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EKSTREMALIU SITUACIJU PREYENCIJOS SKYRIAUS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ekstremaliq situacijq prevencijos skyrius (toliau - Skyrius) yra Sveikatos apsaugos ministerijos
Ekstremaliq sveikatai situacijq centro (toliau - Centras) strukturinis padalinys, pavaldus Centro
direktoriaus pavaduotoj u i.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais,
sveikatos apsaugos ministro isakymais ir kitais teises aktais, taip pat Centro nuostatais, Centro
darbo reglamentu, Centro direktoriaus isakymais bei Siais nuostatais.
3. Skyriaus vedejas ir darbuotojai i darb4 priimami Valstybes tarnybos lstatymo, Darbo kodekso bei
kitq teises aktq nustatT,Ia tv arka.

II. SKYRIAUS VEIKLOS UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindinis Skyriaus uZdavinys - ekstremaliqjq sveikatai situacijq prevencijos priemoniq
planavimas.
5. {gyvendindamas SiuZdavini, Skyrius vykdo Sias funkcijas:
5.1. dalyvauja prognozuojant ekstremaliqjq situacijq rrzik4 asmens ir visuomenes sveikatai;
5.2. rengia teises alctr+ projektus, reglamentuojandius sveikatos prieZiuros istaigq veikl4
ekstremaliqjq situacijq prevencijos srityje, teikia siulymus del Siq teisds aktq rengimo, tobulinimo ir
iglvendinimo;
5.3. pagal kompetencij4 igyvendina ivairaus pobudZio ekstremaliqiq sveikatai situacijq (biologines
kilmds, chemines kilmes, hidrometeorologiniq veiksniq sukeltq ir kitq) prevencines priemones,
rengia ir dallwauja igyvendinant Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos ekstremaliqjq situacijq
valdymo bendruosius ir specialiuosius planus ;

5.4. pagal kompetencij4 Lietuvos Respublikos teisds aktq nustaty4atvarka organizuoja informacijos
apie ekstremali4sias sveikatai situacijas priemim4 ir perdavim4 (vis4 par4) tarp Lietuvos
nacionalinds sveikatos sistemos subjektq, valstybes valdymo ir savivaldybes institucijoms, Europos
S4jungos institucijoms, Pasaulio sveikatos organizacljai (toliau - PSO), Siaures Atlanto Sutarties
Organizacij ai (toliau - NATO) ir kitoms tarptautinems organizacij oms;
5.5. Sveikatos apsaugos ministerijos
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koordinuoja, organizuoja I5ankstinio fspejimo ir reagavimo sistemos (IIRS) informacini
aptarnavim4;
5.6. vis4 par4 vykdo Nacionalinio Tarptautiniq sveikatos prieZiuros taisykliq koordinavimo centro
funkcijas ir atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai PSO ir Europos Komisijos darbo grupese ir
komisijose;
5.7. pagal kompetencij4 dalyvauja igyvendinant PSO Tarptautiniq sveikatos prieZiuros taisykliq
nuostatas Lietuvoje;



5.8. bendradarbiauja su PSO ir kitq Saliq nacionaliniais Tarptautiniq sveikatos prieZirlros taisykliq
koordinavimo centrais;
5.9. kaupia ir anahzuoja informac44 apie ekstremali4sias sveikatai situacijas, jq padarinius,

padariniq maZinimo ar likvidavimo priemoniq panaudoj im4;
5.10. Neteko galios Sveikatos apsaugos ministerijos
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5.11. pagal kompetencij4 rengia ir teikia informacij4 valstybes institucijoms, sveikatos prieZiuros

istaigoms ir visuomenei ekstremaliqiq situacij q prevencij os klausimais;

5.12. organizuoja pasitarimus, pratybas, treniruotes, seminarus, konferencijas ekstremaliqiq

sveikatai situacijq valdymo klausimais;
5.13. pagal kompetencrj4 dalyvauja tarptautinio, valstybinio ir savivaldybes lygio pratybose

ekstremaliqjq situacijq klausimais; dallvauja ir atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Komisijos,
kitq tarptautiniq organizacijq ir uZsienio Saliq organizuojamose pratybose, treniruotdse ir
mokymuose;
5. 1 4. f gyvendina komunikacij os planq priemones;
5.15. uZtikrina nuolatini informacijos visuomenei rengim4 ir talpinim4 Centro interneto svetaineje;

5.16. pagal kompetencij4 bendradarbiauja su Europos S4jungos, NATO, PSO ir kitomis
tarptautinemis organizacijomis ir uZsienio valstybiq atitinkamomis institucijomis kriziq ir
ekstremaliqj q situacij q valdymo klausimai s ;

5. 1 7. Sveikatos apsaugos ministerijos
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atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Komisijos Sveikatos saugumo komitete, NATO
Civiliniq ekstremaliqjq situacijq planavimo komiteto .Tungtines sveikatos, Zemds [kio ir maisto

grupes susitikimuose, kitose Europos S4jungos, PSO ir kitq tarptautiniq organizaciiq eksperlq

komisijose, komitetuose ir darbo grupese lcizit4 ir ekstremaliqjq situacijq valdymo klausimais;

5.18. pagal kompetencij4 bendradarbiauja su valstybes institucijomis, ukio subjeklais ir
nevyriausybinemis organizacijomis kriziq ir ekstremaliqjq situacijq prevencijos ir valdymo
klausimais.

III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Skyriui vadovauja vedejas, kuris organizuoja Skyriaus darb4 bei atsako uZ jo veiklos kokybq ir
rezultatus.
7. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas. turi teisg:

7.1. susipaZinti ir gauti Centro direktoriaus isakymq bei kitq Centro norminiq dokumentq nuora5us

(su valstybes ir tarnybos paslaptf sudarandia informacija susipaZinti gali tik teises aktq nustatyta

tvarka igijg tokia teisg Skyriaus darbuotojai);
7.2. gauti informacij4, reikaling4 Skyriui pavestoms funkcijoms vykdyti, i5 sveikatos prieZi[ros

istaigq ir kitq institucijq;
7.3. dalyvauti Centro ar kitq institucijq sudaromq darbo, derybq ir kitq grupiq ar komisijq veikloje;
7.4. nuolat tobulinti savo kvalifrkacrj4;
7.5. Centro vadovybei pavedus, pagal savo kompetencij4 atstovauti Centrui, Sveikatos apsaugos

ministerijai;
7.6. naudotis Centro tarnybinio transporto priemondmis vykdant pavedimus ir uZduotis darbo

klausimais.
8. Skyriaus darbuotojai privalo:
8.1. vadovautis Skyriaus nuostatais bei savo pareigybiq apra5ymais (pareiginiais nuostatais);

8.2. iaiku ir kokybi5kai atlikti pavedamus darbus (uZduotis).



IV. ATSAKOMYBE

9.UZ pareigq ir funkcijq nerykdym4 ar netinkam4 jq vykdym4 Skyriaus vedejas ir darbuotojai

atsako Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Skyriaus nuostatai gali bffi keidiami ar papildomi keidiantis fstatymams, kitiems teisems aktams

ar Centro darbo organizavimo tvarkai.


