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TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

DIREKTORIUS 

 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL  GYVENTOJŲ KOLEKTYVINĖS APSAUGOS ORGANIZAVIMO GRUPĖS 

SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

 

2020 m. vasario 14  d. Nr. A1-237        

 Telšiai  

  
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu ir Kolektyvinės apsaugos 

statinio paruošimo evakuotiems gyventojams apsaugoti rekomendacijų, patvirtintų Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu 

Nr. 1-406 ,,Dėl Kolektyvinės apsaugos statinio paruošimo evakuotiems gyventojams apsaugoti 

rekomendacijų patvirtinimo”, 8 punktu: 

1. S u d a r a u  šios sudėties Gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupę: 

Rasa Gustienė – Telšių socialinių paslaugų centro direktorė (grupės vadovė); 

Roma Mikalčienė – Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) 

vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė); 

Daiva Navickienė – Telšių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja; 

Mindaugas Norkus – Administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas; 

Arturas Petrauskas – Administracijos Viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus specialistas; 

Irma Petreikienė – Administracijos Teisės ir administravimo skyriaus specialistė; 

Vilija Rėbždaitė Austienė – Maltos Ordino Pagalbos tarnybos Telšių grupės vadovė; 

Zita Simaitienė – Administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė; 

Karolis Tilindis – Administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio 

vyriausiasis specialistas. 

2. T v i r t i n u Gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupės nuostatus (pridedama). 

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo vykdymą kontroliuoja Administracijos Statybos ir urbanistikos 

skyriaus Aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vedėjas.  

  

 

 

Administracijos direktorius  Imantas Motiejūnas 

 

  

 

 

 

  

Parengė     

 

Asta Mockevičienė 

2020-02-12 
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 PATVIRTINTA 

Telšių rajono savivaldybės  

administracijos direktoriaus 

2020 m. vasario 14 d. 

įsakymu Nr. A1-237      

 

GYVENTOJŲ KOLEKTYVINĖS APSAUGOS ORGANIZAVIMO GRUPĖS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupės nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja Telšių rajono savivaldybės gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupės 

uždavinius, funkcijas, veiklos organizavimą.  

2. Gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupę (toliau – GKAO grupė) sudaro ir jos 

nuostatus tvirtina Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktorius. 

3. GKAO grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimą, gresiant ekstremaliajai situacijai ar jai susidarius, 

taip pat karo metu.  

 

II. GKAO GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

4. GKAO grupė yra pavaldi Telšių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų 

centro (toliau – Operacijų centras) koordinatoriui, atskaitinga Administracijos direktoriui ir (ar) 

Telšių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai (toliau – ESK).  

5. Pagrindinis GKAO grupės uždavinys – planuoti, organizuoti ir koordinuoti kolektyvinės 

apsaugos statinių (toliau – KAS) paruošimą priimti evakuotus gyventojus, gyventojų apgyvendinimą 

KAS, aprūpinimą maistu ir būtiniausiomis materialinėmis priemonėmis, siekiant užtikrinti jų laikiną 

gyvenimą KAS, kai gresia ar susidaro ekstremalioji situacija, taip pat karo metu.  

6. GKAO grupė atlieka šias funkcijas:  

6.1. kartu su Operacijų centru ir KAS valdytojais organizuoja KAS paruošimą laikinai 

apgyvendinti evakuotus gyventojus; 

6.2. organizuoja reikiamo personalo pasitelkimą; 

6.3. organizuoja savanorių iš nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių pasitelkimą; 

6.4. organizuoja gyventojų priėmimą į KAS; 

6.5. organizuoja gyventojų maitinimą, asmens sveikatos priežiūrą, psichologinę pagalbą ir kitų 

būtinų poreikių tenkinimą; 

6.6. organizuoja viešosios tvarkos palaikymą ir apsaugos užtikrinimą; 

6.7. užtikrina statinių inžinerinių sistemų tinkamą ir pakankamą funkcionavimą; 

6.8. prireikus organizuoja gyventojų priėmimą į KAS; 

6.9. vertina KAS parengimo lygį priimti evakuotus gyventojus, teikia rekomendacijas KAS 

valdytojams; 

6.10. sprendžia kitus klausimus, susijusius su būtiniausių gyvenimo sąlygų KAS užtikrinimu. 

 

III. GKAO GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

7. GKAO grupę sudaro pirmininkas ir nariai. 

8. GKAO grupės darbui vadovauja pirmininkas, kuris:  

8.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja GKAO grupei priskirtų uždavinių ir pavestų 

užduočių įgyvendinimą; 

8.2. derina GKAO grupės narių nuomonę, teikia pasiūlymus dėl gyventojų priėmimo į KAS 

organizavimo Administracijos direktoriui, ESK, Operacijų centrui; 
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8.3. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija 

gyventojų evakavimo metu. 

9. GKAO grupės nariai:  

9.1. yra pavaldūs ir atskaitingi pirmininkui; 

9.2. teikia pirmininkui pasiūlymus dėl KAS paruošimo priimti evakuotus gyventojus ir šių 

gyventojų aprūpinimo civilinės saugos ir kitomis reikiamomis materialinėmis priemonėmis, kai 

gresia ar susidaro ekstremalioji situacija, taip pat karo metu.  

10. GKAO grupė, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę: 

10.1. gauti iš valstybės institucijų, Administracijos padalinių ir jai pavaldžių įstaigų, įmonių, 

KAS valdytojų, kitų juridinių asmenų, ūkio subjektų informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms 

atlikti; 

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

informaciją apie ekstremaliąją situaciją ir susidariusią padėtį; 

10.3. teikti Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl pasirengimo priimti evakuotus 

gyventojus KAS; 

10.4. kviestis į GKAO grupės posėdžius suinteresuotus atstovus, išklausyti jų nuomonę ir 

siūlymus KAS parengimo priimti evakuotus gyventojus klausimais. 

11. Administracijos direktoriui priėmus sprendimą organizuoti gyventojų kolektyvinę 

apsaugą, pirmininkas organizuoja GKAO grupės darbą. GKAO grupės nariai turi susirinkti 

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

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. GKAO grupės sudėtį ir nuostatus keičia ar panaikina įsakymu Administracijos direktorius.  
_______________________________ 

 

 

 


