
 

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2020 m. gruodžio30 d. įsakymu Nr. V-3061 

 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2021–2023 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 
Nr. 

Tikslas Priemonės pavadinimas 
Atsakingieji 
vykdytojai 

Įgyvendinimo terminas (metai) 
Vertinimo 
kriterijus 

Vertinimo 
kriterijaus 

reikšmė 
2021 2022 2023 

1. Numatyti 
priemones, 
mažinančias 
gresiančių 
ekstremalių-
jų situacijų 
riziką 

1.1. Peržiūrėti pagal 
Ministerijos, kitos valstybės 
institucijos ir įstaigos galimų 
pavojų ir ekstremaliųjų 
situacijų rizikos analizės 
metodines rekomendacijas, 
patvirtintas Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos 
direktoriaus 2011 m. birželio  
2 d. įsakymu Nr. 1-189 „Dėl 
Galimų pavojų ir ekstremaliųjų 
situacijų rizikos analizės 
atlikimo rekomendacijų 
patvirtinimo“, atliktą SAM 
kompetencijai priskirtose 
veiklos srityse galimų pavojų ir 
ekstremaliųjų situacijų rizikos 
analizę 

SAM  
ESSC 
NVSC 
RSC 

Kartą per 
metus 

Kartą per 
metus 

Kartą per 
metus 

Peržiūrėtų SAM 
kompetencijai 
priskirtose veiklos 
srityse galimų 
pavojų ir 
ekstremaliųjų 
situacijų rizikos 
analizių skaičius 
(vnt.) 

1 

1.2. Peržiūrėti SAM 
ekstremaliųjų situacijų 
prevencijos priemonių planą 

SAM 

ESSC 
NVSC 
RSC 

Iki kovo  
31 d. 

Iki kovo  
31 d. 

Iki kovo  
31 d. 

Peržiūrėtų SAM 
ekstremaliųjų 
situacijų prevencijos 
priemonių planų 
skaičius (vnt.) 

1 
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1.3. Parengti informaciją apie 
ekstremaliųjų situacijų 
prevencijos priemonių 
vykdymą ir teikti šią 
informaciją PAGD 

SAM 
ESSC 
NVSC 
RSC 
NVSPL 

Iki kovo  
31 d. 

Iki kovo  
31 d. 

Iki kovo  
31 d. 

Parengtų informacijų 
apie ekstremaliųjų 
situacijų prevencijos 
priemonių vykdymą 
ir pateiktų šių 
informacijų PAGD 
skaičius (vnt.) 

1 

1.4. Peržiūrėti SAM 
ekstremaliųjų situacijų 
valdymo planą 

SAM 
ESSC 
NVSC 
RSC 
NVSPL 

Kartą per 
metus 

Kartą per 
metus 

Kartą per 
metus 

Peržiūrėtų SAM 
ekstremaliųjų 
situacijų valdymo 
planų skaičius (vnt.) 

1 

1.5. Pagal kompetenciją kaupti 
informaciją apie Lietuvoje 
įvykusius įvykius, 
ekstremaliuosius įvykius bei 
ekstremaliąsias situacijas, šios 
informacijos pagrindu parengti 
ataskaitą ir ją paskelbti ESSC 
svetainėje 

ESSC Kaupti 
informaci-
ją – 
nuolat; 
parengti 
ataskaitą ir 
ją 
paskelbti 
ESSC 
svetainėje 
– iki kovo  
31 d. 

Kaupti 
informaciją 
– nuolat; 
parengti 
ataskaitą ir 
ją paskelbti 
ESSC 
svetainėje – 
iki kovo  
31 d. 

Kaupti 
informaciją 
– nuolat; 
parengti 
ataskaitą ir 
ją paskelbti 
ESSC 
svetainėje – 
iki kovo  
31 d. 

Parengtų ataskaitų 
apie Lietuvoje 
įvykusius  
įvykius, 
ekstremaliuosius 
įvykius bei 
ekstremaliąsias 
situacijas skaičius 
(vnt.) 

1 

2. Užtikrinti 
tinkamą 
pasirengimą 
ekstremalio- 
sioms 
situacijoms 
ir tinkamą 
reagavimą į 
jas, siekiant 
efektyviai ir 

2.1. Pagal kompetenciją 
užtikrinti VESK priimtų 
sprendimų įgyvendinimą 
ekstremaliųjų situacijų 
prevencijos srityje, organizuoti 
SAM ESOC posėdžius 
ekstremaliųjų situacijų 
prevencijos klausimais bei 
užtikrinti SAM ESOC 
sekretoriato funkcijas 

ESOC 
ESSC 

Nuolat Nuolat Nuolat Įgyvendintų VESK 
priimtų sprendimų 
dalis (proc.) 

100 
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laiku 
koordinuoti 
jų valdymą 

2.2. Peržiūrėti SAM ESOC 
nuostatus ir SAM ESOC 
personalinę sudėtį 

SAM 
ESSC 

Kartą per 
metus 

Kartą per 
metus 

Kartą per 
metus 

Peržiūrėtų SAM 
ESOC nuostatų ir 
personalinės sudėties 
skaičius (vnt.) 

1 

2.3. Peržiūrėti SAM ESOC 
narių iškvietimo schemą 

ESSC 
SAM 
 

Kartą per 
metus 

Kartą per 
metus 

Kartą per 
metus 

Peržiūrėtų SAM 
ESOC narių 
iškvietimo schemų 
skaičius (vnt.) 

1 

2.4. Organizuoti civilinės 
saugos sistemos pajėgų 
pareigūnų ir darbuotojų, 
dirbančių pagal darbo sutartis, 
kurie pirmieji reaguoja įvykus 
branduolinei ar radiologinei 
avarijai, radiacinės saugos 
mokymus 

RSC 3 3 3 

Organizuoti civilinės 
saugos sistemos 
pajėgų pareigūnų ir 
darbuotojų, 
dirbančių pagal 
darbo sutartis, kurie 
pirmieji reaguoja 
įvykus branduolinei 
ar radiologinei 
avarijai, radiacinės 
saugos mokymai 
(vnt.) 

3 

2.5. Vertinti ASPĮ pasirengimą 
teikti sveikatos priežiūros 
paslaugas radiaoaktyviosiomis 
medžiagomis užterštiems 
asmenims  RSC 1 1 1 

Atliktas ASPĮ 
pasirengimo teikti 
sveikatos priežiūros 
paslaugas 
radiaoaktyviosiomis 
medžiagomis 
užterštiems 
asmenims vertinimas 
(vnt.) 

1 

2.6. Organizuoti mokymus 
valstybinėms įstaigoms, 
institucijoms ir gyventojams 
aktualiomis radiacinės saugos 
temomis 

RSC 2 2 2 

Organizuoti 
mokymai 
valstybinėms 
įstaigoms, 
institucijoms ir 

100 
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gyventojams 
aktualiomis 
radiacinės saugos 
temomis (proc.) 

2.7. Tikslinti, atnaujinti ir 
kaupti SAM ESOC narių, 
savivaldybių gydytojų, ASPĮ, 
VSPĮ paskirtų asmenų, 
atsakingų už informacijos apie 
ekstremaliąsias situacijas, 
ekstremaliuosius įvykius ir 
kitus riziką gyventojų sveikatai 
ir gyvybei keliančius įvykius 
teikimą, priėmimą ir perdavimą 
darbo ir poilsio laiku, 
kontaktinius duomenis 

ESSC Nuolat Nuolat Nuolat Parengtų kontaktinių 
duomenų sąrašų 
skaičius (vnt.) 

1 
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2.8. Vykdyti ASPĮ ir VSPĮ 
pasirengimo veikti 
ekstremaliųjų situacijų atvejais 
stebėseną 

ESSC Pagal 
Sveikatos 
apsaugos 
ministeri-
jos 
Ekstrema-
lių 
sveikatai 
situacijų 
centro 
direkto-
riaus 
įsakymu 
patvirtintą 
sveikatos 
priežiūros 
įstaigų 
sąrašą, 
kurių 
parengties 
ekstrema-
liosioms 
situaci-
joms 
įvertini-
mas 
planuoja-
mas 2021 
m. 
 
 
 
 
 

Pagal 
Sveikatos 
apsaugos 
ministerijos 
Ekstremalių 
sveikatai 
situacijų 
centro 
direktoriaus 
įsakymu 
patvirtintą 
sveikatos 
priežiūros 
įstaigų 
sąrašą, 
kurių 
parengties 
ekstrema-
liosioms 
situacijoms 
įvertinimas 
planuoja-
mas 2022 
m. 

Pagal 
Sveikatos 
apsaugos 
ministerijos 
Ekstremalių 
sveikatai 
situacijų 
centro 
direktoriaus 
įsakymu 
patvirtintą 
sveikatos 
priežiūros 
įstaigų 
sąrašą, 
kurių 
parengties 
ekstrema-
liosioms 
situacijoms 
įvertinimas 
planuoja-
mas 2023 
m. 

Atliktų parengties 
įvertinimų dalis 
(proc.) 

100 
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2.9. Sukaupti (įsigyti) 
asmeninių apsaugos priemonių, 
kitų veiklos vykdymui 
užtikrinti būtinų priemonių, 
atsargas reikalingas darbuotojų 
apsaugai ekstremaliųjų 
situacijų atvejais 

SAM 
ESSC 
RSC 
NVSC 
NVSPL 
ASPĮ 

Pagal 
poreikį 

Pagal 
poreikį 

Pagal 
poreikį 

Sukauptos (įsigytos) 
asmeninių apsaugos 
priemonių, kitų 
veiklos vykdymui 
užtikrinti būtinų 
priemonių, atsargos 
įstaigos darbuotojų 
apsaugai (proc.) 

100 

2.10. Vykdyti asmens NVSC Nuolat Nuolat Nuolat Kontrolės metu 100 
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sveikatos priežiūros įstaigų 
apsirūpinimo asmeninės 
apsaugos priemonių ir kitų 
veiklos vykdymui užtikrinti 
būtinų priemonių atsargomis 
pagal nustatytus apsaugos 
priemonių sąrašus, kiekį ir 
laikotarpį valstybinę 
visuomenės sveikatos saugos 
kontrolę (toliau – kontrolė) 

patikrintų asmens 
sveikatos priežiūros 
įstaigų dėl 
apsirūpinimo 
asmeninės apsaugos 
priemonių 
atsargomis dalis 
(proc.) 

2.11. Organizuoti pasitarimus 
ekstremaliųjų sveikatai 
situacijų valdymo klausimais 

ESSC 
SAM 

Pagal 
poreikį 

Pagal 
poreikį 

Pagal 
poreikį 

Organizuotų 
pasitarimų dalis 
(proc.) 

100 

3. Užtikrinti 
keitimąsi 
informacija 
apie įvykius, 
ekstrema- 
liuosius 
įvykius ir 
ekstremalią-
sias 
situacijas 

3.1. Keistis informacija (visą 
parą) apie ekstremaliąsias 
situacijas, ekstremaliuosius 
įvykius ir kitus riziką 
gyventojų sveikatai ir gyvybei 
keliančius įvykius 

ESSC 
ASPĮ 
VSPĮ 
Savivaldy-
bių gydytojai  

Nuolat Nuolat Nuolat Budėjimų, 
užtikrinant nuolatinį 
informacijos 
priėmimą ir 
perdavimą, skaičius 
(vnt.) 

365 

3.2. Organizuoti (visą parą) 
informacijos apie 
ekstremaliąsias situacijas, 
ekstremaliuosius įvykius ir 
kitus riziką gyventojų sveikatai 
ir gyvybei keliančius įvykius 
priėmimą, keitimąsi ja tarp 
LNSS subjektų, šios 
informacijos perdavimą 
valstybės valdymo ir 
savivaldybių institucijoms, 
Europos Sąjungos 
institucijoms, Pasaulio 
sveikatos organizacijai, Šiaurės 
Atlanto sutarties organizacijai 

ESSC Nuolat Nuolat Nuolat Priimtų informacijų 
dalis (proc.) 

100 
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ir kitoms tarptautinėms 
organizacijoms 
3.3. Pagal kompetenciją 24 val. 
per parą, 7 dienas per savaitę 
koordinuoti ir organizuoti 
informacijos, susijusios su 
didelėmis tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėmis sveikatai 
Europos Sąjungos lygiu, 
priėmimą ir pateikimą per IĮRS 

ESSC 
NVSC 

Nuolat Nuolat Nuolat Priimtų ir perduotų 
informacijų dalis 
(proc.) 

100 

3.4. Organizuoti ir užtikrinti 24 
val. per parą, 7 dienas per 
savaitę informacijos iš Pasaulio 
sveikatos organizacijos apie 
ekstremaliąsias visuomenės 
sveikatai situacijas, kurios gali 
turėti tarptautinę reikšmę, 
priėmimą, šios informacijos 
įvertinimą ir perdavimą 
kompetentingoms institucijoms 

ESSC Nuolat Nuolat Nuolat Priimtų informacijų 
dalis (proc.) 

100 

4. Stiprinti 
gebėjimus 
reaguoti į 
įvykį, 
ekstremalųjį 
įvykį ir 
ekstremalią-
ją situaciją 

4.1. Organizuoti darbuotojų 
mokymus darbo vietose pagal 
Ministerijų ir kitų valstybės 
institucijų ir įstaigų valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų tipinę 
civilinės saugos mokymo 
programą ir Ūkio subjektų, kitų 
įstaigų darbuotojų tipinę 
civilinės saugos mokymo 
programą, patvirtintas 
Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2010 m. liepos  

SAM  

ASPĮ  
ESSC 
RSC 

NVSC 
NVSPL 

Iki 
gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Organizuotų 
civilinės saugos 
mokymų dalis 
(proc.) 

100 
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21 d. įsakymu Nr. 1-219 „Dėl 
Tipinių civilinės saugos 
mokymo programų 
patvirtinimo“, bei kaupti 
teminę metodinę medžiagą 
4.2. Organizuoti institucinio 
lygio funkcines ir stalo 
pratybas 

ASPĮ 
ESSC 
NVSC 
RSC 
NVSPL 

Civilinės 
saugos 
pratybų 
organiza-
vimo 
tvarkos 
apraše, 
patvirtinta-
me 
Lietuvos 
Respubli-
kos 
Vyriausy-
bės 2010 
m. rugsėjo 
8 d. 
nutarimu 
Nr. 1295 
„Dėl 
Civilinės 
saugos 
pratybų 
organiza-
vimo 
tvarkos 
aprašo 
patvirtini-
mo“ 
(toliau – 

Civilinės 
saugos 
pratybų 
organizavi-
mo tvarkos 
apraše 
nustatytu 
periodišku-
mu 

Civilinės 
saugos 
pratybų 
organizavi-
mo tvarkos 
apraše 
nustatytu 
periodišku-
mu 

Organizuotų pratybų 
dalis (proc.) 

100 
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Civilinės 
saugos 
pratybų 
organiza-
vimo 
tvarkos 
aprašas) 
nustatytu 
periodiš-
kumu 

4.3. Dalyvauti civilinės saugos 
mokymo kursuose, 
organizuojamuose Ugniagesių 
gelbėtojų mokykloje pagal 
Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2018 m. spalio  
2 d. įsakymu Nr. 1-356 „Dėl 
Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2014 m. rugsėjo 
24 d. įsakymo Nr. 1-348 „Dėl 
Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos 
Ugniagesių gelbėtojų 
mokyklos civilinės saugos 
mokymo centro civilinės 
saugos mokymo programų 
patvirtinimo“ pakeitimo“ 
patvirtintas civilinės saugos 
mokymo programas 

SAM  

ASPĮ  
RSC 

NVSC 
NVSPL  
 

Pagal 
Ugniage-
sių 
gelbėtojų 
mokyklos 
civilinės 
saugos 
mokymo 
kursų 
grafiką 

Pagal 
Ugniagesių 
gelbėtojų 
mokyklos 
civilinės 
saugos 
mokymo 
kursų 
grafiką 

Pagal 
Ugniagesių 
gelbėtojų 
mokyklos 
civilinės 
saugos 
mokymo 
kursų 
grafiką 

Dalyvavusių 
asmenų, užsirašiusių 
į civilinės saugos 
mokymo kursus, 
skaičius (proc.) 

100 
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4.4. Dalyvauti NATO krizių 
valdymo pratybose „CMX“ 

ESSC 
SAM 
 

Iki 
gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Pratybų, kuriose 
dalyvauta, skaičius 
(vnt.) 

1 

4.5. Dalyvauti tarptautinėse 
priimančiosios šalies paramos 
pratybose „Baltijos 
šeimininkas“ 

ESSC 
SAM 
 

Iki 
gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Pratybų, kuriose 
dalyvauta, skaičius 
(vnt.) 

1 

4.6. Atsižvelgiant į 2021–2023 
metų valstybinio lygio civilinės 
saugos pratybų planą, 
patvirtintą Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų 
ministro 2020 m. lapkričio  
11 d. įsakymu Nr. 1V-1163 
„Dėl 2021–2023 metų 
valstybinio lygio civilinės 
saugos pratybų plano 
patvirtinimo“, pagal 
kompetenciją dalyvauti 
valstybinio lygio civilinės 
saugos pratybose 

SAM 
ESSC 
RSC 
NVSC 
NVSPL 

Iki 
gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Pratybų, kuriose 
dalyvauta, dalis 
(proc.) 

100 

4.7. 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 
RSC 
NVSC 
SAM 
 

Nuolat Nuolat Nuolat Pateiktų 
rekomendacijų dalis 
(proc.) 

100 

5. Organizuoti 
nustatytų 
galimų 

5.1. Vykdyti užkrečiamųjų ligų 
ir jų sukėlėjų epidemiologinę 
priežiūrą 

NVSC 
SAM 
 

Nuolat Nuolat Nuolat Parengtų sergamumo 
užkrečiamosiomis 
ligomis  

1 



 12

pavojų 
(pavojingos 
užkrečia-
mosios ligos, 
cheminės 
avarijos, 
radiacinės 
avarijos, 
pramoninės 
avarijos 
pavojin-
guose 
objektuose) 
rizikos 
mažinimo 
priemones 

metinių apžvalgų 
skaičius (vnt.) 

5.2. Vykdant Pasirengimo 
gripo pandemijai 2019−2023 
metų programos įgyvendinimo 
priemonių planą, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2019 m. 
liepos 19 d. įsakymu 
Nr. V-899 „Dėl Pasirengimo 
gripo pandemijai 2019−2023 
metų programos patvirtinimo“ 
(toliau – Pasirengimo gripo 
pandemijai programa), 
organizuoti pratybas su 
pasirengimu gripo pandemijai 
susijusiems specialistams 

NVSC 
ESSC 
 

_ Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Pasirengusių su 
pasirengimu gripo 
pandemijai susijusių 
specialistų dalis 
(proc.) 

100 

5.3. Organizuoti ir koordinuoti 
imunoprofilaktiką 

NVSC 
SAM 
 

Nuolat Nuolat Nuolat Organizuotų 
imunoprofilaktikos 
priemonių dalis 
(proc.) 

100 

5.4. Vykdyti visuomenės 
sveikatos priežiūros priemones, 
numatytas Sveikatos apsaugos 
ministerijos ir jai pavaldžių 
institucijų veiksmų cheminio 
užteršimo atveju tvarkos 
apraše, patvirtintame Lietuvos 
Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2015 m. 
vasario 12 d. įsakymu  
Nr. V-209 „Dėl Sveikatos 
apsaugos ministerijos ir jai 
pavaldžių institucijų veiksmų 

NVSC 
ESSC 
NVSPL 
SAM 

Cheminio 
užteršimo 
atveju 

Cheminio 
užteršimo 
atveju 

Cheminio 
užteršimo 
atveju 

Vykdytų visuomenės 
sveikatos priežiūros 
priemonių dalis 
(proc.) 

100 
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cheminio užteršimo atveju 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
5.5. Vykdyti RSC direktoriaus 
patvirtintą Paliktųjų 
jonizuojančiosios spinduliuotės 
šaltinių paieškos 2017–2023 
metų programą 

RSC 
Iki 
gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Įvykdyta paieška 
pagal metinius 
planus  
(proc.) 

100 

5.6. Vykdyti RSC direktoriaus 
patvirtintą Baltarusijos 
atominės elektrinės galimos 
įtakos dirvožemio užterštumui 
stebėsenos 2018–2023 metų 
programą 

RSC 
Iki 
gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Įvykdytos 
Baltarusijos 
atominės elektrinės 
galimos įtakos 
dirvožemio 
užterštumui 
stebėsenos 2018–
2023 metų 
programoje 
numatytos 
priemonės 
(proc.) 

100 

5.7. Vykdyti RSC direktoriaus 
patvirtintą Medienos ir kitų 
biokuro rūšių bei jų produktų 
užterštumo 137Cs radionuklidu 
stebėsenos 2017–2023 
programą 

RSC 
Iki 
gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Įvykdytos Medienos 
ir kitų biokuro rūšių 
bei jų produktų 
užterštumo 137Cs 
radionuklidu 
stebėsenos 2017–
2023 programoje 
numatytos 
priemonės  
(proc.) 

100 

5.8. Vykdyti Maisto ir 
geriamojo vandens bei 
aplinkos dozės ekvivalento 
valstybinį radiologinį 
monitoringą pasienio su 

RSC 
Iki 
gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Įvykdytos Maisto ir 
geriamojo vandens 
bei aplinkos dozės 
ekvivalento 
valstybiniame 

100 
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Baltarusijos Respublika 
teritorijoje 

radiologiniame 
monitoringe pasienio 
su Baltarusijos 
Respublika 
teritorijoje 
numatytos 
priemonės  
(proc.) 

5.9. Vykdyti Apšvitos 
vertinimo biologinės 
dozimetrijos metodais 2019–
2023 metų programą 

RSC 
Iki 
gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Iki gruodžio 
31 d. 

Įvykdytos Apšvitos 
vertinimo biologinės 
dozimetrijos 
metodais 2019–2023 
metų programoje 
numatytos 
priemonės  
(proc.) 

100 

5.10. Pagal kompetenciją 
vykdyti pavojingų objektų 
patikrinimus 

NVSC Pagal 
PAGD 
direkto-
riaus 
įsakymu 
patvirtintą 
grafiką 
2021 m. 

Pagal 
PAGD 
direktoriaus 
įsakymu 
patvirtintą 
grafiką 
2022 m. 

Pagal 
PAGD 
direktoriaus 
įsakymu 
patvirtintą 
grafiką 
2023 m. 

Atliktų pavojingų 
objektų patikrinimų 
dalis (proc.) 

100 

6. 

Informuoti 
visuomenę 
apie 
pasirengimą 
ekstremalio-
sioms 
situacijoms 

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

NVSC 
SAM 
 

Nuolat Nuolat Nuolat Parengtų informacijų 
dalis (proc.) 

100 

6.2. Informuoti visuomenę, 
specialistus apie priemones, 
kurių reikia imtis gresiant 
cheminei taršai 

NVSC 
ESSC 

Nuolat Nuolat Nuolat Parengtų informacijų 
dalis (proc.) 

100 
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6.3. Informuoti visuomenę, 
specialistus bei suinteresuotas 
institucijas apie radiologinę 
situaciją bei priemones 
padedančias apsisaugoti nuo 
žalingo jonizuojančiosios 
spinduliuotės poveikio 

RSC Nuolat Nuolat Nuolat 

Parengti 
informaciniai 
pranešimai  
(proc.) 100 

6.4. Informuoti visuomenę, 
specialistus apie priemones, 
kurių reikia imtis gresiant ar 
susidarius branduolinei ar 
radiologinei avarijai 

RSC 
Pagal 
poreikį 

Pagal 
poreikį 

Pagal 
poreikį 

Parengti 
informaciniai 
pranešimai, leidiniai, 
straipsniai ir kita  
(proc.) 

100 

6.5. Informaciją apie 
ekstremaliųjų situacijų 
prevencijos priemonių 
vykdymą skelbti interneto 
svetainėje 

SAM 
ESSC 
NVSC 
RSC 
NVSPL 

Iki kovo  
31 d. 

Iki kovo  
31 d. 

Iki kovo  
31 d. 

Paskelbtų 
informacijų apie 
ekstremaliųjų 
situacijų prevencijos 
priemonių vykdymą 
skaičius (vnt.) 

1 

Sutrumpinimai: 
ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaigos 
ESSC – Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras 
IĮRS – Išankstinio įspėjimo ir reagavimo sistema 
LNSS – Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema 
NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, NVSC departamentai 
NVSPL – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 
PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 
RSC – Radiacinės saugos centras 
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija 
ESOC – Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras 
VESK – Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija 
VSPĮ – Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 

____________ 
 


