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I. Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą 

ekstremaliųjų situacijų atvejais reglamentuojantys 

teisės aktai (1) 

 1. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas 

(Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir 
jo taikymą nusakantys teisės aktai; 

 2. Visuomenės sveikatos centro apskrityje 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo 
metodinės rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. 
gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-394 (Žin., 2012, Nr. 
54-2691); 

 3. Informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigų 
pasirengimą veiklai ekstremaliųjų situacijų 
atvejais teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 



I. Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą 

ekstremaliųjų situacijų atvejais reglamentuojantys 

teisės aktai (2) 

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1110 (Žin., 
2011, Nr. 162-7698); 

 4. Visuomenės sveikatos centrų apskrityse 
nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 27 d. 
įsakymu Nr. V-144 (Žin., 2012, Nr. 25-1190). 

 „... 10.8. (VSC funkcijos) pagal kompetenciją 
dalyvauja valdant ekstremalias sveikatai situacijas, 
organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių 
sveikatai situacijų atvejams planavimą; ...“ 

 

“ 



II. Ištraukos iš 2011 m. derinimo rašto (1) 

 (Visuomenės sveikatos centrai apskrityse) „ ... 

neatitinka Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms 
įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, 
derinimą ir tvarkymą, ir ūkio subjektams, kurių 
vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų 
operacijų centrą, patvirtintų Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. 
balandžio 19 d. įsakymu Nr. I-134 (Žin., 2010, Nr. 
46-2236)... “. 



II. Ištraukos iš 2011 m. derinimo rašto (2) 

 „ ... neaišku, kuriomis rekomendacijomis 

vadovaudamasi TVSPĮ turi atlikti galimų pavojų ir 
ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę.“ 

 (ministerijos? 

 savivaldybės? 

 ūkio subjekto ir kitos įstaigos?) 



aptarimas (a) 

 Civilinės saugos įstatymo 28 straipsnio 11 dalis: 

 „11. Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigos turi būti pasirengusios organizuoti savo 
veiklą susidarius ekstremaliajai situacijai pagal 
įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, 
parengtą pagal sveikatos apsaugos ministro 
patvirtintas rekomendacijas ir Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 
patvirtintas ekstremaliųjų situacijų valdymo planų 
rengimo metodines rekomendacijas.“ 

 



 

aptarimas (b) 

 Civilinės saugos įstatymo 2 straipsnis (pagrindinės 

šio įstatymo sąvokos): 

 „20. 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.“ 

 



 

analizė (c) 

 Kriterijai ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, 

patvirtinti PAGD direktoriaus 2010 m. balandžio 

19 d. Nr. 1-134 (Žin., 2010, Nr. 46-2236): 

  

 „ ... 3.2. ūkio subjektai ir kitos įstaigos ... : 
 ... 3.2.2. Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai 

priklausančios asmens sveikatos priežiūros 
įstaigos, teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas 
įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų 
situacijų metu;“ ... 

 
 



 

analizė (d) 

 Kriterijai ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms 

pakeisti PAGD direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. 

Įsakymu Nr. 1-37 (Žin., 2012, Nr. 16-733): 

 „ ... 1.4. pakeičiu 3.2 punktą ir jį išdėstau taip: 

 „3.2. ūkio subjektai ir kitos įstaigos, ... :  
 ... 3.2.2. asmens ir visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigos, išdėstytos Informacijos apie 
sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai 
ekstremaliųjų situacijų atvejais teikimo tvarkos 
aprašo (Žin., 2011, Nr. 162-7698), 6 ir 7 punkte; 
... “. (Senoje redakcijoje buvo tik ASPĮ). 

 



 

analizė (e) 

 Informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigų 

pasirengimą veiklai ekstremaliųjų situacijų 

atvejais teikimo tvarkos aprašas: 

  

 „6. ESVP teikia šios Lietuvos nacionalinei 

sveikatos sistemai priklausančios įstaigos: 

 ... 6.6. teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros 

įstaigos visuomenės sveikatos centrai apskrityse 

...;“. 
 



III. CS įstatymo pakeitimo 

įstatymo projektas (1) 

  

 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 2, 

8, 12, 14, 15, 21, 26, 27, 28 ir 31 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas 
(paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės 
aktų informacinės sistemos Teisės aktų projektų 
registravimo posistemėje, reg. Nr. 12-1255-01). 



III. CS įstatymo pakeitimo 

įstatymo projektas (2) 

 Įstatymo projekto tikslai: 

 1) nustatyti, kad valstybės lygio ekstremalioji 
situacija skelbiama, kai ekstremalioji situacija 
trunka ilgiau negu 6 mėnesius; 

 2) užtikrinti pagalbos gyventojams suteikimą laiku 
ir optimalų valstybės finansinių ir materialinių 
išteklių naudojimą ekstremaliųjų situacijų atvejais; 

 3)  patikslinti sveikatos priežiūros įstaigų 
padėtį tarp civilinės saugos sistemos subjektų; 



III. CS įstatymo pakeitimo 

įstatymo projektas (3) 

 4) suteikti gelbėjimo darbų ar ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovams teisę 
neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus 
gyventojų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai, 
apriboti gyventojų nuosavybės ir būsto 
neliečiamumo teises; 

 5) nustatyti galimybę skelbti sustiprintą ir visiškos 
parengties civilinės saugos sistemos parengties 
lygį ne tik gresiant ar susidarius ekstremaliajai 
situacijai, bet ir tuomet, kai, atsižvelgiant į 
susidariusią situaciją, būtina sustiprinti civilinės 
saugos sistemos parengtį; 

 

 



III. CS įstatymo pakeitimo 

įstatymo projektas (4) 

 6) sudaryti tinkamas sąlygas administracinių teisės 

pažeidimų bylų dėl Lietuvos Respublikos 
administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 
1985, Nr. 1-1) 1922 straipsnyje numatytų 
pažeidimų teisenos uždaviniams įgyvendinti; 

 7) nustatyti pareigą Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos (toliau – departamentas) direktoriui 
reglamentuoti departamento ir jam pavaldžių 
įstaigų duodamų privalomų vykdyti nurodymų 
valstybės ir savivaldybių institucijoms ir 



III. CS įstatymo pakeitimo 

įstatymo projektas (5) 

  

 įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams 

pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės 
aktų pažeidimus, davimo ir vykdymo tvarką; 

 8) nustatyti pareigą savivaldybės administracijos 
direktoriui organizuoti savivaldybės 
administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų 
civilinės saugos mokymą darbo vietoje. 

 



III. CS įstatymo pakeitimo 

įstatymo projektas (6) 

 1 straipsnis. 2 straipsnio 20 dalies pakeitimas 

 2 straipsnio 20 dalyje po žodžio ,,sporto“ įrašyti 
kablelį ir žodžius ,,sveikatos priežiūros“ ir šią dalį 
išdėstyti taip: 

 ,,20. Kita įstaiga – socialinėje, švietimo, mokslo, 
kultūros, sporto, sveikatos priežiūros srityse 
veikiantis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas – 
tenkinti tam tikrus viešuosius interesus, išskyrus 
valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas.“ 

 

 



III. CS įstatymo pakeitimo 

įstatymo projektas (7) 

 Projekto eiga 

 Dauguma ministerijų, įskaitant ir SAM, pastabų 
nepateikė, arba pastabos su jomis buvo suderintos 
darbo tvarka. 

 Teisingumo ministerija pateikė pastabas, į kurias 
buvo atsižvelgta iš dalies. Projektas 2012 m. 
gegužės 24 d. pateiktas Vyriausybei (TAPIS reg. 
Nr. 12-1255-02). 

 

 



IV. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų 

teisės, pareigos ir funkcijos CS srityje (1) 

 15 straipsnis. Gyventojų, ūkio subjektų ir kitų 

įstaigų teisės ir pareigos  

1. Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos turi teisę: 

1) gauti informaciją apie įvykusius įvykius, 
ekstremaliuosius įvykius, susidariusią ekstremaliąją 
situaciją ir apie tai, kaip elgtis susidarius 
ekstremaliajai situacijai; 

2) įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų 
metu gauti pagalbą pagal civilinės saugos sistemos 
subjektų galimybes; 



IV. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų 

teisės, pareigos ir funkcijos CS srityje (2) 

 15 straipsnis. Gyventojų, ūkio subjektų ir kitų 

įstaigų teisės ir pareigos  

2. Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos privalo:  

1) rūpintis, kad savo veikla nesukeltų pavojaus kitų 
gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai ir 
nesutrikdytų normalaus (įprasto) gyvenimo ar 
veiklos ritmo;  

2) pranešti civilinės saugos sistemos pajėgoms apie 
gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją; 

 



IV. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų 

teisės, pareigos ir funkcijos CS srityje (3) 

  

3) Vyriausybės nustatyta tvarka atlikti privalomus 
darbus. 

3. Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos gali 
turėti ir kitų šiame įstatyme ir kituose teisės 
aktuose nustatytų teisių ir pareigų civilinės saugos 
srityje. 

 



IV. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų 

teisės, pareigos ir funkcijos CS srityje (4) 

 16 straipsnis. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų 

funkcijos, įgyvendinant civilinės saugos 
sistemos uždavinius 

1. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovai atsako už 
civilinės saugos parengtį vadovaujamame objekte. 

2. Savivaldybės administracijos direktoriaus 
nurodymu ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių 
turimų materialinių išteklių teikimas ekstremaliųjų 
situacijų atvejais yra tikslingas, atsižvelgiant į 
atliktą savivaldybės galimų pavojų ir 
ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, privalo 

 



IV. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų 

teisės, pareigos ir funkcijos CS srityje (5) 

 dalyvauti rengiant savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planą, su savivaldybės 
administracijos direktoriumi sudaryti sutartis dėl 
šiame plane nurodytų užduočių vykdymo. 

3. Ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovas arba jo 
įgaliotas asmuo: 

1) nedelsdamas perspėja darbuotojus apie gresiančią 
ar susidariusią ekstremaliąją situaciją;  

2) Vyriausybės nustatyta tvarka vykdo ekstremaliųjų 
situacijų prevenciją ir šalina trūkumus, kurie gali 
būti ekstremaliosios situacijos priežastis; 



IV. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų 

teisės, pareigos ir funkcijos CS srityje (6) 

3) organizuoja darbuotojų evakavimą, gelbėjimo 
darbus ir jiems vadovauja;  

4) Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ūkio 
subjekto, kitos įstaigos darbuotojų civilinės saugos 
pratybas ir mokymą;  

6) pagal poreikį aprūpina darbuotojus asmeninės 
apsaugos priemonėmis; 

7) teikia savivaldybės administracijos direktoriui 
duomenis, reikalingus civilinės saugos 
uždaviniams vykdyti; 

 

 

 



IV. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų 

teisės, pareigos ir funkcijos CS srityje (7) 

8) sudaro ūkio subjekto operacijų centrą, kai ūkio subjektas 
atitinka Vyriausybės arba jos įgaliotos valstybės 
institucijos ar įstaigos patvirtintus kriterijus;  

9) atlikęs galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos 
analizę, organizuoja ūkio subjekto ir kitos įstaigos 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, 
derinimą ir tvirtina šiuos planus, kai ūkio subjektas ar 
kita įstaiga atitinka Vyriausybės arba jos įgaliotos 
institucijos patvirtintus kriterijus;  

10) Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka informuoja 
apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją. 

 

 

 

 



IV. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų 

teisės, pareigos ir funkcijos CS srityje (8) 

 12 straipsnis. Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentas ir jam pavaldžios 
įstaigos 

7) prižiūri valstybės ir savivaldybių institucijų ir 
įstaigų veiklą civilinės saugos srityje ir teikia joms 
metodinę pagalbą; 

8) duoda privalomus vykdyti nurodymus valstybės ir 
savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms 
įstaigoms ir ūkio subjektams pašalinti civilinę 
saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus; 

 

 

 

 



V. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų 

atsakomybė (1) 

 39 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo 
reikalavimų pažeidimus 

 Asmenys, pažeidę šio (Civilinės saugos) įstatymo 
reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 



V. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų 

atsakomybė (2) 

 Lietuvos Respublikos administracinių teisės 
pažeidimų kodeksas (Žin., 1985, Nr. 1-1): 

 1922 straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinės saugos 
įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
civilinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas 

 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų 
teisės aktų, reglamentuojančių civilinę saugą, 
nevykdymas ar pažeidimas − užtraukia įspėjimą arba 
baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto 
litų ir įspėjimą arba baudą pareigūnams – nuo vieno 
šimto iki dviejų šimtų litų. 

 

 

 

 

 



V. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų 

atsakomybė (3) 

 Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto 
administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje 
dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą 
piliečiams nuo vieno šimto iki vieno šimto 
penkiasdešimties litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų 
iki trijų šimtų litų. 

226 straipsnis. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie 
Vidaus reikalų ministerijos nagrinėja šio kodekso 77, ... ir 
1922 straipsniuose numatytų administracinių teisės 
pažeidimų bylas. 

 



V. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų 

atsakomybė (4) 

  

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos vardu nagrinėti šio 
kodekso 1922 straipsnyje numatytų administracinių 
teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines 
nuobaudas turi teisę Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos vadovas, jo įgalioti pareigūnai, apskričių 
priešgaisrinių gelbėjimo valdybų vadovai ir jų įgalioti 
pareigūnai. 

 

 

 

 



VI. Naujausios aktualijos (1) 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KRIZIŲ 

VALDYMO ĮSTATYMO KONCEPCIJOS 

PATVIRTINIMO 

 2012 m. gegužės 29 d. Nr. 633 

Vilnius 
 

(Žin., 2012, Nr. 64-3245) 

 

 



VI. Naujausios aktualijos (2) 

3. Įstatymo tikslas – sukurti veiksmingą krizių valdymo 

sistemą, sąveikią su atitinkamomis NATO ir Europos 

Sąjungos sistemomis, skirtą kriziniams reiškiniams 

prognozuoti ir stebėti, prevencinėms priemonėms 

parengti ir vykdyti, krizėms nustatyti ir valdyti, jų 

padariniams šalinti. 

 

31. Priėmus Įstatymą bus sukurta viena krizių 

prevencijos ir valdymo sistema, taip pat užtikrinta jos 

sąveika su civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. 

 
 

 



 

AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 

 


