






2013-01-03 paskelbta 

Šilutės rajono savivaldybės 

lygio ekstremalioji 

situacija.   

...vanduo yra užliejęs apie 9,15 

tūkst. hektarų plotą. Apsemtos 8 

sodybos, kuriose gyvena 11 

žmonių. 15 apsemtų kaimų 

teritorijos – be sodybų. Saugų, 

Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų 

seniūnijose užlieta daugiau kaip 

23 km kelių. 

Vandens lygis krašto kelio Nr. 206 

Šilutė–Rusnė ruože nuo 5,10  iki 

7,15 km išlieka 90 cm. Lengvųjų 

transporto priemonių perkėlimas 

specialiomis VĮ „Klaipėdos 

regiono keliai“ transporto 

priemonėmis yra nutrauktas, 

gyventojų (keleivių) perkėlimas 

vyksta specialiu autobusu... 

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/lietuva/silutes-ugniagesiai-gabeno-vaistus-maisto-produktus-i-apsemta-sodyba-476999/naujienosfoto


2013-01-07 

Pagėgių savivaldybėje  

dėl didėjančios ledų 

sangrūdos ir šąlančio 

potvynio vandens buvo 

paskelbta ekstremalioji 

situacija 
susisiekimo keliais galimybės 

nebeturi 21 sodyba, kuriose 

gyvena 72 žmonės  

 

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/miestas/vanduo-kelyje-silute-rusne-slugsta-pagegiuose-ekstremali-situacija-470600/naujienosfoto


Galimas pavojus (+ antriniai pavojai) Rizikos lygis  

Kenksmingųjų organizmų židiniai 40 labai didelė  rizika 

Sausra 37 labai didelė  rizika 

Stichiniai ir katastrofiniai meteorologiniai 

reiškiniai 

34 labai didelė  rizika 

Potvynis 32 labai didelė  rizika 

Epidemijos ir (ar) pandemijos 30 labai didelė rizika 

Cheminės avarijos 24 labai didelė rizika 

Epizootijos 24 didelė rizika 

Tarša radioaktyviosiomis medžiagomis 18 didelė rizika 

Pavojingas radioaktyvus radinys 30 vidutinė rizika 

Kitos radiologinės avarijos ir įvykiai 20 vidutinė rizika 

Įvykiai jūroje 14 vidutinė rizika 

Kibernetinės atakos 13 vidutinė rizika 

Branduolinės avarijos 7 vidutinė rizika 



 GPIS sudaro dvi atskiros sistemos: 

› perspėjimo sirenomis sistema; 

› nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. įdiegta gyventojų 
perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo 
telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, 
sistema (naudojant korinio transliavimo technologiją).  

 



 Bendras vertinimas – GERAI 

 PATENKINAMAI įvertinta: 

› ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymas, 
ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai; 

› teisės aktų nustatytų kategorijų ministerijos ar kitos 
valstybės institucijos ar įstaigos valstybės tarnautojų 
ir (ar) darbuotojų siuntimas į civilinės saugos mokymo 
kursus; 

 



 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 2, 8, 12, 
14, 15, 21, 26, 27, 28 IR 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 
PAPILDYMO ĮSTATYMAS: 

 2 straipsnio 20 dalies pakeitimas:,,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.“ 

 8 straipsnio pakeitimas: “Vykdant gelbėjimo, paieškos ir 
neatidėliotinus darbus, likviduojant įvykį, ekstremalųjį įvykį, 
ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius, šio ir kitų 
įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gali būti laikinai apribotos 
asmens judėjimo laisvė, nuosavybės ir būsto neliečiamumo 
teisės.“ 

 



 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 2, 8, 12, 
14, 15, 21, 26, 27, 28 IR 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 
PAPILDYMO ĮSTATYMAS: 

 12 straipsnio “Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas ir jam pavaldžios įstaigos” pakeitimai: 

 ,,2.7 prižiūri valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų 
įstaigų ir ūkio subjektų veiklą civilinės saugos srityje ir teikia 
jiems metodinę pagalbą“ 

 ,,5.7 nustato civilinės saugos būklės … patikrinimų organizavimo 
ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą 
reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo 
tvarką;“. 

 

 



 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 2, 8, 12, 
14, 15, 21, 26, 27, 28 IR 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 
PAPILDYMO ĮSTATYMAS: 

 14 straipsnio “Savivaldybės administracijos direktorius” 
pakeitimai: 

 Papildomas nauju 23 punktu: ,,organizuoja savivaldybės 
administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės 
saugos mokymą“. 

 

 



 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 2, 8, 12, 
14, 15, 21, 26, 27, 28 IR 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 
PAPILDYMO ĮSTATYMAS: 

 15 straipsnio “Gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų teisės ir 
pareigos” papildymas:  

 2 dalis papildomas 4 punktu: ,,vykdyti gelbėjimo darbų vadovo, 
operacijų vadovo teisėtus nurodymus ir ekstremalių situacijų 
komisijos sprendimus, reikalingus įvykiui, ekstremaliajam 
įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti, o neatidėliotinais 
atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, 
turtui ar aplinkai, leisti naudotis jiems nuosavybės teise 
priklausančiais materialiniais ištekliais.“ 

 

 

 



 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 2, 8, 12, 
14, 15, 21, 26, 27, 28 IR 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 
PAPILDYMO ĮSTATYMAS: 

 21 straipsnio “Civilinės saugos sistemos parengties lygių 
skelbimas ir atšaukimas” 2 dalies pakeitimas (II, III lygio 
parengties skelbimas):  

 ,,1)Vyriausybė – gresiant ar susidarius valstybės lygio 
ekstremaliajai situacijai, įvedus šalyje nepaprastąją padėtį arba 
esant būtinybei sustiprinti civilinės saugos sistemos parengtį; 

 2) savivaldybės administracijos direktorius – gresiant ar 
susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, 
savivaldybės lygio civilinės saugos pratybų metu arba esant 
būtinybei sustiprinti civilinės saugos sistemos parengtį;“. 

 

 



 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 2, 8, 12, 
14, 15, 21, 26, 27, 28 IR 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 
PAPILDYMO ĮSTATYMAS: 

 26 straipsnio “Ekstremaliųjų situacijų lygiai” pakeitimas:  

 1) savivaldybės lygio – ekstremaliosios situacijos, kurios trunka 
ne ilgiau nei 6 mėnesius ir kurių padariniai šalinami 
savivaldybėje (savivaldybėse) esančiomis civilinės saugos 
sistemos pajėgomis ir naudojant savivaldybėje (savivaldybėse) ar 
valstybės rezerve turimus arba iš kitų savivaldybių gautus 
materialinius išteklius, o ekstremaliosios situacijos padarinių 
išplitimo ribos neviršija trijų savivaldybių teritorijų ribų. 
Ekstremaliosios situacijos laikomos savivaldybės lygio 
ekstremaliosiomis situacijomis nuo paskelbimo momento; 

 

 



 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 2, 8, 12, 
14, 15, 21, 26, 27, 28 IR 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 
PAPILDYMO ĮSTATYMAS: 

 26 straipsnio “Ekstremaliųjų situacijų lygiai” pakeitimas:  

 1d. 2. valstybės lygio – ekstremaliosios situacijos, kurių padariniai 
šalinami keliose savivaldybėse esančiomis civilinės saugos sistemos 
pajėgomis ir naudojant savivaldybėse arba valstybės rezerve turimus 
materialinius išteklius, o ekstremaliosios situacijos padarinių išplitimo 
ribos viršija trijų savivaldybių teritorijų ribas arba kurios trunka ilgiau 
nei 6 mėnesius. Ekstremaliosios situacijos laikomos valstybės lygio 
ekstremaliosiomis situacijomis nuo paskelbimo momento. 

 2 d. Paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, kai 
savivaldybės lygio ekstremalioji situacija trunka ilgiau nei 6 
mėnesius, laikoma, kad savivaldybės lygio ekstremalioji situacija 
atšaukta.“ 

 



 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 2, 8, 12, 
14, 15, 21, 26, 27, 28 IR 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 
PAPILDYMO ĮSTATYMAS: 

 27 straipsnio “Ekstremaliųjų situacijų valdymas” pakeitimas:  

 Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, 
kurios padarinių išplitimo ribos neviršija vienos savivaldybės ribų: 

 (…) pradėjus telkti savivaldybės teritorijoje ar valstybės 
rezerve turimus arba iš kitų savivaldybių gaunamus materialinius 
išteklius, savivaldybės operacijų centras koordinuoja visą teikiamą 
pagalbą.“ 

 

 

 

 



 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 2, 8, 12, 
14, 15, 21, 26, 27, 28 IR 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 
PAPILDYMO ĮSTATYMAS: 

 28 straipsnio “Vadovavimas (… ) darbų organizavimas” 4 dalies 
papildymas:  

 Gelbėjimo darbų vadovas ar operacijų vadovas neatidėliotinais atvejais, kai 
kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai, gali 
naudotis įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti 
reikalingais materialiniais ištekliais, neatsižvelgdamas į jų nuosavybės formą, 
taip pat bet kuriuo paros metu turi teisę įeiti į bet kokias negyvenamąsias 
patalpas ir teritorijas, gyventojų sutikimu – į gyvenamąsias patalpas, 
sustabdyti atliekamus darbus, išjungti elektros ar kitokius įrenginius, pašalinti 
kliūtis, kurios trukdo likviduoti įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją 
situaciją, taip pat atlikti paieškos, gelbėjimo ir neatidėliotinus darbus. Be 
gyventojo sutikimo įeiti į gyvenamąją patalpą galima tik tuomet, kai reikia 
gelbėti gyventojų gyvybę, sveikatą ar turtą.“ 

 



 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 2, 8, 12, 
14, 15, 21, 26, 27, 28 IR 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 
PAPILDYMO ĮSTATYMAS: 

 31 straipsnio “Kompensacija už materialinių išteklių teikimą ir 
privalomų darbų atlikimą” papildymas:  

 Žala gyventojams, ūkio subjektams ar kitoms įstaigoms, 
atsiradusi dėl teisėto gelbėjimo darbų vadovo ar operacijų 
vadovo nurodymo ar ekstremalių situacijų komisijos sprendimo 
įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos metu 
atlyginama Vyriausybės nustatyta tvarka.“ 

 

 

 

 

 



 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. 
įsakymu Nr. 1V-558 buvo patvirtinta nauja Valstybinėms 
(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų 
apskaičiavimo metodika: 
› Subalansuotos (suvienodintos) savivaldybėse steigiamų civilinės saugos 

specialistų pareigybių skaičius ir kategorijos (pagal gyventojų ir valstybinės 
reikšmės ir pavojingų objektų skaičių); 

› Numatytos lėšos savivaldybėse saugomų valstybės rezervo civilinės saugos 
priemonių atsargų darbinei būklei palaikyti ir techninei priežiūrai atlikti; 
patalpų pritaikymui;  

› Numatytos lėšos GPIS priežiūrai vykdyti; 

› Numatytos lėšos komunalinėms išlaidoms, civilinės saugos priemonių 
atsargoms į akredituotas įstaigas (metrologijos centrus) vežti bei 
nurašytoms civilinės saugos priemonių atsargoms į jų sunaikinimo vietas 
gabenti ir t.t.  



 Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo „Dėl 
Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimas (Žin., 2012, Nr. 21-
966): 

› Savivaldybės administracijos direktorius, esant Aprašo 3 
punkte nustatytoms sąlygoms, išleidžia įsakymą, kuriuo 
skelbia toje savivaldybėje savivaldybės lygio ekstremaliąją 
situaciją. 

› Savivaldybės administracijos direktorius, išnykus Aprašo 3 
punkte nustatytoms sąlygoms, neatsižvelgdamas į tai, ar yra 
pateiktas ESK siūlymas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 
5 darbo dienas, išleidžia įsakymą, kuriuo atšaukia toje 
savivaldybėje savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją. 

 



 Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1295 
„Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo” (Žin., 2010, Nr. 107-5537) 
pakeitimas:  

› Papildyta nuostatomis, kurios sudarytų teisines prielaidas 
ministerijoms bei kitoms valstybės ir savivaldybių 
institucijomis ir įstaigoms organizuoti institucijos lygio 
pratybas. 



 2012 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, Nr. 89-
4668) buvo patvirtinta Žmogaus saugos bendroji 
programa bendrojo lavinimo mokykloms.   

                                                                    Gebėjimai ir nuostatos 

          Veiklos sritys 

1. Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir 
pavojams 

2. Saugi elgsena buityje ir gamtoje  

3. Saugi elgsena eismo aplinkoje 

4. Saugi elgsena ekstremaliosiose situacijose 

5. Pirmoji pagalba 1-12 klasėms! 



 PAGD prie VRM: 

› Pirmininkavo ES Tarybos civilinės saugos darbo grupei 
(PROCIV) 

› Organizavo 4 renginius:  
 Liepos 16–18 d. - Civilinės saugos seminaras „Gyventojų masinis 

evakavimas ekstremaliųjų situacijų atvejais“;   

 Rugsėjo 30 – spalio 2 d. – 31-asis Europos Sąjungos, Europos 
ekonominės erdvės ir šalių kandidačių civilinės saugos generalinių 
direktorių susitikimas; 

 Spalio 23–24 d. - Seveso kompetentingų institucijų komiteto ir 
ekspertų grupės susitikimas bei seminaras „Cheminių medžiagų 
saviklasifikacijos klausimai“;  

 Lapkričio 18–20 d. - metinis Europos Sąjungos civilinės saugos 
mokymo koordinatorių susitikimas. 

 



 Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Italijos, 
Japonijos, JAV ir Tarptautinės 
migracijos organizacijos atstovų 
pranešimai; 

 Pristatyti ES valstybių narių apklausos 
apie gyventojų masinį evakavimą 
rezultatai. 

 Parengtos seminaro išvados; 
 Parengtas Europos Sąjungos Tarybos 

išvadų projektas, kuris svarstomas Europos 
Sąjungos Tarybos civilinės saugos darbo 
grupėje (PROCIV) ir priimamas Teisingumo 
ir vidaus reikalų taryboje (JHA).  
 



 Aptarta masinio evakavimo sąvoka, samprata ir poreikis; 

 Nustatyti neaiškumai ir trūkumai masinio evakavimo sityje ir nuspręsta, kad  
jie turi būti sprendžiami nacionaliniu, dvišaliu / daugiašaliu ar ES lygmeniu;   

 Pabrėžta svarba įvertinti  šalių pajėgumus vykdyti masinį evakavimą ( 
priimti) ir nustatyti bei užtikrinti reikiamas teisines , organizacines ir 
technines priemones, kad supaprastinti masinės evakuacijos vykdymą ES 
viduje.  

 Pasiūlyta integruoti masinio evakavimo klausimus (sienos kirtimo 
procedūros) į nacionalinius ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, į 
dvišalės/daugiašalės pagalbos sutartis, bei ES lygiu. 

 Bus kreipiamasi į Tarybą apsvarstyti  ir priimti išvadas dėl masinio 
evakavimo, į Komisiją -  kurti ES gaires dėl masinio evakavimo organizavimo.  



2013 m. liepos 16-18 d. seminaras  

„Gyventojų masinis evakavimas ekstremaliųjų situacijų atvejais“ 



2013 m. liepos 16-18 d. seminaras 

 „Gyventojų masinis evakavimas ekstremaliųjų situacijų atvejais“ 



 Pristatyta Europos šalių bendradarbiavimo 
civilinės saugos srityje situacija; 

 Pateikta aktuali informacija apie EK siūlymą dėl 
peržiūrėto Solidarumo fondo reglamento. 

 Susitikimo Vilniuje metu buvo aptarta: 

› Centrinėje Europoje neseniai vykę potvyniai,  

› Reagavimo į nelaimes koordinacinio centro 
vaidmuo nelaimių atveju,  

› savanorių pagalbos  sistemos plėtojimas ES,  

› Lietuvos iniciatyva dėl ES Tarybos išvadų dėl 
masinės evakuacijos nelaimių atvejais, 

› valstybių narių tarptautinis 
bendradarbiavimas. 
  

 



 Seminare nagrinėjami cheminių medžiagų saviklasifikacijos 
klausimai.  

 SEVESO komiteto susitikimo metu nagrinėjami klausimai, 
susiję su SEVESO III direktyvos įgyvendinimu, diskutuojama 
dėl pranešimų, kuriais duomenys apie pavojinguosius 
objektus būtų  pateikiami į SEVESO informacinę sistemą. 
Be to, aptariami teikiamų duomenų konfidencialumo bei 
jų ryšio su kitomis duomenų bazėmis klausimai. 

 Ekspertų grupės susitikime aptariami klausimai dėl SEVESO 
III direktyvos perkėlimo į valstybių narių teisę.  

 Pateikti vykdomų studijų dėl galimų avarijų rizikos, kurių 
metu į aplinką patenka smarkiai odą veikiančios cheminės 
medžiagos, rezultatai; 

 Pristatyta metodika  ,,Didelės avarijos pavojaus vertinimas, 
kai į aplinką patenka pavojinga cheminė medžiaga”. 

  

 



 Europos Komisija pristatė aktualius klausimus: 
› ES civilinės saugos mechanizmo pokyčių aktualijas, 

›  civilinės saugos mokymo pagal Europos mechanizmą 2014-2016 m. 
perspektyvas,  

› 11-ojo mokymo ciklo įgyvendinimo eigą; 

› 12-ojo mokymo ciklo mokymo programas ir reikalavimus. 

 




