektų kvietimais: 

telkia savanorius, gyventojus ir organizacijas, kurie galėtų teikti pirmąją psichologinę, socialinę ar 

kitokią pagalbą; 

organizuoja optimalų nukentėjusių žmonių psichologinio ir psichofiziologinio lygio (pagalbos 

teikimas esant ūmiai reakcijai į stresą) palaikymą; 

organizuoja nepalankių potrauminio streso reakcijų požymių sumažinimą; 

organizuoja ūmių emocinių sutrikimų ir elgesio nevaldymo, tame tarpe masinio, prevenciją; 

organizuoja ekstremaliosios situacijos aukų bei aplinkinių saugumo užtikrinimą; 

organizuoja psichologines konsultacijas dėl krizinio streso pasekmių nukentėjusiems bei jų 

artimiesiems; 

organizuoja profilaktinį psichologinį darbą su žmonėmis esant potrauminio streso reakcijoms ir 

būsenoms;     

organizuoja psichologinę pagalbą bei tolimesnę paramą specialistams, dirbusiems likviduojant 

ekstremalią situaciją, organizuoja šių žmonių postresinės būsenos psichologinę reabilitaciją; 

organizuoja nukentėjusiųjų, kuriems reikalinga papildoma psichologinė ar psichiatrinė pagalba, 

išgabenimą iš įvykio vietos į stacionarius Psichikos sveikatos centrus. 

7.3.4.  Raudonojo Kryžiaus Draugijos Telšių skyrius (toliau – RKD) rėmėju gali būti valstybės, 

savivaldybių institucijos, specialiosios tarnybos, fiziniai ir juridiniai asmenys, ūkio subjektai ir 

verslo struktūros, įmonės ir įstaigos, draugijos ir organizacijos bei kiti subjektai, metodiškai, 

materialiai ar finansiškai remiantys RKD veiklą. 

7.3.5. Psichologinės paramos tikslai: 

suteikti staigią pagalbą; 

padėti žmonėms, pergyvenusiems ekstremalią situaciją susidoroti su fiziniais ir materialiniais 

nepritekliais;  

palengvinti kančias ( emocines ir fizines); 

sumažinti ,,normalių reakcijų” peraugimo į ,,aštrias reakcijas” riziką. 

7.3.6. Psichologiškai pažeidžiamos visuomenės grupės – tai išgyvenusios aukos, nukentėjėliai, 

gelbėtojai, psichologinės paramos teikėjai, liudininkai, stebėtojai (žiopsotojai), televizijos žiūrovai. 
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7.3.7. Psichologinės pagalbos teikimas padeda nukentėjusiam žmogui: 

priimti atsiradusius jausmus; 

priimti pasikeitusią po ekstremalios situacijos realybę; 

nustatyti savo galimybes; 

nekaltinti kitų; 

priimti pagalbą ir paramą; 

palaipsniui grįžti prie savo pareigų; 

suaugusieji privalo padėti vaikams: 

pasijusti saugiais, netgi jeigu jie patys yra nukentėję ir pažeidžiami; 

suprasti kas iš tikrųjų nutiko; 

suprasti kaip įvykis paveiks juos ir jų artimuosius; 

susidoroti su patirtu stresu. 

7.3.8. Bendravimo stilius teikiant psichologinę pagalbą: 

užuojauta; 

rūpinimasis; 

pagarba; 

pasitikėjimas; 

nuoširdumas;  

dėmesys; 

nusistatymas nekritikuoti; 

nuostata “tu gali”; 

realumas; 

konfidencialumas; 

moralus elgesys; 

neverbalinis bendravimas: 

atsisukite į pašnekovą; 

demonstruokite atvirumą (rankos); 

laikykitės tinkamos distancijos; 

laikykite laisvą ir švelnų akių kontaktą, jeigu netrukdo kultūriniai skirtumai; 

būkite ramus ir neįsitempęs. 

7.3.9. Suteikiant pagalbą nukentėjusiam žmogui reikėtų vengti: 

Daug kalbėti apie save; 

Duoti “gerus” patarimus; 

Būti per daug globojančiu; 

Spręsti visas nukentėjusiojo problemas; 

Kritikuoti, sutikti su išsakoma kritika kitiems.  

 

VIII. VIEŠOSIOS TVARKOS PALAIKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

8.1. Susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, viešąją tvarką užtikrina Savivaldybės 

Viešosios tvarkos užtikrinimo skyrius ir Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, kuris:  

-suderinęs savo veiksmus su Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu ir, 

vykdydamas jo nurodymus, užtikrina viešąją tvarką gyventojų susitelkimo, įsodinimo į transportą, 

išlaipinimo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, gyventojų evakavimo maršrutuose; 

-siekdamas palengvinti civilinės saugos sistemos pajėgų darbą atliekant gelbėjimo darbus, 

apsaugant nuo pavojaus gyventojus ir rūpinantis išlikusiais gyvaisiais, kontroliuoja civilinės saugos 

sistemos pajėgų ir kitų asmenų patekimą į ekstremaliosios situacijos židinio teritoriją; 

eismui reguliuoti ekstremaliosios situacijos židinyje, jos prieigose ir evakuacijos maršrutuose išstato 

laikinus kontrolės postus, duoda nurodymus kelių priežiūros tarnyboms dėl kelio ženklų pastatymo 
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nurodytose vietose. Postų vietą nustato pirmasis į ekstremaliosios situacijos židinio vietą atvykęs 

policijos pareigūnas, suderinęs su gelbėjimo darbų vadovu arba Savivaldybės ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovu; 

-teikia pagalbą asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, esant būtinybei 

patekti į asmens būstą be jo sutikimo;  

-organizuoja technikos, vykstančios dirbti į ekstremaliosios situacijos židinį, ir evakuojamųjų 

palydą; 

-tvarko evakuotų gyventojų apskaitą ir teikia duomenis apie laikinai įregistruotus gyventojus 

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui; 

-užtikrina valstybės, savivaldybės ir privataus turto apsaugą pavojaus zonoje ir evakuotose 

teritorijose; 

-renka informaciją apie aukas, identifikuoja žuvusiuosius ir organizuoja jų išgabenimą iš įvykio 

vietos, prireikus pradeda ikiteisminį tyrimą; 

-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. 

8.2. Policijai viešąją tvarką užtikrinti ekstremaliosios situacijos metu Savivaldybėje padėtų 

Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos užtikrinimo skyrius:    17 priede.  

8.3. Trūkstant civilinės saugos sistemos pajėgų, Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo 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 bei policijos rėmėjai. 

 

IX. PRIVALOMŲ DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

 

9.1. Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, remiantis Civilinės saugos įstatyme įtvirtintu 

visuotinio privalomumo principu, pasitelkiami ir darbai atliekami tik tada, kai yra išnaudotos visos 

civilinės saugos sistemos pajėgų panaudojimo galimybės. 

9.2. Darbus privalo atlikti darbingi gyventojai, sukakę 18 metų, išskyrus tikrosios karo tarnybos 

karius, nėščias, neseniai pagimdžiusias moteris (moteris, pagimdžiusias ir auginančias vaikus, kol 

jiems sukaks vieni metai), neįgaliuosius ir gyventojus, kurie vieni augina vaikus iki 16 metų, taip 

pat gyventojus, kurie naudojasi privilegijomis ir imunitetais pagal tarptautinę teisę. 

9.3. Sprendimą dėl gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkimo darbams atlikti susidarius 

Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai priima  Savivaldybės ESK. 

9.4. Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas nustato kiek ir kokių darbų reikia atlikti 

ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti, ir per Savivaldybės Operacijų centrą 

prašo savivaldybės (-ių) administracijos (-ų) direktoriaus (-ių) telkti gyventojus, ūkio subjektus ir 

kitas įstaigas darbams atlikti. 

9.5. Savivaldybės administracijos direktorius telkia gyventojus, ūkio subjektus ir kitas įstaigas 

darbams atlikti laikydamasis tokio eiliškumo: 

9.5.1. ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla dėl ekstremaliosios situacijos poveikio yra 

sustabdyta; 

9.5.2. kiti ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla nėra tiesiogiai paveikta ekstremaliosios 

situacijos;  

9.5.3. bedarbiai; 

9.5.4. kiti gyventojai, išskyrus nurodytus Plane 9.5.1. ir 9.5.6. punktuose;  

9.5.5. strateginės reikšmės savivaldybės objektuose dirbantys gyventojai;  

9.5.6. valstybinės reikšmės ir pavojinguosiuose objektuose dirbantys gyventojai. 
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9.6. Ekstremaliųjų situacijų atvejais ūkio subjektai, valdantys elektroninių ryšių tinklą ar teikiantys 

elektroninių ryšių paslaugas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu turi skirti 

reikalingus ekspertus ir specialistus civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo ryšių sistemos 

tinkamam funkcionavimui užtikrinti. 

9.7. Gyventojai, ūkio subjektų ir kitų įstaigų tarnautojai ir darbuotojai (toliau – darbuotojai) turi 

atvykti arba prireikus yra atvežami centralizuotai Savivaldybės Operacijų centro patelktu transportu 

į ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodytą vietą.  

9.8. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju darbų atlikimą koordinuoja Operacijų 

centras. 

9.9. Ekstremaliosios situacijos 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.  

9.10. Savivaldybės 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. 

9.11. Savivaldybės 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 

higienos sąlygų sudarymą.  

9.12. Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą 

tvarka pateikta Tarpusavio pagalbos planuose. 

9.13. Įmonių, atliekančių statybos ir remonto darbus, sąrašas pateiktas 16 priede. 

 

X. NUTRAUKTŲ KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ATNAUJINIMO IR KITŲ 

BŪTINIAUSIŲ GYVENIMO (VEIKLOS) SĄLYGŲ ATKŪRIMO ORGANIZAVIMAS 

 

10.1. Komunalinių paslaugų teikimo tikslas – organizuoti būtiniausias paslaugas po įvykusių 

avarijų ir incidentų komunaliniuose tinkluose bei sistemose, siekiant sudaryti elementarias 

gyvenimo sąlygas ir išvengti užkrečiamų ligų protrūkio. 

10.2. UAB ,,Telšių vandenys” Savivaldybės teritorijoje organizuoja vandens tiekimą ir nuotekų 

šalinimą. 

10.2.1. Kasdienėje veikloje UAB ,,Telšių vandenys”: 

aprūpina gyventojus ir įmones nepertraukiamu vandens tiekimu; 

organizuoja nuotekų surinkimą ir valymo sistemų veiklą; 

prižiūri geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir valymo sistemas. 

 10.2.2. Ekstremaliųjų situacijų atvejais:  

nedelsiant informuoja Savivaldybės Operacijų centrą apie įvykusią avariją; 

šalina avarijos padarinius, telkia papildomas pajėgas vandens tiekimui atstatyti;  

užtikrina gyventojų ir įmonių aprūpinimą geriamuoju vandeniu; 

užtikrina nuotekų surinkimą. 

10.2.3. Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrūkus komunalinių paslaugų 

tiekimui, gyventojai bei įstaigos vandeniu aprūpinami iš alternatyvių šaltinių – gyventojų šulinių, 

gamtinių geriamojo vandens šaltinių, atvežant geriamąjį vandenį į nurodytą vietą. 

10.3. Elektros energiją teikianti bendrovė (Energijos skirstymo operatorius) yra valstybės 

valdoma energetikos įmonė Lietuvoje. Pagrindinės įmonės funkcijos: elektros energijos tiekimas ir 

skirstymas bei gamtinių dujų skirstymas, garantinis elektros ir dujų tiekimas, elektros ir dujų 

įvedimas, elektros ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra, jų 

saugumo ir patikimumo užtikrinimas. 
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Bendrovės funkcijos – elektros persiuntimas vartotojams skirstymo tinklais, vartotojų poreikių 

tenkinimas, efektyvus naujų vartotojų prijungimas, skirstomųjų tinklų eksploatavimas, priežiūra, 

valdymas ir plėtojimas, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas. 

10.3.1. Ekstremaliųjų situacijų atvejais:  

organizuoja elektros ir (ar) dujų tiekimo sutrikimų šalinimą ir informuoja Savivaldybės 

Operacijų centrą apie ekstremaliąją situaciją elektros tiekimo sistemoje; 

telkia avarines brigadas dirbti ekstremaliosios situacijos židinyje; 

organizuoja elektros energijos rezervinio tiekimo įrengimą; 

informuoja Savivaldybės ESK apie avarijos šalinimo darbų eigą. 

10.4. AB ,,Litesko” filialas ,,Telšių šiluma”: 

10.4.1. Kasdieninėje veikloje AB ,,Litesko” filialas ,,Telšių šiluma”: 

centralizuotai aprūpina šiluma bei tiekia karštą vandenį gyventojams, įmonėms, organizacijoms, 

pramonės įmonėms bei valdžios įstaigoms. 

10.4.2. Ekstremaliųjų situacijų atvejais: 

nedelsiant informuoja Telšių rajono savivaldybės Operacijų centrą apie įvykusią šilumos tinklų 

avariją; 

telkia inžinerinę–statybinę techniką ir reikalingų profesijų specialistus gedimams ir avarijos 

padariniams šalinti; 

nuolat informuoja Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją apie avarijos šalinimo darbų eigą; 

10.5. UAB ,,Telšių keliai”: 

10.5.1. Kasdieninėje veikloje UAB ,,Telšių keliai”: 

tiesia, prižiūri ir remontuoja kelius; 

kloja šaligatvius ir taiso kelio duobes; 

surenka kietas buitines atliekas; 

sandėliuoja kenksmingas atliekas; 

10.5.2. Ekstremaliųjų situacijų atvejais: 

organizuoja ir koordinuoja sniego nuo kelių ir gatvių valymo darbus; 

telkia inžinerinę–statybinę techniką kelių pravažumui užtikrinti; 

10.6. VĮ ,,Kelių priežiūra” Telšių padalinys: 

10.6.1. Kasdieninėje veikloje VĮ ,,Kelių priežiūra” Telšių padalinys: 

žiemą ir vasarą prižiūri ir remontuoja valstybinės reikšmės kelius; 

remontuoja tiltus (viadukus) ir kelio statinius; 

rekonstruoja vietinius kelius ir gatves; 

atstato sugadintus ženklus; 

nuolat prižiūri vandens pralaidas ir kt. 

10.6.2. Ekstremaliųjų situacijų atvejais: 

organizuoja ir koordinuoja sniego nuo valstybinės reikšmės kelių valymo darbus, barsto kelius; 

telkia inžinerinę–statybinę techniką avarijų padariniams likviduoti; 

nuolat informuoja Savivaldybės ESK apie ekstremaliosios situacijos padarinių šalinimo eigą.  

 

XI. GYVENTOJŲ, ŽUVUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU, LAIDOJIMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

11.1. Žuvusiųjų laidojimo organizavimo tikslas – atlikti visas įstatymuose ir kituose teisės 

aktuose numatytas procedūras ekstremaliųjų įvykių metu, esant dideliam aukų skaičiui. 

Veiklos apimtis: 

nukentėjusiųjų mirties konstatavimas; 

žuvusių žmonių apskaita; 

aukų asmens tapatybės nustatymas; 
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žūties aplinkybių juridinis įvertinimas; 

žuvusiųjų pristatymas į morgą; 

laidojimo paslaugų suteikimas; 

neatpažintų aukų laidojimas. 

11.2. Avarijos metu nukentėjusiųjų žmonių mirtį konstatuoja greitosios pagalbos gydytojas.   

Mirties faktas fiksuojamas iškvietimo lape, o mirties priežastis nustatoma patologoanatominio 

tyrimo metu. Mirties liudijimas išduodamas pagal faktą. 

11.3. Tvarkant avarijos vietoje žuvusių žmonių apskaitą, juridiškai įvertinant žūties aplinkybes, 

nustatant neatpažintų asmenų asmens tapatybę, atliekami operatyviniai bei procesiniai veiksmai, 

panaudojant mokslines–technines, kriminalines, teismo medicinos ir operatyvinės paieškos 

priemones. 

11.4. Asmens tapatybės nustatymo procese dalyvauja prokurorai, policijos pareigūnai, teismo 

medicinos ekspertai, kiti specialistai. 

11.5. Operacijų centras kartu su Telšių rajono policijos komisariatu Savivaldybės ESK 

sprendimu organizuoja žuvusiųjų pristatymą į teismo medicinos įstaigą (as). 

11.6. Atpažinti lavonai, atlikus nustatytus procesinius veiksmus, atiduodami artimiesiems. 

11.7. Neatpažintų lavonų palaidojimo klausimą, praėjus nustatytam terminui, sprendžia teismo 

medicinos įstaigos vadovas, suderinęs su prokuroru, tardytoju ar policijos įstaigos vadovu. 

11.8. Laidoti neatpažintas aukas raštišku sutikimu leidžia prokuroras, tardytojas ar policijos 

įstaigos vadovas. 

11.9. Neatpažinti lavonai laidojami kapinėse, specialiai skirtoje vietoje, suderinus su Savivaldybės 

ESK ir dalyvaujant kriminalinės policijos pareigūnams bei kapinių administracijos atstovams.  

11.10. Palaidojimas apiforminamas nustatytos formos aktu. 

11.11. Neatpažintosios aukos laidojamos Savivaldybės lėšomis administracijos direktoriaus 

nustatyta tvarka. 
 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12.1. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo (Savivaldybės ESV) planas peržiūrimas ne 

rečiau kaip kartą per metus. ESV planas peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas įvykus įvykiui, 

ekstremaliajam įvykiui, susidarius ekstremaliajai situacijai, po civilinės saugos pratybų, atsiradus 

naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar atsiradus 

veiksniams, didinantiems galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų riziką ir 

mažinantiems gyventojų saugumą. 

12.2. Savivaldybės ESV planas derinamas su Šiaulių priešgaisrine gelbėjimo valdyba.  

12.3. Savivaldybės ESV planas tvirtinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, 

Plano kopija ir (ar) skaitmeninė jo versija siunčiama Telšių apskrities priešgaisrinei gelbėjimo 

valdybai ir Savivaldybės civilinės saugos sistemos pajėgoms, kurių pasitelkimas numatytas Plane. 

12.4. Savivaldybės ESV planas skelbiamas Telšių rajono savivaldybės tinklalapio www.telsiai.lt 

rubrikoje „Civilinė sauga“. 

12.5. Plano veiksmingumas išbandomas per teisės aktų nustatyta tvarka rengiamas civilinės 

saugos pratybas. 

____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.telsiai.lt/
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 Telšių rajono savivaldybės  

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 

1 priedas 
 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Telšių rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų 

rizikos analizės tikslas – nustatyti galimus pavojus, įvertinti ekstremaliųjų situacijų rizikos (toliau – 

rizika) lygį ir numatyti rizikos valdymo priemones: sumažinti galimų pavojų kilimo tikimybę, 

galimus padarinius ir pagerinti didelės rizikos ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų 

valdymo galimybes.  

2. Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė (toliau – rizikos analizė) 

atlikta vadovaujantis Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės 

metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 „Dėl Galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ bei Nacionaline 

rizikos analize, atlikta 2012-2013 m. ir atnaujinta 2015 m. 

3. Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai apskaičiuotas vadovaujantis Aplinkai padarytos 

žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 471 „Dėl Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių 

apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo įsakymo“. 

4. Telšių rajono savivaldybės Rizikos analizė atlikta šiais etapais:  

4.1. nustatyti galimi pavojai;  

4.2. atliktas rizikos vertinimas;  

4.3. nustatytas rizikos lygis ir jos priimtinumas (priimtina ar nepriimtina). 

5. Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, naudojami: 

5.1. rengiant savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą; 

5.2. rengiant savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą;  

5.3. planuojant savivaldybės kolektyvinės gyventojų apsaugos nuo atsiradusių gyvybei ar 

sveikatai pavojingų veiksnių priemones.  

6. Tikslinant Telšių rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę  

įvertinta 31 galimas pavojus, galintis sukelti savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją. 

Visapusiškai, objektyviai ir nešališkai rizikos analizei savivaldybėje atlikti sudaryta darbo grupė iš 

savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų atstovų. 

7. Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus arba 

atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, 

pertvarkius ar modernizavus įrenginius, technologinius procesus ar įvykus kitiems pokyčiams, 

didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą. 

8. Rizikos analizėje vartojamos sąvokos: 

8.1. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė – tai procedūrų sistema, skirta 

galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos šaltiniams nustatyti ir įvertinti. 

8.2. Galimas pavojus – objektas ar reiškinys, esant tam tikroms aplinkybėms, galintis kelti 

grėsmę gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai ir veiklai. 

8.3. Rizika – tikimybė įvykio, galinčio įvykti per tam tikrą laiko tarpą, ir turėti nepageidaujamų 

pasekmių gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai ir veiklai.  



  

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS 65 

 

8.4. Rizikos lygis – tai santykinė rizikos lygio išraiška, nustatyta rizikos vertintojų bendra 

nuomone, kuri parodo, kiek vienas rizikos šaltinis pavojingesnis kitų atžvilgiu. 

8.5. Labai didelė ar didelė rizika – rizikos lygis, dėl kurio reikėtų atkreipti dėmesį ir sustiprinti 

pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms bei numatyti prevencines priemones jų išvengti. 

8.6. Priimtina rizika – rizikos lygis, dėl kurio nebūtina numatyti prevencijos priemonių. 

8.7. Poveikis gyventojų gyvybei ir sveikatai – tai žuvusių ir (ar) sužeistų ar susirgusių žmonių 

skaičius, skaičius žmonių, kurie prarastų savo būstą ir (ar) kuriems tektų visam laikui pakeisti savo 

gyvenamąją vietą. 

8.8. Poveikis turtui ir aplinkai – tai sumos (piniginės lėšos), kurios būtų panaudotos žmonėms 

gydyti ir vaistams, sugriautiems ar kitaip sugadintiems pastatams, viešajam transportui, 

susisiekimui ir infrastruktūrai, turtui atkurti, kultūros paveldo objektams restauruoti ar atkurti, 

skubioms ir ilgalaikėms ekstremaliųjų situacijų valdymo priemonėms įgyvendinti; žala, padaryta 

aplinkai; mokėtinų draudimo išmokų sumos ir kiti tiesioginiai ir netiesioginiai nuostoliai, galintys 

atsirasti dėl šių pavojų. 

8.9. Politinis ir (ar) socialinis poveikis – tai masiniai neramumai (riaušės); masiniai neramumai 

(riaušės) pataisos vietose; šalies suvereniteto ar teritorijos vientisumo pažeidimai; demokratinės 

sistemos pažeidimas; žmonių konstitucinių teisių ir laisvių apribojimas (nepaprastosios padėties 

įvedimo būtinybė); neigiamas poveikis viešajai tvarkai ir saugumui, gyventojų kasdienėms 

gyvenimo sąlygoms; žala kultūros vertybėms ir kiti panašūs padariniai, galintys atsirasti dėl 

analizuojamų pavojų. 

9. Kitos rizikos analizėje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos 

įstatyme  ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS 

 

10. Galimi pavojai savivaldybėje nustatyti remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais 

duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir Telšių rajono savivaldybės patirtimi, 

analizuojamos aplinkos apžiūra, įvykių modeliavimu, taip pat Ekstremalių įvykių kriterijais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1063 ,,Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 ,,Dėl Ekstremalių įvykių 

kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ bei Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių 

reiškinių rodikliais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. D1-702 ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo 

Nr. D1-870 „Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

11. Savivaldybės darbo grupės pasitarime nustatyti galimi gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti 

(techniniai, ekologiniai ir socialiniai) pavojai, kurie gali kilti savivaldybės teritorijoje ir už jos ribų, 

turėti padarinių (poveikį) atskiroms savivaldybės vietovėms ir (ar) visai savivaldybės teritorijai: 

gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms ir 

sukelti savivaldybės ar valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Pasitarime analizuota seniūnijų, ūkio 

subjektų ir įstaigų parengtuose ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose pateiktos seniūnijų,  

įmonių ir įstaigų rizikos analizės, apibendrinta informacija ir panaudota tikslinant savivaldybės 

rizikos analizę. 

12. Nustatyti galimi pavojai surašyti į 1 lentelę, nurodyta jų padarinių (poveikio) zona, galimas 

išplitimas, esant galimybei, pateiktos jų kilimo priežastys (kodėl ir kaip jie gali kilti) ir gauti 

duomenys surašyti į 8 lentelės 1 ir 2 skiltis. 

 

1 lentelė. Nustatytų galimų pavojų apibūdinimas 
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Eil. 

Nr. 
Nustatytas galimas pavojus 

Nustatyto galimo pavojaus 

padarinių (poveikio) zona 

ir galimas pavojaus 

išplitimas  

Galimo pavojaus kilimo 

priežastys 

1. Audra, uraganas, škvalas, viesulas Savivaldybės seniūnijose Gamtinės kilmės 

2. Ilgai trunkantis smarkus ir labai 

smarkus lietus 
Savivaldybės seniūnijose, 

miesto gatvių apsėmimas 

Gamtinės kilmės 

3. Kruša  Savivaldybės seniūnijose Gamtinės kilmės 

4. Smarkus ir labai smarkus snygis Savivaldybės seniūnijose, 

eismo sutrikimas seniūnijų 

keliuose 

Gamtinės kilmės 

5. Pūga  Savivaldybės seniūnijose Gamtinės kilmės 

6. Lijundra Savivaldybės seniūnijose Gamtinės kilmės 

7. Speigas (didelis šaltis) Savivaldybės seniūnijose Gamtinės kilmės 

8. Kaitra, sausra aktyviosios augalų 

vegetacijos laikotarpiu 
Savivaldybės seniūnijose Gamtinės kilmės 

9. Epidemija ir (ar) pandemija, 

bioterorizmas. 
Savivaldybės seniūnijose Gamtinės kilmės, 

žmogaus veiklos sukeltas 

įvykis 

10. Gyvūnų pavojingos užkrečiamos 

ligos (enzootijos, epizootijos, 

panzootijos) 

Ūkinių gyvūnų gaišimas, 

afrikinio ir (ar) klasikinio 

kiaulių maro, snukio-nagų 

ir kitų ligų plitimas 

Savivaldybės seniūnijose 

Gamtinės kilmės, 

žmogaus veiklos sukeltas 

įvykis 

11. Žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir 

paukščių badas 
Savivaldybės seniūnijose Gamtinės kilmės 

12. Įvykiai transportuojant pavojingą 

krovinį 
Savivaldybės seniūnijose Techninis, kitos žmogaus 

veiklos  sukeltas įvykis  

13. Cheminės avarijos Telšių miesto pramonės 

rajone, Savivaldybės 

seniūnijose 

Techninis, kitos žmogaus 

veiklos  sukeltas įvykis  

14. Pramoninė avarija pavojingajame 

objekte 
Telšių miesto pramonės 

rajone UAB 

,,Gazimpeksas“ 

Techninis, ekologinis, 

kitos žmogaus veiklos  

sukeltas įvykis  

15. Transporto įvykiai, susiję su 

geležinkelių transportu, automobilių 

kelių eismu  

Savivaldybės seniūnijose Techninis, žmogaus 

veiklos  sukeltas įvykis  

16. Hidrotechnikos statinių (įrenginių) 

avarijos ir (ar) gedimai 
Savivaldybės seniūnijose Techninis, žmogaus 

veiklos  sukeltas įvykis 

17. Elektros energijos tiekimo sutrikimai 

ir (ar) gedimai 
Savivaldybės seniūnijose Techninis, gamtinis 

įvykis, žmogaus veiklos 

sukeltas įvykis 

18. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai 

ir (ar) gedimai 
Telšių ir Varnių miestuose  Techninis, žmogaus 

veiklos  sukeltas įvykis  

19. Dujų tiekimo sutrikimas Telšių ir Varnių miestuose, 

Degaičių, Rainių, 

Gaudikaičių gyvenvietėse 

Techninis, žmogaus 

veiklos  sukeltas įvykis  

20. Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų 

šalinimo sutrikimas 
Savivaldybės seniūnijose Techninis, kitos žmogaus 

veiklos  sukeltas įvykis  
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Eil. 

Nr. 
Nustatytas galimas pavojus 

Nustatyto galimo pavojaus 

padarinių (poveikio) zona 

ir galimas pavojaus 

išplitimas  

Galimo pavojaus kilimo 

priežastys 

21. Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas 

ir (ar) gedimai 
Savivaldybės seniūnijose Techninis, kitos žmogaus 

veiklos  sukeltas įvykis  

22. Komunikacijų sistemų nutraukimas ir 

(ar) gedimai 
Savivaldybės seniūnijose Techninis, kitos žmogaus 

veiklos  sukeltas įvykis  

23. Maisto, aplinkos oro, vandens, 

dirvožemio, grunto užterštumas arba 

kitoks jam padarytas poveikis 

Savivaldybės seniūnijose Ekologinis,  kitos 

žmogaus veiklos  sukeltas 

įvykis 

24. Gaisrai  Savivaldybės seniūnijose Techninis, Gamtinės 

kilmės, kitos žmogaus 

veiklos sukeltas įvykis 

25. Pavojingas radinys Savivaldybės seniūnijose Žmogaus veiklos sukeltas 

įvykis, likę nuo karo 

laikų sprogmenys 

26. Visuomenės neramumai, susibūrimai, 

riaušės 
Savivaldybės seniūnijose Socialinis įvykis 

27. Žmonių grobimas, įkaitų paėmimas, 

teroristiniai išpuoliai 
Savivaldybės seniūnijose Socialinis įvykis 

28.  Pastatų griūtis Gyvenamojo, gamybinio 

ar prekybos statinio arba jo 

konstrukcijos visiškas ar 

dalinis sugriovimas 

Savivaldybės seniūnijose 

Techninio, gamtinio 

pobūdžio, kitos žmogaus 

veiklos sukeltas įvykis 

29. Kultūros vertybių praradimas Savivaldybės seniūnijose Techninio, gamtinio, 

ekologinio ir socialinio 

pobūdžio priežastys 

30. Masinis užsieniečių antplūdis Savivaldybės seniūnijose Socialinis, kitos žmogaus 

veiklos sukeltas įvykis 

31. Kibernetinės atakos Telšių rajono savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės tarybai 

pavaldžios įstaigos, 

valstybės įstaigos 

Nusikalstama žmogaus 

veikla 

 

13. Siekiant nustatyti žmogaus veiklos sukeltus galimus pavojus, nustatyti savivaldybės 

teritorijoje esantys rizikos objektai, t. y. potencialiai pavojingi objektai (pvz., valstybinės reikšmės 

objektai, pavojingieji objektai, ūkio subjektai ir pan.), kuriuose galimi: 

13.1. gaisro, sprogimo pavojai; 

13.2. gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ar aplinkai pavojų keliantis pavojingųjų medžiagų 

išsiliejimas;  

13.3. avarijos ar gedimai, galintys neigiamai paveikti savivaldybės gyventojų būtiniausias 

gyvenimo sąlygas (pvz., šilumos tiekimo nutraukimas šildymo sezono metu, elektros, dujų, 

geriamojo vandens tiekimo nutraukimas, kitų komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimas ir pan.). 
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III. RIZIKOS VERTINIMAS  

 

14. Šiame etape analizuota nustatytų galimų pavojų tikimybė ir galimi padariniai (poveikis). 

15. Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybė (T) vertinta balais pagal Rekomendacijose 

pateiktus galimo pavojaus tikimybės įvertinimo kriterijus (2 lentelė). Galimo pavojaus tikimybės 

vertinimas balais įrašytas į 8 lentelės 3 skiltį. 

 

2 lentelė. Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimo kriterijai 

 

Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas 
Galimo pavojaus 

tikimybės lygis  

Vertinimo 

balai 

Gali įvykti dažniau negu kartą per metus labai didelė tikimybė  5 

Gali įvykti kartą per 1–10 metų  didelė tikimybė 4 

Gali įvykti kartą per 10–50 metų vidutinė tikimybė 3 

Gali įvykti kartą per 50–100 metų maža tikimybė 2 

Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų labai maža tikimybė 1 

 

16. Nustačius galimo pavojaus tikimybę (T), analizuota jo padariniai (poveikis) (P) savivaldybėje: 

16.1. gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1); 

16.2. turtui ir aplinkai (P2); 

16.3. būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms (P3). 

17. Nustatytas galimas nukentėjusiųjų: žuvusiųjų, sužeistųjų, evakuotinų, gyventojų skaičius. Šie 

duomenys įrašomi į 3 lentelės 2 skiltį. 

18. Nustatomi objektai, kuriuose yra pažeidžiamos visuomenės socialinės grupės (2 priedas) ir tų 

grupių  gyventojų skaičius. Šie duomenys įrašomi į 3 lentelės 3 skiltį. 

19. Nustatomi ir 4 bei 5 lentelėse aprašomi:  

19.1. pažeidžiami ekonominės veiklos sektoriai; 

19.2. galimi padariniai (poveikis) privačiam turtui bei viešajam sektoriui ir numatomi nuostoliai; 

19.3. galima aplinkos tarša ir galimi padariniai (poveikis) aplinkai, numatomi nuostoliai. 

20. Įvertinami ir 6 lentelėje aprašomi galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo (veiklos) 

sąlygoms ir jų numatoma trukmė. 

 

3 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) gyventojų gyvybei ar sveikatai 

 

Nustatytas galimas pavojus 

Galinčių nukentėti 

gyventojų skaičius 

(žuvusiųjų ir (ar) 

sužeistųjų, ir (ar) 

evakuotinų gyventojų) 

Objektai, kuriuose yra pažeidžiamos 

visuomenės socialinės grupės, 

patenkančios į pavojaus zoną, ir (ar)  

gyventojų skaičius 

1 2 3 
Audra, uraganas, škvalas, 

viesulas 

1- 5 sužaloti ir (ar) 300 

evakuota 

19-21 priedai (ligoninės, globos, soc. rūpybos, 

slaugos, ugdymo  įstaigos ir pan.), iki 300 

gyventojų 

Ilgai trunkantis smarkus ir labai 

smarkus lietus 

Iki 300 evakuota 19-21 priedai (ligoninės, globos, soc. rūpybos, 

slaugos, ugdymo  įstaigos ir pan.) 

Kruša  - 19-21 priedai (ligoninės, globos, soc. rūpybos, 

slaugos, ugdymo  įstaigos ir pan.) 

Smarkus ir labai smarkus snygis Iki 300 evakuota 19-21 priedai (ligoninės, globos, soc. rūpybos, 

slaugos, ugdymo  įstaigos ir pan.), iki 5 000 

gyventojų 

Pūga  1- 5 sužaloti 19-21 priedai (ligoninės, globos, soc. rūpybos, 
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Nustatytas galimas pavojus 

Galinčių nukentėti 

gyventojų skaičius 

(žuvusiųjų ir (ar) 

sužeistųjų, ir (ar) 

evakuotinų gyventojų) 

Objektai, kuriuose yra pažeidžiamos 

visuomenės socialinės grupės, 

patenkančios į pavojaus zoną, ir (ar)  

gyventojų skaičius 

1 2 3 
slaugos, ugdymo  įstaigos ir pan.), iki 5 000 

gyventojų 

Lijundra Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) 

gyventojų evakuoti nereikia 

19-21 priedai (ligoninės, globos, soc. rūpybos, 

slaugos, ugdymo  įstaigos ir pan.), iki 5 000 

gyventojų 

Speigas (didelis šaltis) 1- 5 sužaloti 19-21 priedai (ligoninės, globos, soc. rūpybos, 

slaugos, ugdymo  įstaigos ir pan.), iki 5 000 

gyventojų 

Epidemija ir (ar) pandemija, 

bioterorizmas. 

1- 5 mirę, iki 300 evakuota 19-21 priedai (gydymo, ugdymo, viešosios 

paskirties, globos, soc. rūpybos įstaigos ir 

pan.), iki 5 000 gyventojų 

Gyvūnų pavojingos užkrečiamos 

ligos (enzootijos, epizootijos, 

panzootijos) 

Iki 300 evakuota Prekybos maisto produktais, maitinimo 

įmonės, prekyvietės, AB ,,Žemaitijos pienas“, 

Anulėnų paukštynas , Eigirdžių agrofirma, 

ūkininkai, auginantys kiaules ir kt., 200 

gyventojų 

Įvykiai transportuojant pavojingą 

krovinį 

1-5 sužaloti, 1-5 žuvę Telšių rajono sav.  geležinkelio ruože, 

magistralinio ir krašto kelių zonoje 

gyvenantys ir dirbantys žmonės , 200 

gyventojų 

Cheminės avarijos Iki 500 evakuota Degalinių, Žemaitijos pieno, perpumpavimo 

stočių  ir pan. zonoje gyvenantys ir dirbantys 

žmonės, 100 gyventojų 

Pramoninė avarija pavojingajame 

objekte 

1-5  sužaloti, 1-5 žuvę UAB ,,Gazimpeksas“, magistralinio dujotiekio 

ir jo atšakų  zonoje gyvenantys ir dirbantys 

žmonės, 100 gyventojų 

Transporto įvykiai, susiję su 

geležinkelių transportu, 

automobilių kelių eismu  

1-5 sužaloti, 1-5 žuvę Telšių rajono sav.  geležinkelio ruože, 

magistralinio, krašto ir rajono kelių zonoje 

gyvenantys ir dirbantys žmonės, 100 

gyventojų 

Hidrotechnikos statinių 

(įrenginių) avarijos ir (ar) 

gedimai 

Iki 50 evakuota Hidrotechninių statinių zonose gyvenantys ir 

dirbantys žmonės,  žr. 30 priede ir kt., 200 

gyventojų 

Elektros energijos tiekimo 

sutrikimai ir (ar) gedimai 

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) 

gyventojų evakuoti nereikia 
Rajono įmonių, įstaigų darbuotojai, 

gyventojai, ligoninės, globos, soc. rūpybos, 

slaugos , ugdymo  įstaigos ir pan.  - apie  5 

000 gyventojų 

Šilumos energijos tiekimo 

sutrikimai ir (ar) gedimai 

Iki 300 evakuota Gyvenamojo sektoriaus, UAB ,,Litesko“ 

filialo ,,Telšių šiluma“ avarijos šilumos 

tiekimo trasoje ir (ar) katilinėje, iki 5000 

gyventojų 

Dujų tiekimo sutrikimas Iki 300 evakuota Telšių miesto, kitų gyvenamųjų vietovių, 19-

21 prieduose minimi gyventojai,  AB ,,Amber 

Grid“ avarijos dujų tiekimo trasose, iki 5000 

gyventojų 

Geriamo vandens tiekimo ir 

nuotekų šalinimo sutrikimas 

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) 

gyventojų evakuoti nereikia 

Telšių miesto, kitų gyvenamųjų vietovių, 19-

21 prieduose minimi gyventojai,  apie 5000 

gyventojų 

Elektroninių ryšių teikimo 

sutrikimas ir (ar) gedimai 

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) 

gyventojų evakuoti nereikia 
Telšių miesto, kitų gyvenamųjų vietovių, 19-

21 prieduose minimi gyventojai,  apie 500 

gyventojų 
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Nustatytas galimas pavojus 

Galinčių nukentėti 

gyventojų skaičius 

(žuvusiųjų ir (ar) 

sužeistųjų, ir (ar) 

evakuotinų gyventojų) 

Objektai, kuriuose yra pažeidžiamos 

visuomenės socialinės grupės, 

patenkančios į pavojaus zoną, ir (ar)  

gyventojų skaičius 

1 2 3 
Komunikacijų sistemų 

nutraukimas ir (ar) gedimai 

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) 

gyventojų evakuoti nereikia 
Telšių miesto, kitų gyvenamųjų vietovių, 19-

21 prieduose minimi gyventojai,  apie 500 

gyventojų 

Maisto, aplinkos oro, vandens, 

dirvožemio, grunto užterštumas 

arba kitoks jam padarytas 

poveikis 

1-5 mirę Gydymo, globos, soc. rūpybos, slaugos, 

ugdymo įstaigos ir pan.,  apie 500 gyventojų 

Gaisrai  1-5 sužaloti, 1-5 žuvę Ligoninės, globos, soc. rūpybos, slaugos, 

ugdymo  įstaigos ir pan., apie 300 gyventojų 

Pavojingas radinys 1-5 sužaloti Seniūnijų gyventojai 

Visuomenės neramumai, 

susibūrimai, riaušės 

1-5 sužaloti, 1-5 žuvę Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 

dirbantieji  

Žmonių grobimas, įkaitų 

paėmimas, teroristiniai išpuoliai 

1-5 sužaloti, 1-5 žuvę Telšių miesto įmonių ir įstaigų dirbantieji, kiti 

gyventojai ir pan. 

Pastatų griūtis Žuvo iki 5 gyventojų ir (ar) 

sužalota nuo 5 iki 10 

gyventojų, nuo 300 iki 500 

gyventojų evakuota 

Gamybiniai, prekybos pastatai, iki 500 

gyventojų 

Kultūros vertybių praradimas Iki 300 evakuota Kulto pastatus, dramos teatrą, Alkos muziejų 

bei Žemaitės gimnaziją lankantys gyventojai, 

iki 500 gyventojų 

Masinis užsieniečių antplūdis Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) 

gyventojų evakuoti nereikia 
Ligoninės, globos, soc. rūpybos, slaugos, 

ugdymo  įstaigos ir pan., apie 300 gyventojų 

Kibernetinės atakos Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) 

gyventojų evakuoti nereikia 
Ligoninės, globos, soc. rūpybos, slaugos, 

ugdymo  įstaigos ir pan., apie 300 gyventojų 

 

4 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui 

 

Nustatytas galimas 

pavojus 

Pažeidžiami 

ekonominės veiklos 

sektoriai 

Galimi padariniai (poveikis) 

privačiam turtui ir viešajam 

sektoriui 

Numatomi 

nuostoliai, Eur 

Audra, uraganas, škvalas, 

viesulas 

Elektros energijos 

tiekimo linijos, 

miškininkystė, žemės  

ūkis ir kt. 

Laikinas veiklos nutrūkimas, žala ir 

nuostoliai 

apie 1,5 mln. eur 

Ilgai trunkantis smarkus ir 

labai smarkus lietus 

Žemės ūkis, kelių statyba 

ir kt. 

Kranto, šlaito, kelio griūtis dėl 

grunto išplovimo 

apie 60 tūkst. eur  

Kruša  Žemės ūkis ir kt. Sunaikinti  pasėliai ar kita 

augmenija 

apie 30 tūkst. eur 

Smarkus ir labai smarkus 

snygis 

Transportas ir kt. Veiklos sutrikdymas apie 30 tūkst.. eur 

Pūga  Transportas ir kt.  Veiklos sutrikdymas apie 200 tūkst. eur 

Lijundra Transportas ir kt. Turto sugadinimas, veiklos 

sutrikdymas 

apie 20 tūkst. eur 

Speigas (didelis šaltis) komunalinių paslaugų 

tiekimas  ir kt. 

Komunalinių paslaugų tiekimo 

sutrikdymas 

apie 60 tūkst. eur 

Kaitra ir sausra aktyviosios 

augalų vegetacijos laikotarpiu 

Žemės ūkis, 

gyvulininkystė ir kt. 

Augalų žuvimas, gyvulių kritimas 

 

apie 200 tūkst. eur 

Epidemija ir (ar) pandemija, Sveikatos priežiūra, Padidėjusios sveikatos priežiūros apie 300 tūkst. eur 
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Nustatytas galimas 

pavojus 

Pažeidžiami 

ekonominės veiklos 

sektoriai 

Galimi padariniai (poveikis) 

privačiam turtui ir viešajam 

sektoriui 

Numatomi 

nuostoliai, Eur 

bioterorizmas. švietimas, kultūra ir kt. išlaidos, veiklos apribojimas ar 

nutrūkimas visuomeninės paskirties 

įstaigose 

Gyvūnų pavojingos 

užkrečiamos ligos (enzootijos, 

epizootijos, panzootijos) 

Gyvulininkystė, 

paukštininkystė, 

kiaulininkystė ir kt. 

Gyvūnų kritimas, išlaidos, skirtos 

gydymui 

apie 900 tūkst. eur 

Žuvų dusimas, laukinių žvėrių 

ir paukščių badas 

Žuvininkystė, medžioklė 

ir kt. 

Gyvūnų gaišimas apie 30 tūkst. eur 

Įvykiai transportuojant 

pavojingą krovinį 

Aplinkosauga, 

transportas ir kt. 

Turto sugadinimas, dirvožemio, 

grunto užteršimas 

apie 200 tūkst. eur 

Cheminės avarijos Aplinkosauga, 

didmeninė prekyba 

naftos produktais ir kt. 

Turto sugadinimas, dirvožemio, 

grunto užteršimas 

apie 200 tūkst. eur 

Pramoninė avarija 

pavojingajame objekte 

Aplinkosauga, 

sandėliavimas 

suskystintų naftos dujų ir 

kt. 

Gaisras, sprogimas, pavojingų 

medžiagų pasklidimas 

apie 300 tūkst. eur 

Transporto įvykiai, susiję su 

geležinkelių transportu, 

automobilių kelių eismu  

Transportavimas, 

aplinkosauga ir kt. 

Transporto priemonių sugadinimas, 

kelio, aplinkos užteršimas, žala 

geležinkelio riedmenims, 

infrastruktūrai 

apie 30 tūkst. eur 

Hidrotechnikos statinių 

(įrenginių) avarijos ir (ar) 

gedimai 

Hidrotechnikos statinių 

eksploatavimas ir kt. 

Pavojus turtui ir gyventojams apie 60 tūkst. eur 

Elektros energijos tiekimo 

sutrikimai ir (ar) gedimai 

Elektros energijos 

tiekimas ir kt. 

Veiklos sutrikimas, didelė žala 

rajono ūkiui, gyventojų gyvenimo 

sąlygų sutrikdymas 

apie 300 tūkst. eur 

Šilumos energijos tiekimo 

sutrikimai ir (ar) gedimai 

Šilumos energijos 

tiekimas ir kt. 

Veiklos sutrikimas, gyventojų 

gyvenimo sąlygų sutrikdymas 

apie 300 tūkst. eur 

Dujų tiekimo sutrikimas Dujų tiekimas ir kt. Didelė žala pramonei, veiklos 

sutrikimas, gyventojų aprūpinimo 

sutrikimas, sprogimas, gaisras 

apie 300 tūkst. eur 

Geriamo vandens tiekimo ir 

nuotekų šalinimo sutrikimas 

Geriamo vandens 

tiekimas ir nuotekų 

šalinimas ir kt. 

Veiklos sutrikdymas, nuotėkų 

šalinimo iš miesto ir gyvenviečių 

sutrikimas, užteršiamas vanduo, 

kyla pavojus žmonių sveikatai 

apie 200 tūkst. eur 

Elektroninių ryšių teikimo 

sutrikimas ir (ar) gedimai 

Elektroninių ryšių 

teikimas ir kt. 

Veiklos sutrikdymas apie 70 tūkst. eur 

Komunikacijų sistemų 

nutraukimas ir (ar) gedimai 

Komunikacijos sistemos 

ir kt. 

Veiklos sutrikdymas apie 70 tūkst. eur 

Maisto, aplinkos oro, 

vandens, dirvožemio, grunto 

užterštumas arba kitoks jam 

padarytas poveikis 

Viešasis maitinimas, 

žemės ūkis, aplinkosauga 

ir kt. 

Veiklos nutrūkimas, žemės ūkio 

produkcijos sunaikinimas 

apie 20 tūkst. eur 

Gaisrai  Visi ūkinės veiklos 

sektoriai, miškininkystė 

Turto sugadinimas ar sunaikinimas, 

veiklos apribojimas arba 

nutrūkimas ir kt. 

apie 300 tūkst.. eur 

Pavojingas radinys Statyba Turto sugadinimas ar sunaikinimas apie 50 tūkst. eur 

Visuomenės neramumai, 

susibūrimai, riaušės 

- Turto sugadinimas ar sunaikinimas apie 20 tūkst. eur 

Žmonių grobimas, įkaitų 

paėmimas, teroristiniai 

išpuoliai 

- Turto sugadinimas ar sunaikinimas apie 20 tūkst. eur 

Pastatų griūtis Prekybos ir gamybos 

sektorius  

Turto sugadinimas ar sunaikinimas, 

materialiniai nuostoliai 

apie 1 mln. eur 
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Nustatytas galimas 

pavojus 

Pažeidžiami 

ekonominės veiklos 

sektoriai 

Galimi padariniai (poveikis) 

privačiam turtui ir viešajam 

sektoriui 

Numatomi 

nuostoliai, Eur 

Kultūros vertybių 

praradimas 

Kultūra Turto sugadinimas ar sunaikinimas, 

materialiniai nuostoliai 

apie 1,5 mln. eur 

Masinis užsieniečių 

antplūdis 

- Turto sugadinimas ar sunaikinimas, 

materialiniai nuostoliai 

apie 10 tūkst. eur 

Kibernetinės atakos Visi ekonominės veiklos 

sektoriai 

Turto sugadinimas ar sunaikinimas, 

materialiniai nuostoliai 

apie 50 tūkst. eur 

 

5 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai 

 

Nustatytas galimas 

pavojus 

Galima 

oro tarša 

Galima 

paviršinio ir 

(ar) 

požeminio 

vandens 

tarša 

Galima 

grunto tarša 

Galimi 

padariniai 

(poveikis) 

gamtinei 

aplinkai 

Numatomi 

nuostoliai, Eur 

1 2 3 4 5 6 
Audra, uraganas, škvalas, 

viesulas 

- - - Medžių, augalų 

sužalojimas ar 

sunaikinimas 

apie 1,5 mln. eur 

Ilgai trunkantis smarkus 

ir labai smarkus lietus 

- - - Kranto, šlaito, 

kelio griūtis dėl 

grunto išplovimo 

apie 30 tūkst. eur 

Kruša  - - - Augmenijos 

sunaikinimas 

apie 70 tūkst. eur 

Speigas (didelis šaltis) - - - Augmenijos, 

laukinių gyvūnų 

žūtis 

apie 70 tūkst. eur 

Kaitra ir sausra 

aktyviosios augalų 

vegetacijos laikotarpiu 

- - - Augmenijos 

sunaikinimas 

apie 20 tūkst. eur 

Epidemija ir (ar) 

pandemija, bioterorizmas 

- - taip - apie 60 tūkst. eur 

Gyvūnų pavojingos 

užkrečiamos ligos 

(enzootijos, epizootijos, 

panzootijos) 

- taip taip - apie 500 tūkst. eur 

Žuvų dusimas, laukinių 

žvėrių ir paukščių badas 

- - - Verslinių žuvų 

mažėjimas ir kt. 

apie 20 tūkst. eur 

Įvykiai transportuojant 

pavojingą krovinį 

taip taip taip Kelia didelį 

pavojų aplinkai 

apie 150 tūkst. eur 

Cheminės avarijos - taip taip Kelia didelį 

pavojų aplinkai 

apie 150 tūkst. eur 

Pramoninė avarija 

pavojingajame objekte 

taip taip taip Kelia didelį 

pavojų aplinkai 

apie 1 mln. eur 

Transporto įvykiai, susiję 

su geležinkelių 

transportu, automobilių 

kelių eismu  

- - taip Kelia didelį 

pavojų aplinkai 

apie 80 tūkst. eur 

Geriamo vandens tiekimo 

ir nuotekų šalinimo 

- taip taip Vandens kokybė 

neatitinka 

reikalavimų, 

apie 150 tūkst. eur 
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Nustatytas galimas 

pavojus 

Galima 

oro tarša 

Galima 

paviršinio ir 

(ar) 

požeminio 

vandens 

tarša 

Galima 

grunto tarša 

Galimi 

padariniai 

(poveikis) 

gamtinei 

aplinkai 

Numatomi 

nuostoliai, Eur 

1 2 3 4 5 6 
sutrikimas vandens augalijos, 

žuvų, gyvūnų, 

paukščių, 

mikroorganizmų 

žūtis ir kt. 

Maisto, aplinkos oro, 

vandens, dirvožemio, 

grunto užterštumas arba 

kitoks jam padarytas 

poveikis 

taip taip taip Pakenkimas 

miškui, 

medžiams, 

krūmams, žolei, 

dirvožemiui, 

gruntui, orui, 

vandeniui ir t.t. 

apie 150 tūkst. eur 

Gaisrai  Nuodingų 

medžiagų 

išsiskyrimas 

ore 

- - Augmenijos, 

gyvūnijos 

sunaikinimas 

apie 1 mln. eur 

Pastatų griūtis taip - - Aplinkos oro tarša Apie 50 tūkst.  eur 

 

6 lentelė. Galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms 

 

Nustatytas galimas pavojus 

Galimi padariniai 

(poveikis) 

būtiniausioms 

gyvenimo (veiklos) 

sąlygoms 

Galimų padarinių 

(poveikio) trukmė 

(valandomis arba 

paromis) 

1 2 3 

Audra, uraganas, škvalas, viesulas taip ≥ 12 val. 

Ilgai trunkantis smarkus ir labai smarkus lietus taip  ≥ 6 val. 

Smarkus ir labai smarkus snygis taip ≥ 12 val. 

Pūga  taip ≥ 2 parą 

Speigas (didelis šaltis) taip ≥ 2 paras 

Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) 

gedimai 

taip ≥ 3 paras 

Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) 

gedimai 

taip ≥ 24 val. 

Dujų tiekimo sutrikimas taip ≥ 24 val. 

Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo 

sutrikimas 

taip ≥ 1 para 

Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) 

gedimai 

taip Iki 1 paros 

Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimai taip Iki 1 paros 

Gaisrai  taip ≥ 1 para 

Pastatų griūtis taip Iki 3 parų 

Kultūros vertybių praradimas taip Iki 3 parų 
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Nustatytas galimas pavojus 

Galimi padariniai 

(poveikis) 

būtiniausioms 

gyvenimo (veiklos) 

sąlygoms 

Galimų padarinių 

(poveikio) trukmė 

(valandomis arba 

paromis) 

1 2 3 
Masinis užsieniečių antplūdis taip ≥ 2 paras 

Kibernetinės atakos taip ≥ 2 paras 

 

21. Kiekvieno galimo pavojaus padariniai (poveikis) (P1, P2, P3) įvertinti balais pagal   7 lentelėje 

pateiktus įvertinimo kriterijus. Balai surašomi į 8 lentelės 4, 5, 6 skiltis.  

22. Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai vertinti balais, atsižvelgiant į 4 ir 5 lentelėse 

numatomus nuostolius (4 ir 5 lentelėse nurodyti nuostoliai sumuojami).  

 

7 lentelė. Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimo kriterijai 

 

 

Galimų padarinių (poveikio) gyventojų gyvybei ir  

sveikatai (P1) įvertinimas 

 

Galimų padarinių 

(poveikio) lygis 

Vertinimo 

balai 

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia nereikšmingas 1 

Sužaloti 1–5 gyventojai ir (ar) iki 300 gyventojų evakuota  ribotas 2 

Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 

10 gyventojų, ir (ar) nuo 300 iki 500 gyventojų evakuota 

didelis 
3 

Žuvo ne daugiau kaip 20 gyventojų ir (ar) nuo 10 iki 100 

gyventojų sunkiai sužalota, ir (ar) nuo 500 iki 1000 gyventojų 

evakuota 

labai didelis 

4 

Žuvo daugiau nei 20 gyventojų ir (ar) sužalota daugiau nei 

100 gyventojų, ir (ar) daugiau kaip 1000 gyventojų evakuota 

katastrofinis 
5 

Galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas, 

tūkst. Lt  
Galimų padarinių 

(poveikio) lygis 

Vertinimo 

balai 

Mažiau nei 50 nereikšmingas 1 

50–200 ribotas 2 

200–1000 didelis 3 

1000–10 000  labai didelis 4 

Daugiau nei 10 000 katastrofinis 5 

Galimų padarinių (poveikio) būtiniausioms gyvenimo 

(veiklos) sąlygoms (P3) įvertinimas 
Galimų padarinių 

(poveikio) lygis 

Vertinimo 

balai 

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos iki 

6 valandų 

nereikšmingas 
1 

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos 

nuo 6 iki 24 valandų 

ribotas 
2 

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos 

nuo 1 iki 3 parų 

didelis 
3 

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos 

nuo 3 iki 30 parų 

labai didelis 
4 

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos 

daugiau kaip 30 parų 

katastrofinis 
5 
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8 lentelė. Galimų pavojų rizikos įvertinimas 

Eil. 

Nr. 
Galimas pavojus  

G
al
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o
 p

av
o
ja

u
s 

ti
k
im

y
b
ės

 

(T
) 

įv
er

ti
n
im

as
 b

al
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s 

 

Galimų padarinių (poveikio) (P) 

įvertinimas balais  
Rizikos lygio (R) nustatymas  

B
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s 
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s 
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g
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R
) 

R
=

R
1
+
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2
+

R
3
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) 
g
y
v
en

to
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r 
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1
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ir
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P

2
) 
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1
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g
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(R
3
) 

R
3

=
T

x
P

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Audra, uraganas, škvalas, viesulas 5 2 4 2 10  

didelė 

20 

 l. didelė 

10  

didelė 

40 

l. didelis 

2. Ilgai trunkantis smarkus ir labai smarkus lietus 3 1 2 1 3 

priimtina 

6 

vidutinė 

3 

priimtina 

12 

vidutinis 

3. Kruša  3 1 1 1 3 

priimtina 

3  

priimtina 

3  

priimtina 

9 

priimtinas 

4. Smarkus ir labai smarkus snygis 3 1 3 3 3  

priimtina 

9 

didelė 

9  

didelė 

21 

didelis 

5. Pūga  3 2 2 3 6  

vidutinė 

6  

vidutinė 

9 

 didelė 

21 

didelis 

6. Lijundra 3 1 1 1 3 

priimtina 

3  

priimtina 

3  

priimtina 

9 

priimtinas 

7. Speigas (didelis šaltis) 3 2 2 3 6 

vidutinė  

6  

vidutinė 

9 

 didelė 

21 

didelis 

8. Kaitra, sausra aktyviosios augalų 

vegetacijos laikotarpiu 
4 1 3 1 4  

priimtina 

12 

 didelė 

4  

priimtina 

20 

didelis 
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Eil. 

Nr. 
Galimas pavojus  
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) 

įv
er

ti
n
im

as
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Galimų padarinių (poveikio) (P) 

įvertinimas balais  
Rizikos lygio (R) nustatymas  
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=
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+
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=
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1
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G
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o
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g
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3
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R
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=
T

x
P

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Epidemija ir (ar) pandemija, 

bioterorizmas 
3 3 4 1 9 

 didelė 

12 

 didelė 

3  

priimtina 

24 

didelis 

10. Gyvūnų pavojingos užkrečiamos ligos 

(enzootijos, epizootijos, panzootijos) 
3 1 4 1 3  

priimtina 

12 

 didelė 

3  

priimtina 

18 

didelis 

11. Žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir paukščių badas 3 1 2 1 3  

priimtina 

6 

vidutinė 

3  

priimtina 

12 

vidutinis 

12. Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį 3 3 4 1 9 

 didelė 

12 

 didelė 

3 

priimtina 

24 

didelis 

13. Cheminės avarijos 3 1 3 1 3 

priimtina 

9 

didelė 

3 

priimtina 

15 

didelis 

14. Pramoninė avarija pavojingajame objekte 2 3 4 1 6  

vidutinė 

8 

 didelė 

2  

priimtina 

16 

didelis 

15. Transporto įvykiai, susiję su 

geležinkelių transportu, automobilių kelių 

eismu  

3 3 3 1 9 

didelė 

9 

didelė 

3  

priimtina 

21 

didelis 

16. Hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos ir (ar) 

gedimai 
3 1 2 1 3  

priimtina 

6 

vidutinė 

3  

priimtina 

12 

vidutinis 

17. Elektros energijos tiekimo sutrikimai 5 1 3 4 5  15 20 40 
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Eil. 

Nr. 
Galimas pavojus  
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Galimų padarinių (poveikio) (P) 

įvertinimas balais  
Rizikos lygio (R) nustatymas  
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=
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g
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x
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ir (ar) gedimai vidutinė  l. didelė  l. didelė l. didelis 

18. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir 

(ar) gedimai 
3 1 3 3 3  

priimtina 

9 

didelė 

9 

didelė 

21 

didelis 

19. Dujų tiekimo sutrikimas 2 1 3 3 2  

priimtina 

6 

vidutinė 

6 

vidutinė 

14 

vidutinis 

20. Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų 

šalinimo sutrikimas 
3 1 3 3 3  

priimtina 

9 

 didelė 

9 

 didelė 

21 

didelis 

21. Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) 

gedimai 
2 1 2 

 

2 2  

priimtina 

4 

vidutinė 

 

4 

vidutinė 

10 

vidutinis 

22. Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) 

gedimai 
2 1 2 2 2  

priimtina 

4 

vidutinė 

4 

vidutinė 

10 

vidutinė 

23. Maisto, aplinkos oro, vandens, 

dirvožemio, grunto užterštumas arba 

kitoks jam padarytas poveikis 

2 3 3 2 6  

vidutinė 

6  

vidutinė 

4 

vidutinė 

16 

vidutinis 

24. Gaisrai  3 2 4 3 6 

 vidutinė 

12 

 didelė 

9 

 didelė 

27 

didelis 
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Eil. 

Nr. 
Galimas pavojus  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. Pavojingas radinys 3 2 2 1 6 

 vidutinė 

6 

 vidutinė 

3 

priimtina 

15 

vidutinis 

26. Visuomenės  neramumai, susibūrimai, riaušės 1 3 3 1 3  

priimtina 

3  

priimtina 

1  

priimtina 

7 

priimtinas 

27. Žmonių grobimas, įkaitų paėmimas, teroristiniai 

išpuoliai 
1 3 3 1 3  

priimtina 

3 

priimtina 

1  

priimtina 

7 

priimtinas 

28. Pastatų griūtis 1 3 4 3 3  

priimtina 

4 

vidutinė 

3  

priimtina 

10 

vidutinis 

29. Kultūros vertybių praradimas 1 2 4 3 2  

priimtina 

4  

vidutinė 

3  

priimtina 

9  

vidutinis 

30. Masinis užsieniečių antplūdis 1 1 1 3 1  

priimtina 

1  

priimtina 

3  

priimtina 

5  

priimtinas 

31. Kibernetinės atakos 1 1 2 3 1 

priimtina 

2  

priimtina 

3  

priimtina 

6  

priimtinas 

______________________
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IV. RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS 

 

23. Nustatytų galimų pavojų rizikos lygis apskaičiuojamas pagal formulę R=TxP  

(R – rizika, T – tikimybė, P – padariniai (poveikis). Gautos reikšmės įrašomos į 8 lentelės 7, 8 ir 

9 skiltis: 

23.1. galimo pavojaus rizikos gyventojų gyvybei ir sveikatai lygis (R1);  

23.2. galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2); 

23.3. galimo pavojaus rizikos būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms lygis (R3). 

24. Naudojantis 9 lentele, pagal nustatytų galimų pavojų tikimybės (T) ir galimų padarinių 

(poveikio) (P) balus (8 lentelės 3, 4, 5 ir 6 skiltys) nustatomas kiekvieno galimo pavojaus rizikos 

(R1, R2, R3) lygis: labai didelis, didelis, vidutinis arba priimtinas, kuris įrašomas į 8 lentelės 7, 8, 9 

skiltis. 

25. 8 lentelės 10 skiltyje įrašomas bendras rizikos lygis, kuris gaunamas sudėjus R1, R2 ir R3 

reikšmes. Šie duomenys bus naudojami sudarant savivaldybės galimų pavojų sąrašą prioriteto 

tvarka pagal jų rizikos lygį. Galimais pavojais prioriteto tvarka laikomi: 

25.1. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės: 

25.1.1. audra, uraganas, škvalas, viesulas; 

25.1.2. elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai; 

25.1.3. kaitra, sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu. 

25.2. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį): 

25.2.1. audra, uraganas, škvalas, viesulas; 

25.2.2. elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai; 

25.2.3. gaisrai; 

25.2.4. epidemija ir (ar) pandemija, bioterorizmas; 

25.2.5. įvykiai transportuojant pavojingą krovinį; 

25.2.6. transporto įvykiai, susiję su geležinkelių transportu, automobilių kelių eismu; 

25.2.7. smarkus ir labai smarkus snygis; 

25.2.8. šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai; 

25.2.9. geriamo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutrikimas; 

25.2.10. kaitra, sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu; 

25.2.11. gyvūnų pavojingos užkrečiamos ligos (enzootijos, epizootijos, panzootijos); 

25.2.12. pūga; 

25.2.13. speigas (didelis šaltis); 

25.2.14. cheminės avarijos; 

25.2.15. pramoninė avarija pavojingajame objekte. 

25.3. pavojai, kurie yra didelės tikimybės: 

25.3.1. audra, uraganas, škvalas, viesulas; 

25.3.2. elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai; 

25.3.3. kaitra, sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu. 

25.4. visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka: 

25.4.1. maisto, aplinkos oro, vandens, dirvožemio, grunto užterštumas arba kitoks jam padarytas 

poveikis; 

25.4.2. pavojingas radinys; 

25.4.3. dujų tiekimo sutrikimas; 

25.4.4. ilgai trunkantis smarkus ir labai smarkus lietus; 

25.4.5. žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir paukščių badas; 

25.4.6. hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai; 

25.4.7. elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai; 

25.4.8. pastatų griūtis; 
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25.4.9. komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimai; 

25.4.10. kultūros vertybių praradimas; 

25.4.11. kruša; 

25.4.12. lijundra; 

25.4.13. visuomenės  neramumai, susibūrimai, riaušės; 

25.4.14. žmonių grobimas, įkaitų paėmimas, teroristiniai išpuoliai; 

25.4.15. kibernetinės atakos; 

25.4.16. masinis užsieniečių antplūdis. 

 

26. Savivaldybės galimų pavojų sąrašas prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį: 

labai didelė ir didelė rizika: 

26.1. audra, uraganas, škvalas, viesulas; 

26.2. elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai; 

26.3. gaisrai; 

26.4. epidemija ir (ar) pandemija, bioterorizmas; 

26.5. įvykiai transportuojant pavojingą krovinį; 

26.6. transporto įvykiai, susiję su geležinkelių transportu, automobilių kelių eismu; 

26.7. smarkus ir labai smarkus snygis; 

26.8. šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai; 

26.9. geriamo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutrikimas; 

26.10. pūga; 

26.11. speigas (didelis šaltis);  

26.12. kaitra, sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu; 

26.13. gyvūnų pavojingos užkrečiamos ligos (enzootijos, epizootijos, panzootijos); 

26.14. pramoninė avarija pavojingajame objekte; 

26.15. cheminės avarijos; 

vidutinė rizika: 

26.16. maisto, aplinkos oro, vandens, dirvožemio, grunto užterštumas arba kitoks jam padarytas 

poveikis; 

26.17. pavojingas radinys; 

26.18. dujų tiekimo sutrikimas; 

26.19. ilgai trunkantis smarkus ir labai smarkus lietus; 

26.20. žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir paukščių badas; 

26.21. hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai; 

26.22. elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai; 

26.23. pastatų griūtis; 

26.24. komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimai; 

26.25. kultūros vertybių praradimas; 

priimtina rizika: 

26.26. kruša; 

26.27. lijundra; 

26.28. visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės; 

26.29. žmonių grobimas, įkaitų paėmimas, teroristiniai išpuoliai. 

26.30. kibernetinės atakos; 

26.31. masinis užsieniečių antplūdis. 
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9 lentelė. Rizikos lygio (R) nustatymas 

 

 

 
žalia – priimtina rizika 

 

 
geltona – vidutinė rizika 

 

 
oranžinė – didelė  rizika 

 

 
raudona – labai didelė rizika 

 

G
a
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s 
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5 Vidutinė Didelė 
Labai 

didelė 

Labai 

didelė 

Labai 

didelė 

4 priimtina Vidutinė Didelė 
Labai 

didelė 

Labai 

didelė 

3 priimtina Vidutinė Didelė Didelė 
Labai 

didelė 

2 priimtina Vidutinė Vidutinė Didelė Didelė 

1 pri mtina priimtina  priimtina Vidutinė Didelė 

 

 

1 

 

 

2  3  4 5 

    

                 Galimi padariniai (poveikis) 

 

 

28. Nustačius labai didelę, didelę ar vidutinę riziką, šių galimų pavojų rizikos mažinimo 

priemonės numatomos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane. Šios 

priemonės turi: 

28.1. mažinti galimo pavojaus tikimybę ir (ar) galimus padarinius (poveikį); 

28.2. gerinti savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti ir 

likviduoti ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius; 

28.3. didinti gyventojų saugumą gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms ir gerinti 

visuomenės savisaugos kultūros lygį. 

29. Nustačius labai didelę ar didelę riziką, šių galimų pavojų valdymas aprašomas savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. 

30.  Nustačius priimtiną riziką, nebūtina numatyti šių galimų pavojų prevencijos priemonių ir jų 

valdymo, bet siūloma juos pakartotinai įvertinti rizikos analizės peržiūros metu. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. Apie savivaldybei gresiančius pavojus, jų rizikos lygį ir rizikos mažinimo priemones bus 

informuojami savivaldybės gyventojai. 

___________________________
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