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 Ekstremaliųjų situacijų prevencija – kryptingai 
vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 
(ES) priemonių visuma, kad būtų išvengta ES arba 
mažėtų jų galimybė, o susidarius ES būtų kuo 
mažiau pakenkta gyventojams, valstybės ir 
savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio 
subjektų veiklai, turtui ir aplinkai. 

LR civilinės saugos įstatymas  
(Žin., 1998, Nr. 115-3230; Žin., 2009, Nr. 159-7207) 



 Vyriausybė nustato ES prevencijos vykdymo tvarką 
(9 straipsnis)  

 

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas koordinuoja ES prevencijos 
vykdymą (12 straipsnis)  

 

 Ministerijos ir kitos valstybės institucijos ir 
įstaigos Vyriausybės nustatyta tvarka planuoja ir 
užtikrina civilinės saugos prevencinių priemonių 
įgyvendinimą (13 straipsnis)  

 

 

 

LR civilinės saugos įstatymas  
(Žin., 1998, Nr. 115-3230; Žin., 2009, Nr. 159-7207) 



 

 Savivaldybės administracijos direktorius 
Vyriausybės nustatyta tvarka vykdo ES prevenciją ir 
šalina trūkumus, kurie gali būti ES priežastis (14 straipsnis)  

 

 Ūkio subjektai ir kitos įstaigos Vyriausybės 
nustatyta tvarka vykdo ES prevenciją ir šalina 
trūkumus, kurie gali būti ES priežastis (16 straipsnis)  

 

 

 

 

LR civilinės saugos įstatymas  
(Žin., 1998, Nr. 115-3230; Žin., 2009, Nr. 159-7207) 



 reglamentuoja valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų 
įstaigų pasirengimo ES priemonių, nustatymo, 
planavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarką 

 

LR Vyriausybės 2010-07-14. nutarimas Nr. 1028 „Dėl 
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos 
aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 87-4585) 



 Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonės – 
priemonės skirtos ekstremaliosioms situacijoms 
išvengti arba jų susidarymo galimybei sumažinti, o 
susidarius ekstremaliajai situacijai – jos 
padariniams sušvelninti 



 Vykdytojai: 
◦ ministerijos ir kitos valstybės institucijos ir įstaigos pagal 

teisės aktuose nustatytą jų kompetenciją 

 

 numato priemones, šalinančias ir (ar) mažinančias 
valstybės lygio ES riziką, didinančias žmonių 
saugumą įvykus nelaimei ir užtikrinančias tinkamą 
civilinės saugos sistemos parengtį 



 atliekant ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų 
kompetencijai priskirtose srityse galimų pavojų ir ekstremaliųjų 
situacijų rizikos analizę pagal PAGD patvirtintą metodiką; 
 

 vykdant civilinės saugos sistemos subjektų, dalyvaujančių valdant 
ekstremaliąsias situacijas, personalo rengimo ir kvalifikacijos 
tobulinimo programas; 
 

 rengiant ir teikiant civilinės saugos sistemos pajėgoms, savivaldybių 
ekstremalių situacijų komisijoms, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
ekstremalių situacijų komisijai, gyventojams rekomendacijas, kokių 
būtina imtis veiksmų susidarius ekstremaliajai situacijai; 
 

 atliekant tyrimus, rengiant seminarus, konferencijas ES prevencijos 
klausimais; 
 

 rengiant ES prevencijos priemonių planus 

 



 Vykdytojai: 
◦ savivaldybių institucijos ir įstaigos, ūkio subjektai ir 

kitos įstaigos 
 

 numatant priemones, šalinančias ir (ar) mažinančias savivaldybės 
lygio ES riziką, didinančias žmonių saugumą įvykus nelaimei ir 
užtikrinančias tinkamą pasirengimą ES savivaldybės teritorijoje, 

  taip pat:  
 atliekant savivaldybės teritorijoje galimų pavojų ir ES rizikos 

analizę;  
 organizuojant savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos 

klausimais;  
 rengiant ES prevencijos priemonių planus; 
 informuojant savivaldybės gyventojus apie potencialius pavojus ir 

galinčias susidaryti ES. 
 
 



 numatant ir įgyvendinant priemones, mažinančias 
avarinių situacijų, įvykių ar ekstremaliųjų įvykių kilimo 
tikimybę ir (ar) švelninančias jų daromą poveikį 
žmonėms, turtui ir aplinkai, 

 taip pat: 
  informuojant darbuotojus apie vidinius ir išorinius 

pavojus, galinčius daryti neigiamą poveikį gyventojų 
sveikatai ar gyvybei ES prevencijos priemones ir 
veiksmus avarinių situacijų atvejais; 

  aprūpinant darbuotojus asmeninės apsaugos 
priemonėmis; 

 organizuojant civilinės saugos pratybas ir darbuotojų 
mokymą. 
 
 



 ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir 
įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys – šių 
institucijų ir įstaigų kompetencijai priskirtose 
srityse; 
 

 savivaldybės administracijos direktorius – 
atitinkamos savivaldybės teritorijoje; 

 

 ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovas arba jo 
įgaliotas asmuo – vadovaujamame objekte. 

 

 

 



 Ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos, 
kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė 
◦ kuriose steigiami operacijų centrai; 

◦ kurios rengia ir tvirtina ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planą ir jį įgyvendina. 

 savivaldybių institucijos ir įstaigos, ūkio subjektai ir 
kitos įstaigos, kurios 
◦ sudaro ūkio subjekto operacijų centrą; 

◦ organizuoja ūkio subjekto ir kitos įstaigos ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtina. 

 

 

 

 



 

 ESPPP turi būti nurodyti: 

◦ tikslai; 

◦ priemonės jiems pasiekti; 

◦  atsakingieji vykdytojai;  

◦ įgyvendinimo terminai. 



 ne trumpesnio kaip 3 metų laikotarpio; 

 kiekvienų metų I ketvirtį peržiūrėtas ir prireikus 
atnaujinamas; 

 sudaroma galimybę visuomenei gauti informaciją 
apie planuojamas ES prevencijos priemones ir jų 
įgyvendinimą.  

 



 atsiradus naujiems pavojams; 

 pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės 
aktams; 

 pertvarkius ar modernizavus įrenginius; 

 įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar 
ES riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą; 

 privaloma per 1 metus nuo pokyčių atsiradimo iš 
naujo atlikti: 
◦ ES rizikos analizę,  

◦ peržiūrėti ir prireikus patikslinti ESPPP. 



ES prevencijos priemonių planavimą ir vykdymą 
koordinuoja PAGD 

• PAGD pareikalavus, ministerijos ir kitos valstybės institucijos ir įstaigos, 
savivaldybių institucijos ir įstaigos, ūkio subjektai, kitos įstaigos teikia 
informaciją apie planuojamas ES prevencijos priemones ir jų vykdymą.  

• PAGD kaupia, apibendrina ir analizuoja gautą informaciją apie civilinės 
saugos būklę ir taikomas ES prevencijos priemones ir teikia ją Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės ES komisijai, kuri, nustačiusi, kad civilinės saugos 
sistemos subjektų pasirengimas ES yra nepakankamas, imasi priemonių jam 
gerinti. 

savivaldybės administracijos direktorius kontroliuoja 
Ūkio subjektų, kitų įstaigų ES prevencijos priemonių vykdymą.  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Žin.,2012, Nr.130-6584) 
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SAM 

VSPĮ 

ASPĮ 

ESSC 

SAM ESOC 

VSC 

Savivaldybių gydytojai 

ULAC 

RSC 



 

 

Priemonės pavadinimas Atsakingieji 

vykdytojai 

Įgyvendinimo 

terminas 
1.2. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti pagal Galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo 

rekomendacijas atliktą ASPĮ1 ir VSC kompetencijai priskirtose 

veiklos srityse galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos 

analizę 

  

ASPĮ1  

VSC  

2013–2015 m. 

1.3. Parengti ir patvirtinti ASPĮ1 ir VSC 2013–2015 m. 

ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planus  
ASPĮ1  

VSC  

2013 m. 

  

1.5. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti ASPĮ1 ir VSC 2013–2015 m. 

ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planus 

  

ASPĮ1  

VSC 

2014–2015 m. 

1.6. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti pagal Ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planų rengimo metodines rekomendacijas, 

patvirtintas PAGD 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70 (Žin., 

2011, Nr. 24-1200), ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintas 

rekomendacijas parengtus ASPĮ1 ir VSC ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planus 

  

ASPĮ1  

VSC 

2013–2015 m. 



Priemonės pavadinimas Atsakingieji 

vykdytojai 

Įgyvendinimo 

terminas 
3.1. Keistis informacija (visą parą) apie ekstremaliąsias 

situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką 

gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius 

  

SAM  

ASPĮ 

VSPĮ 

Savivaldybių 

gydytojai  

2013–2015 m.  

3.3. Pagal kompetenciją koordinuoti ir organizuoti skubaus 

perspėjimo sistemas ekstremaliųjų situacijų valdymo 

srityje (SĮRS, RAS-BICHAT), užtikrinant informacijos 

teikimą, priėmimą bei perdavimą kompetentingoms 

institucijoms visą parą 7 dienas per savaitę 

  
  

ESSC 

ULAC 

  

2013–2015 m.  

  



Priemonės pavadinimas Atsakingieji 

vykdytojai 

Įgyvendinim

o terminas 
4.1. Organizuoti darbuotojų mokymus darbo vietose 

pagal Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų 

valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinę CS mokymo 

programą ir Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų 

tipinę civilinės saugos mokymo programą, patvirtintas 

PAGD 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr.1-219 (Žin., 2010, Nr. 

90-4803), bei kaupti teminę metodinę medžiagą 
  

SAM  

ASPĮ  

VSPĮ  

2013–2015 m. 

  

4.2. Dalyvauti CS mokymo kursuose, organizuojamuose 

PAGD ugniagesių gelbėtojų mokyklos CS mokymo centre 

pagal PAGD 2011 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-6 „Dėl 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų 

mokyklos Civilinės saugos mokymo centro civilinės 

saugos mokymo programų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 

90-4803) patvirtintas civilinės saugos mokymo 

programas  
  

SAM  

ASPĮ  

VSPĮ  

2013–2015 m. 

  

  



Priemonės pavadinimas Atsakingieji 

vykdytojai 

Įgyvendinimo 

terminas 
4.3. Organizuoti civilinės saugos  

pasitarimus, mokymus, seminarus, pratybas ir 

pagal kompetenciją juose dalyvauti 

  

SAM  

ASPĮ 

VSPĮ 

  

2013–2015 m.  

4.4. Pagal kompetenciją  teikti  rekomendacijas 

sveikatos priežiūros įstaigoms, kitoms 

institucijoms, specialistams ir gyventojams 

ekstremaliųjų  situacijų  pasirengimo, planavimo, 

prevencijos, veiksmų, kurių būtina imtis susidarius 

ekstremaliajai situacijai, klausimais 

ESSC 

ULAC 

RSC 

VSC 

2013–2015 m. 



Priemonės pavadinimas Atsakingieji 

vykdytojai 

Įgyvendinim

o terminas 

5.1. Vykdyti užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų 
epidemiologinę priežiūrą ir prognozę 

ULAC 

VSC 

2013–2015 m.  

5.3. Informuoti visuomenę, specialistus bei 
suinteresuotas institucijas apie epidemiologinę 
situaciją bei epidemijų padedančias išvengti 
saugos priemones 
  

ULAC 

VSC 

2013–2015 m.  

5.4. Organizuoti ir koordinuoti imunoprofilaktiką 
  

ULAC 

VSC 

2013–2015 m. 



Priemonės pavadinimas Atsakingieji 

vykdytojai 

Įgyvendinim

o terminas 
5.5. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros 
priemones, numatytas Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 10 
d. įsakyme Nr. V-775 „Dėl Visuomenės sveikatos 
priežiūros priemonių, kurios atliekamos 
cheminio užteršimo atvejais, sąrašo 
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 167-6148; 2011, Nr. 
129-6135) 

VSC 

  

  

  

  

  

2013–2015 m. 

  

  

  

  

  

5.6. Pagal kompetenciją vykdyti pavojingų 

objektų, kuriuose pavojingų medžiagų kiekiai 

prilygsta nustatytųjų kvalifikacinių kiekių I ir II 

lygiui ar juos viršija, valstybinę priežiūrą ir 

kontrolę 

  

ESSC 

VSC 

2013–2015 m. 

5.7. Informuoti visuomenę, specialistus apie 

priemones, kurių reikia imtis gresiant cheminei 

avarijai 

  

VSC 

ESSC 

2013–2015 m.  

  




