PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2016 m. birželio 8 d.
įsakymu Nr. 1V-426
(2018 m. rugpjūčio 2 d.
įsakymo Nr. 1V-558 redakcija)
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ
VALDYMO PLANAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vidaus reikalų ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano (toliau – VRM planas)
tikslas – padėti vidaus reikalų ministrui ir Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) Ekstremaliųjų
situacijų operacijų centrui (toliau – VRM ESOC) organizuoti ir koordinuoti valstybės lygio
gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą, taip pat
užtikrinti VRM kompetencijai priskirtos veiklos srities tęstinumą gresiančių ar susidariusių
ekstremaliųjų situacijų metu.
2. Kiti VRM plano tikslai:
2.1. prognozuoti galimas ekstremaliąsias situacijas;
2.2. numatyti VRM valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
(toliau – VRM darbuotojai), Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM (toliau – TVŪD),
Informatikos ir ryšių departamento prie VRM (toliau – IRD), Vadovybės apsaugos departamento prie
VRM (toliau – VAD), Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM (toliau – ADIC), Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM (toliau – FNTT), Ginklų fondo prie VRM (toliau – GF),
Migracijos departamento prie VRM (toliau – MD), Regioninės plėtros departamento prie VRM
(toliau – RPD) (toliau kartu – įstaigos) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, (toliau – įstaigų darbuotojai) perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją
situaciją būdus;
2.3. planuoti veiksmus ir numatyti ekstremaliųjų situacijų valdymo priemones siekiant kuo
mažesnės žalos VRM ir įstaigų veiklai, žmonėms, turtui ir aplinkai.
3. VRM planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos nuostatų patvirtinimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, (toliau – Valstybinis planas) Ministerijos, kitos
valstybės institucijos ir įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinėmis
rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM
(toliau – PAGD) direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų
valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.
4. Vadovaudamiesi Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami
ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. rugpjūčio 25 nutarimu Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir
darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose
steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“, galimų pavojų ir
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ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę pagal savo kompetenciją atlieka ir atskirus ekstremaliųjų
situacijų valdymo planus rengia ir operacijų centrus steigia Policijos departamentas prie VRM
(toliau – PD), PAGD, Viešojo saugumo tarnyba prie VRM (toliau – VST) ir Valstybės sienos
apsaugos tarnyba prie VRM (toliau – VSAT).
5. VRM yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir kitų
valstybės pinigų fondų lėšų. VRM adresas – Šventaragio 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7130,
faks. (8 5) 271 8551. VRM administraciniame pastate taip pat yra įsikūrę TVŪD, IRD ir RPD.
Įstaigų adresai: MD – L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 7112,
faks. (8 5) 271 8210; VAD – Pamėnkalnio g. 21, LT-01114 Vilnius, tel. 8 706 63 111, faks.
8 706 63 100; ADIC – Žirmūnų g. 1D, LT-09239 Vilnius, tel. (8 5) 271 8000, faks. (8 5) 271 8045;
GF – Linkmenų g. 26, LT-08217 Vilnius, tel. 8 706 63 457, faks. 8 706 63 466; FNTT – Šermukšnių
g. 3, LT-01106 Vilnius, tel. (8 5) 271 74 47, faks. (8 5) 262 18 26.
6. VRM plane vartojamos sąvokos apibrėžtos VRM plano 3 punkte išvardytuose teisės
aktuose, kitos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas teisės aktuose, į kuriuos nuorodos pateiktos VRM
plane. VRM, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų struktūra
pateikta VRM plano 5 priede.
II SKYRIUS
GRESIANČIOS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
PIRMASIS SKIRSNIS
GALIMOS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
7. Valstybiniame plane numatytos šios gresiančios valstybės lygio ekstremaliosios situacijos,
kuriose VRM yra atsakingoji ar remiančioji institucija:
7.1. gaisrai ir (ar) sprogimai, kurie gali sužaloti daugelį gyventojų ir dėl kurių gali prireikti
evakuoti gyventojus (atsakingoji institucija);
7.2. masiniai neramumai (atsakingoji institucija);
7.3. masinis užsieniečių antplūdis (atsakingoji institucija);
7.4 potvynis (atsakingoji institucija);
7.5. uraganas (atsakingoji institucija);
7.6. įkaitų paėmimas (lėktuvo, laivo ar kitos transporto priemonės užgrobimas) (atsakingoji
institucija);
7.7. sausra (kaitra) (remiančioji institucija; atsakingoji institucija – Žemės ūkio ministerija);
7.8. speigas (didelis šaltis) (remiančioji institucija; atsakingoji institucija – Energetikos
ministerija);
7.9. teršalų išsiliejimas pakrantėje (remiančioji institucija; atsakingoji institucija – Aplinkos
ministerija);
7.10. pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos ir (ar) pandemijos,
bioterorizmas) (remiančioji institucija; atsakingoji institucija – Sveikatos apsaugos ministerija);
7.11. epizootijos (remiančioji institucija; atsakingoji institucija – Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba);
7.12. tarša radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingas radioaktyvus radinys ir kitos
radiologinės avarijos ir įvykiai (remiančioji institucija; atsakingoji institucija – Radiacinės saugos
centras);
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7.13. branduolinės avarijos (remiančioji institucija; atsakingoji – Energetikos ministerija,
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija);
7.14. miškų gaisrai (remiančioji institucija; atsakingoji institucija – Aplinkos ministerija);
7.15. transporto įvykiai, susiję su jūros ar vidaus vandenų laivo naudojimu, aviacija,
geležinkelių transporto ir automobilių kelių eismu ir įvykiais vežant pavojingą krovinį (remiančioji
institucija; atsakingoji institucija – Susisiekimo ministerija);
7.16. teršalų išsiliejimas jūroje (remiančioji institucija; atsakingoji institucija – Krašto
apsaugos ministerija).
8. Atsakingųjų ir remiančiųjų institucijų uždaviniai konkrečios ekstremaliosios situacijos
atveju išdėstyti Valstybinio plano 2 priede „Valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų valdymo
organizavimas“.
ANTRASIS SKIRSNIS
GALIMI PAVOJAI VRM IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS TĘSTINUMUI NUSTATYTI
ATLIKUS VRM GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS
ANALIZĘ
Nr.
1.

Rizikos lygis (R)

Galimas pavojus

Didelė rizika

2.

Ryšių ir informacinių sistemų veiklos sutrikimai,
kibernetiniai incidentai
Gaisrai

3.

Elektros energijos tiekimo nutraukimas

Didelė rizika

4.

Streikai, sabotažas, diversija, teroristiniai išpuoliai

Didelė rizika

5.

Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės bei
nusikaltimai, nusikalstami neramumai
Šilumos tiekimo nutraukimas šildymo sezono metu

Didelė rizika

Didelė rizika

8.

Pavojingos užkrečiamosios ligos, epidemijos,
pandemijos, bendro VRM ar įstaigos personalo
susirgimų lygio staigus padidėjimas (suserga per
50 proc. visų įstaigos darbuotojų)
Pavojingas radinys

9.

Patalpų pažeidimas arba praradimas

Vidutinė rizika

10.

Stichiniai, katastrofiniai hidrologiniai ar meteorologiniai,
geologiniai reiškiniai
Cheminės, radiacinės avarijos
VRM darbuotojų streikas (-ai) (per 50 proc. visų VRM
darbuotojų neatlieka savo pareigų)
Pastatų sugriovimas

Vidutinė rizika

6.
7.

11.
12.
13.

Didelė rizika

Didelė rizika

Didelė rizika

Vidutinė rizika
Priimtina rizika
Priimtina rizika

9. VRM galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė pateikiama VRM plano
1 priede.
III SKYRIUS
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VRM DARBUOTOJŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PERSPĖJIMO IR
INFORMAVIMO ORGANIZAVIMAS
10. Vidaus reikalų ministras, vidaus reikalų viceministras, pagal vidaus reikalų ministro
nustatytas veiklos sritis atsakingas už priešgaisrinę ir civilinę saugą, darbo, ne darbo ir švenčių
dienomis, taip pat ne darbo valandomis, gavęs informaciją iš PAGD, įstaigų, policijos, VSAT, VST
per viešųjų ryšių tinklus arba specialios paskirties tinklus, arba žinybinius ryšių tinklus apie gresiančią
ar susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir nurodymą iš PAGD perspėti VRM ir įstaigų
darbuotojus bei kitas institucijas, šią informaciją žodžiu arba ryšio priemonėmis iš karto pateikia
vidaus reikalų viceministrams, VRM kancleriui, VRM vyriausiesiems patarėjams, VRM
generaliniam inspektoriui ir VRM ESOC koordinatoriui.
11. Gavę VRM plano 10 punkte nurodytą informaciją ir atsižvelgdami į gresiančios ar
susidariusios valstybės lygio ekstremaliosios situacijos pobūdį, vidaus reikalų viceministrai, VRM
kancleris, VRM vyriausieji patarėjai, VRM generalinis inspektorius ir VRM ESOC koordinatorius
priima sprendimą dėl VRM ir įstaigų darbuotojų perspėjimo organizavimo. VRM ir įstaigų
darbuotojų perspėjimo ir informavimo schema darbo, ne darbo ir švenčių dienomis, taip pat ne darbo
valandomis pateikta VRM plano 4 priede.
12. Jei dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos kyla tiesioginis pavojus
VRM ir (ar) įstaigų darbuotojams, VRM ESOC koordinatorius, atsižvelgęs į gresiančios ar
susidariusios ekstremaliosios situacijos mastą ir pobūdį, tuoj pat šaukia visą VRM ESOC ar tik
reikiamas VRM ESOC grupes. Nesant galimybės sušaukti VRM ESOC VRM administraciniame
pastate, šiam tikslui naudojamos PAGD centrinės buveinės patalpos (Švitrigailos g. 18, Vilnius).
13. Prireikus ryšio priemonėmis (telefonu, faksu arba centralizuotai el. paštu), o esant ryšio
sutrikimų – pagal poreikį, individualiai, vidaus reikalų viceministrai apie gresiančią ar susidariusią
ekstremaliąją situaciją tuoj pat informuoja VRM plano 2 priede nurodytus atsakingus asmenis
(toliau – Atsakingas asmuo). Atsakingas asmuo ryšio priemonėmis iš vidaus reikalų viceministrų
gautą informaciją perduoda savo padalinio darbuotojams, nurodytiems VRM plano 3 priede, o šie
informuoja kitus savo padalinio darbuotojus dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios
situacijos.
14. Atsakingi asmenys gautą perspėjimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją,
kuri turi arba galėtų turėti poveikį VRM ar įstaigos veiklos tęstinumui, perduoda vidaus reikalų
viceministrui pagal vidaus reikalų ministro jiems pavestą veiklos sritį ir, esant galimybei, VRM
ESOC koordinatoriui.
15. Išgirdę gyventojų perspėjimo sistemos sireną, VRM ir įstaigų darbuotojai turi elgtis pagal
sirenos metu per nacionalinį radiją ar televiziją balsu pateiktas rekomendacijas ir, atsižvelgdami į
kilusį pavojų, turi elgtis pagal PAGD direktoriaus 2010 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1-341 „Dėl
Civilinės saugos rekomendacijų, kaip padėti gyventojams, valstybės bei savivaldybių institucijoms ir
įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai išvengti
ar patirti kuo mažiau žalos, patvirtinimo“ nuostatas.
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16. Perspėjimas ir informavimas apie gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas
vykdomas vadovaujantis Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją priemonių,
gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie
gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir informavimo civilinės saugos klausimais tvarkos
aprašu, patvirtintu PAGD direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 1-230 „Dėl Perspėjimo
apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją priemonių, gyventojų, valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią
ekstremaliąją situaciją ir informavimo civilinės saugos klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo“.
IV SKYRIUS
GRESIANČIŲ AR SUSIDARIUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS
VRM ADMINISTRACINIAME PASTATE IR (ARBA) ĮSTAIGOSE
PIRMASIS SKIRSNIS
RYŠIŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ VEIKLOS SUTRIKIMAI, KIBERNETINIAI
INCIDENTAI
17. Sutrikus VRM ir (ar) įstaigų funkcijų atlikimui svarbių ryšių ir informacinių sistemų
(toliau – RIS) veiklai, imamasi priemonių, nustatytų RIS saugos dokumentuose, taip pat atliekami ir
kiti šiame skirsnyje ir, esant požymių, kad RIS sutrikimą sukėlė kibernetinis incidentas, Plano
8 priede nurodytame dokumente nurodyti veiksmai.
18. Sutrikus RIS veiklai ar įvykus kibernetiniam incidentui, dėl ko daugiau nei 40 proc. visų
VRM administracijos ar įstaigų darbuotojų negali atlikti savo funkcijų, Atsakingas asmuo apie
susidariusią situaciją žodžiu arba ryšio priemonėmis iškart informuoja savo įstaigos vadovą ir IRD
Informacinių technologijų ir telekomunikacijų pagalbos grupę (toliau – Pagalbos grupė) el. p.
ittpagalba@vrm.lt arba telefonu 57777.
19. Nepavykus atkurti RIS veiklos ilgiau nei 8 valandas, IRD direktorius apie situaciją žodžiu
ar ryšio priemonėmis tuoj pat informuoja VRM ESOC koordinatorių ir Nacionalinį kibernetinio
saugumo centrą. VRM ESOC koordinatorius priima sprendimą dėl VRM ESOC sušaukimo.
20. Nepavykus atkurti RIS veiklos ilgiau nei per 8 valandas, taip pat imamasi šių priemonių:
20.1. organizuojamas reikalingų materialinių ir techninių išteklių ir paslaugų teikimas, skirtas
RIS veiklai atnaujinti (atsakingi – IRD, TVŪD ir VRM kancleris ar įstaigos vadovas);
20.2. atsižvelgiant į sutrikimus ir situacijos vystymosi tendencijas, numatomi tolesni veiksmai
ir reikalingos priemonės VRM ar įstaigos veiklos tęstinumui užtikrinti (atsakingi – IRD, TVŪD ir
VRM kancleris ar įstaigos vadovas).
21. Įstaigos, sutrikus jų funkcijų atlikimui svarbių RIS veiklai ar įvykus kibernetiniam
incidentui (priklausomai nuo to, ar įstaigos veiklos pobūdis tiesiogiai susijęs su gyventojų ar kitų
asmenų aptarnavimu, kai sutrikimai tęsiasi ilgiau nei 48 valandas), imasi žemiau nurodytų veiksmų:
VAD
Saugomuose objektuose kibernetinės atakos metu
sutrikdžius saugomų objektų praėjimo kontrolės
informacinės sistemos darbą, informuojama VAD
vadovybė, IRD ir telematinių paslaugų infrastruktūrą
užtikrinančios įmonės pagal iš anksto pasirašytas su
jomis sutartis. Laikinai pereinama prie popierinės
leidimų sistemos.
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RPD

FNTT

GF

Sutrikus elektroniniams ryšiams ar po kibernetinės
atakos RPD teritoriniuose padaliniuose kreipiamasi į
įmones, prižiūrinčias kompiuterinę įrangą, kurios, pagal
su jomis sudarytas sutartis esant elektroninių ryšių
sutrikimų ir kibernetinių atakų, turi tuoj pat reaguoti ir
pradėti šalinti rizikos veiksnius.
Informuojama FNTT vadovybė, IRD, Nacionalinis
kibernetinio saugumo centras ir telematinių paslaugų
infrastruktūrą
užtikrinanti
įmonė.
Taip
pat
vadovaujamasi
FNTT
automatizuoto
duomenų
apdorojimo pinigų plovimo prevencijos informacinės
sistemos, kurioje tvarkomų duomenų slaptumo žyma yra
ne aukštesnė kaip „Riboto naudojimo“, specifinių
saugumo reikalavimų aprašu, patvirtintu FNTT
direktoriaus 2016 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 3S-6(RN)
„Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus
reikalų ministerijos automatizuoto duomenų apdorojimo
pinigų plovimo prevencijos informacinės sistemos,
kurioje tvarkomų duomenų slaptumo žyma yra ne
aukštesnė kaip „Riboto naudojimo“, specifinių saugumo
reikalavimų aprašo, saugumo valdymo procedūrų aprašo
ir rizikos analizės patvirtinimo“.
Vadovaujamasi Ginklų registro veiklos tęstinumo
valdymo planu, patvirtintu GF direktoriaus 2013 m.
vasario 26 d. įsakymu Nr. 1A-13 „Dėl Ginklų registro
saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“
(toliau – Ginklų registro veiklos tęstinumo valdymo
planas).
ANTRASIS SKIRSNIS
GAISRAI

22. Kilus gaisrui VRM administraciniame pastate ar įstaigoje arba su VRM administracijos
pastato ar įstaigos teritorija besiribojančiame pastate ar teritorijoje, Atsakingas asmuo arba asmuo,
pirmasis pastebėjęs gaisrą, tuoj pat ryšio priemonėmis informuoja Bendrąjį pagalbos centrą telefonu
112 ir savo padalinio ar įstaigos vadovą.
23. Gaisro metu praradus darbo patalpas ar turtą ir nesant galimybės toliau užtikrinti VRM ar
įstaigos vykdomos veiklos, įstaigos vadovas ar VRM administracijos padalinio vadovas žodžiu ar
ryšio priemonėmis tuoj pat informuoja TVŪD ir VRM ESOC koordinatorių. VRM ESOC
koordinatorius, atsižvelgdamas į situaciją, priima sprendimą dėl VRM ESOC sušaukimo.
24. Gaisro metu praradus darbo patalpas ar turtą ir nesant galimybės toliau užtikrinti VRM ar
įstaigos vykdomos veiklos, taip pat imamasi šių priemonių:
24.1. organizuojamas materialinių bei techninių išteklių ir paslaugų teikimas (atsakingi –
VRM kancleris ar įstaigos vadovas ir TVŪD);
24.2. įkuriamos alternatyvios darbo vietos, užtikrinančios VRM ar įstaigos veiklos tęstinumą
(atsakingi – VRM kancleris ar įstaigos vadovas ir TVŪD);
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24.3. atsižvelgiant į gaisro padarinius ir situacijos vystymosi tendencijas, numatomi tolesni
veiksmai ir reikalingos priemonės VRM ar įstaigos veiklos tęstinumui atkurti ir užtikrinti
(atsakingas – VRM kancleris ar įstaigos vadovas).
25. Kilus gaisrui, VRM ir įstaigos taip pat tuoj pat imasi žemiau nurodytų veiksmų:
VRM
Vadovaujamasi Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, veiksmų, kilus gaisrui, planu, patvirtintu vidaus
reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-665 „Dėl
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
veiksmų, kilus gaisrui, plano patvirtinimo“.
Vykdoma darbuotojų evakuacija. Pagal galimybes vykdomi
dokumentų ir kompiuterinės bei kitos technikos gelbėjimo
veiksmai VRM Bendrojo departamento Archyvų ir Raštvedybos ir
gyventojų priėmimo skyriuose, jų perkėlimas į saugią vietą.
Įslaptintos informacijos evakuacija vykdoma vadovaujantis VRM
administracijos padalinių disponuojamos Lietuvos Respublikos
įslaptintos informacijos bei NATO ir Europos Sąjungos Lietuvai
perduotos įslaptintos informacijos evakuacijos arba sunaikinimo
karo padėties ar ekstremalių situacijų atveju planu, patvirtintu
vidaus reikalų ministro 2006 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-1RN4(RN) „Dėl Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių
disponuojamos Lietuvos Respublikos įslaptintos informacijos bei
NATO ir Europos Sąjungos Lietuvai perduotos įslaptintos
informacijos evakuacijos arba sunaikinimo karo padėties ar
ekstremalių situacijų atveju plano patvirtinimo“.
RPD
Gaisro metu RPD teritorinių padalinių darbuotojai, prieš palikdami
darbo vietą ir esant galimybei, turi paimti neužregistruotus
dokumentus, ir tik tuo atveju, jeigu jie padėti atviroje, matomoje
vietoje. Jokio kito turto ar dokumentų gelbėti nereikalaujama.
Jeigu dėl gaisro yra prarandamos (-as) darbo patalpos ir (arba)
turtas, RPD tuoj pat imasi veiksmų, užtikrinančių kuo greitesnį
veiklos atkūrimą: teritorinis padalinys inicijuoja laikinų patalpų
paiešką tame pačiame mieste (kreipiamasi į savivaldybių
administracijas dėl laikinų patalpų suteikimo). Jei patalpų
nepavyksta rasti per 24 valandas, RPD vadovas dalį darbų laikinai
perduoda kitam teritoriniam padaliniui, skiria darbui reikalingą
įrangą.
FNTT
Vadovaujasi Administracinių patalpų priešgaisrinės saugos
instrukcija Nr. 1, patvirtinta FNTT direktoriaus 2007 m. gruodžio
3 d. įsakymu ir 2011 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-136 „Dėl
instrukcijų patvirtinimo“. Įslaptintos informacijos evakuacija
vykdoma vadovaujantis FNTT direktoriaus 2005 m. lapkričio 15 d.
įsakymu Nr. 13S-5(RN) „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybos prie LR VRM įslaptintos informacijos evakuacijos arba
sunaikinimo karo padėties atveju ar ekstremalių situacijų atveju
plano patvirtinimo“.
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VAD

ADIC

GF

Kilus realiam pavojui evakuojamas saugomas asmuo.
Informuojamas Bendrasis pagalbos centras telefonu 112. Esant
pavojui saugomame objekte esančių žmonių gyvybei ir sveikatai,
paskelbiama
žmonių
evakuacija.
Suteikiama
pagalba
evakuojamiems asmenims. Ribojamas patekimas į saugomą
objektą.
Kilus realiam pavojui pareigūnų gyvybei ar sveikatai,
pasitraukiama iš saugomo objekto. Užtikrinama saugomo objekto
išorinio perimetro apsauga. Prireikus pasitelkiamos policijos ir
VST pajėgos. VAD Operatyvaus valdymo poskyrio budėtojai
koordinuoja VAD padalinių veiklą ir sąveiką su kitomis
institucijomis, mobilizuoja reikiamas pajėgas.
Vadovaujamasi instrukcija Nr. 9, patvirtinta ADIC direktoriaus
2008 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-2 „Dėl priešgaisrinės saugos
instrukcijų patvirtinimo“.
Pradėjus veikti priešgaisrinei signalizacijai, apsaugos darbuotojas,
o šio nesant, Atsakingas asmuo: patikrina patalpas, kuriose
įtariamas gaisro židinys; jei pavojaus signalas klaidingas, apie
priešgaisrinės signalizacijos gedimus praneša aptarnaujančiai
įmonei. Pirmasis asmuo, pastebėjęs gaisro židinį, tuoj pat praneša
Bendrojo pagalbos centro telefonu 112, informuoja GF
administraciniame pastate esančius žmones ir pagal galimybes
organizuoja jų bei materialinių vertybių evakuaciją. GF vadovas
arba jo įgaliotas asmuo vadovauja žmonių ir materialinių vertybių
evakuacijai tol, kol atvyks ugniagesiai gelbėtojai.
TREČIASIS SKIRSNIS
ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO NUTRAUKIMAS

26. Nutrūkus elektros energijos tiekimui ir sutrikus įprastai VRM ar įstaigų veiklai (neveikia
elektroniniai ryšiai, tarnybinės stotys, nutrūksta informacijos tiekimas ir gavimas) nuo 2 iki 24
valandų (priklausomai nuo to, ar įstaigos veiklos pobūdis tiesiogiai susijęs su gyventojų ar kitų
asmenų aptarnavimu), Atsakingas asmuo žodžiu arba ryšio priemonėmis dėl elektros energijos
tiekimo nutraukimo informuoja savo įstaigos vadovą, TVŪD ir akcinę bendrovę „ESO“. Neatkūrus
elektros energijos tiekimo per 24 valandas, įstaigos vadovas, o dėl VRM administraciniame pastate
sutrikusio elektros tiekimo – TVŪD, žodžiu ar ryšio priemonėmis tuoj pat informuoja VRM ESOC
koordinatorių. VRM ESOC koordinatorius, atsižvelgdamas į situaciją, priima sprendimą dėl VRM
ESOC sušaukimo.
27. Neatkūrus elektros energijos tiekimo ilgiau nei per 24 valandas ir nesant galimybės toliau
užtikrinti VRM ar įstaigos vykdomos veiklos, taip pat imamasi šių priemonių:
27.1. organizuojamas materialinių bei techninių išteklių ir paslaugų teikimas (atsakingi –
VRM kancleris ar įstaigos vadovas ir TVŪD);
27.2. įkuriamos alternatyvios darbo vietos, užtikrinančios VRM ar įstaigos veiklos tęstinumą
(atsakingi – VRM kancleris ar įstaigos vadovas ir TVŪD);
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27.3. atsižvelgiant į elektros energijos tiekimo sutrikimus ir situacijos vystymosi tendencijas,
numatomi tolesni veiksmai ir reikalingos priemonės VRM ar įstaigos veiklos tęstinumui atkurti ir
užtikrinti (atsakingas – VRM kancleris ar įstaigos vadovas).
28. Nutrūkus elektros energijos tiekimui nuo 2 iki 24 valandų (priklausomai nuo to, ar įstaigos
veiklos pobūdis tiesiogiai susijęs su gyventojų ar kitų asmenų aptarnavimu), VRM ir įstaigos taip pat
imasi žemiau nurodytų veiksmų:
VRM
Tarnybinėms stotims elektros energijos tiekimą užtikrina dyzelinis
generatorius. Užtikrinamos pakankamos degalų atsargos.
ADIC
Elektros energijos tiekimą užtikrina dyzelinis generatorius. Užtikrinamos
pakankamos degalų atsargos.
VAD
Saugomuose objektuose įjungiami stacionarūs elektros energijos
generatoriai, siekiant užtikrinti nustatytų saugumo reikalavimų vykdymą.
VAD patalpose įjungiami mobilūs elektros energijos generatoriai,
siekiant užtikrinti ryšio, tarnybinių stočių (serverių) ir kompiuterių
veikimą. Prireikus kreipiamasi į VST dėl saugomų objektų išorės
apsaugos užtikrinimo.
GF
Elektros energijos tiekimą užtikrina dyzelinis generatorius. Užtikrinamos
pakankamos degalų atsargos.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
STREIKAI, SABOTAŽAS, DIVERSIJA, TERORISTINIAI IŠPUOLIAI
29. Civiliams (daugiau nei 20 žmonių) apsupus VRM administracinį arba įstaigos pastatą, jį
blokuojant, kai dėl to VRM ar įstaigų darbuotojai negali patekti į darbo vietas arba kai dėl tokių
veiksmų VRM ar įstaigų darbuotojams gali tekti palikti darbo vietas dėl iškilusio pavojaus VRM ar
įstaigų darbuotojų sveikatai ir gyvybei, dėl diversijos ar dėl teroristinio išpuolio praradus darbo
patalpas ar turtą, kai tokia padėtis trunka nuo 2 iki 48 valandų (priklausomai nuo, to ar įstaigos veiklos
pobūdis tiesiogiai susijęs su gyventojų ar kitų asmenų aptarnavimu), Atsakingas asmuo žodžiu arba
ryšio priemonėmis informuoja savo įstaigos vadovą ir Bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112.
30. VRM plano 29 punkte nurodytiems veiksmams tęsiantis ilgiau nei 24 valandas, VRM
kancleris arba įstaigos vadovas žodžiu ar ryšio priemonėmis tuoj pat informuoja VRM ESOC
koordinatorių. VRM ESOC koordinatorius priima sprendimą dėl VRM ESOC sušaukimo.
31. VRM plano 29 punkte nurodytiems veiksmams tęsiantis ilgiau nei 48 valandas, dėl
diversijos ar dėl teroristinio išpuolio praradus darbo patalpas ar turtą ir nesant galimybės toliau
užtikrinti VRM ar įstaigos vykdomos veiklos ilgiau nei 48 valandas, taip pat imamasi šių priemonių:
31.1. organizuojamas materialinių ir techninių išteklių ir paslaugų teikimas (atsakingi – VRM
kancleris ar įstaigos vadovas ir TVŪD);
31.2. įkuriamos alternatyvios darbo vietos, užtikrinančios VRM ar įstaigos veiklos tęstinumą
(atsakingi – VRM kancleris ar įstaigos vadovas ir TVŪD);
31.3. atsižvelgiant į VRM plano 29 punkte nurodytų veiksmų tolesnę eigą, numatomi tolesni
veiksmai ir reikalingos priemonės VRM ar įstaigos veiklos tęstinumui atkurti ir užtikrinti
(atsakingas – VRM kancleris ar įstaigos vadovas).
32. VRM plano 29 punkte nurodytiems veiksmams tęsiantis nuo 2 iki 48 valandų arba dėl
diversijos ar dėl teroristinio išpuolio praradus darbo patalpas ar turtą, kai tokia padėtis trunka nuo 2
iki 48 valandų (priklausomai nuo to, ar įstaigos veiklos pobūdis tiesiogiai susijęs su gyventojų ar kitų
asmenų aptarnavimu), VRM ir įstaigos imasi žemiau nurodytų veiksmų:
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VRM

Blokuojamos VRM administracinio pastato patalpos (užrakinamos durys,
izoliuojami praėjimai, sudaromos kliūtys). Užtikrinamas dokumentų ir
technikos saugumas – jie išnešami į saugias patalpas. Vadovaujamasi Vidaus
reikalų ministerijos administracijos padalinių disponuojamos Lietuvos
Respublikos įslaptintos informacijos bei NATO ir Europos Sąjungos Lietuvai
perduotos įslaptintos informacijos evakuacijos arba sunaikinimo karo
padėties ar ekstremalių situacijų atveju planu, patvirtintu vidaus reikalų
ministro 2006 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-1RN-4(RN) „Dėl Vidaus
reikalų ministerijos administracijos padalinių disponuojamos Lietuvos
Respublikos įslaptintos informacijos bei NATO ir Europos Sąjungos Lietuvai
perduotos įslaptintos informacijos evakuacijos arba sunaikinimo karo
padėties ar ekstremalių situacijų atveju plano patvirtinimo“.
MD
Vadovaujamasi MD disponuojamos įslaptintos informacijos evakuacijos arba
sunaikinimo karo padėties arba ekstremaliųjų situacijų atveju planu,
patvirtintu MD direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3K-1(RN)
„Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos disponuojamos Lietuvos Respublikos įslaptintos informacijos
evakuacijos arba sunaikinimo karo padėties ar ekstremalių situacijų atveju
plano patvirtinimo“.
GF
Sužinojęs (gavęs pranešimą) apie GF administracinio pastato užpuolimą
(užgrobimą), apsaugos darbuotojas ryšio priemonėmis tuoj pat informuoja
GF administracinio pastato apsaugą užtikrinančios saugos tarnybos budėtoją,
Bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112, saugomo GF administracinio pastato
atsakingus asmenis, vadovą. Užtikrinama, kad į pavojaus zoną nepatektų GF
administracinio pastato personalo, lankytojų ar pašalinių asmenų. Po
užpuolimo GF administracinio pastato darbuotojai privalo, kol atvyks
teisėsaugos pareigūnai, saugoti įvykio vietą.
FNTT
Vadovaujamasi FNTT direktoriaus 2011 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-136
„Dėl instrukcijų patvirtinimo“. Įslaptintos informacijos evakuacija vykdoma
vadovaujantis FNTT direktoriaus 2005 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 13S5(RN) „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM įslaptintos
informacijos evakuacijos arba sunaikinimo karo padėties atveju ar
ekstremalių situacijų atveju plano patvirtinimo“.
VAD
Evakuojami saugomi asmenys. Informuojama policija ir sustiprinamos VAD
pajėgos, esant būtinumui ir atsižvelgus į įvykio pobūdį pasitelkiamos kitų
specialiųjų tarnybų (pavyzdžiui, VST) pajėgos.
33. Visuomenės neramumų, susibūrimų, riaušių bei nusikaltimų, nusikalstamų neramumų
metu taikomos tos pačios kaip ir VRM plano ketvirtajame skirsnyje nurodytos priemonės.
PENKTASIS SKIRSNIS
ŠILUMOS TIEKIMO NUTRAUKIMAS ŠILDYMO SEZONO METU
34. Nesant šildymo darbo patalpose šildymo sezono metu ir esant minusinei temperatūrai
lauke iki 24 valandų, iškilus pavojui darbuotojų sveikatai ir gyvybei, Atsakingas asmuo žodžiu ar
ryšio priemonėmis informuoja savo įstaigos vadovą, TVŪD, teritorinio šilumos tiekėjo avarinę
tarnybą.
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35. Jei per 24 valandas neatkuriamas šilumos tiekimas, VRM administracijos padalinio ar
įstaigos vadovas žodžiu ar ryšio priemonėmis tuoj pat informuoja VRM ESOC koordinatorių. VRM
ESOC koordinatorius priima sprendimą dėl VRM ESOC sušaukimo.
36. Jei per 24 valandas neatkuriamas šilumos tiekimas ir nesant galimybės kitu būdu
(pavyzdžiui, elektriniais šildymo įrenginiais) šildyti patalpas, taip pat imamasi šių priemonių:
36.1. organizuojamas materialinių ir techninių išteklių tiekimas, alternatyvus patalpų šildymas
(atsakingi – VRM kancleris ar įstaigos vadovas ir TVŪD);
36.2. įkuriamos alternatyvios darbo vietos, užtikrinančios VRM ar įstaigos veiklos tęstinumą
(atsakingi – VRM kancleris ar įstaigos vadovas ir TVŪD),
36.3. atsižvelgiant į patalpų tinkamumo naudoti darbui tendencijas, numatomi tolesni
veiksmai ir reikalingos priemonės VRM ar įstaigos veiklos tęstinumui atkurti ir užtikrinti
(atsakingas – VRM kancleris ar įstaigos vadovas).
ŠEŠTASIS SKIRSNIS
PAVOJINGOS UŽKREČIAMOSIOS LIGOS, EPIDEMIJOS, PANDEMIJOS,
BENDRO VRM AR ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SUSIRGIMŲ LYGIO STAIGUS
PADIDĖJIMAS (SUSERGA PER 50 PROC. VISŲ DARBUOTOJŲ)
37. Susirgus daugiau nei 50 proc. VRM ar įstaigos darbuotojų ir jiems neatvykus į darbo vietą
nuo 24 iki 48 valandų (priklausomai nuo to, ar įstaigos veiklos pobūdis tiesiogiai susijęs su gyventojų
ar kitų asmenų aptarnavimu) ir dėl to sutrikus įprastam darbo ritmui, taip pat kylant pavojui likusių
darbuotojų sveikatai, Atsakingas asmuo žodžiu arba ryšio priemonėmis informuoja savo įstaigos
vadovą ir teritorinį visuomenės sveikatos centrą.
38. Situacijai nesikeičiant per pirmąsias 48 valandas nuo to laiko, kai užfiksuojama susirgus
daugiau nei 50 proc. VRM ar įstaigos darbuotojų, VRM administracijos padalinio ar įstaigos vadovas
žodžiu ar ryšio priemonėmis tuoj pat informuoja VRM ESOC koordinatorių. VRM ESOC
koordinatorius priima sprendimą dėl VRM ESOC sušaukimo.
39. Jei per pirmąsias 48 valandas situacija nesikeičia ir yra sutrikusi įprasta VRM ar įstaigos
veikla, taip pat imamasi šių priemonių:
39.1. informuojamas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos
ministerijos apie VRM ar įstaigos veiklos sutrikimą (atsakingas – VRM kancleris ar įstaigos
vadovas);
39.2. vykdomos tik tos užduotys ir atliekamos funkcijos, kurios būtinos VRM ar įstaigos
veiklos tęstinumui užtikrinti (atsakingas – VRM kancleris ar įstaigos vadovas);
39.3. atšaukiami numatyti renginiai (atsakingas – VRM kancleris ar įstaigos vadovas);
39.4. VRM ar įstaigos darbuotojams, kurių veikla susijusi ir kuriems tenka tiesiogiai bendrauti
su gyventojais, kitais asmenimis (interesantais), išduodamos specialios apsaugos priemonės, skirtos
apsisaugoti nuo užkrečiamosios ligos (epidemijos), kurias darbuotojai darbo metu privalo dėvėti
(naudoti) (atsakingas – VRM kancleris arba įstaigos vadovas, TVŪD);
39.5. atsižvelgiant į VRM ar įstaigų darbuotojų nedarbingumo laikotarpį ir užkrečiamosios
ligos (epidemijos) vystymosi tendencijas, numatomi tolesni veiksmai ir reikalingos priemonės VRM
ar įstaigos veiklos tęstinumui atkurti ir užtikrinti (atsakingas – VRM kancleris ar įstaigos vadovas).
40. Susirgus daugiau nei 50 proc. įstaigos darbuotojų ir jiems neatvykus į darbo vietą nuo 24
iki 48 valandų (priklausomai nuo to, ar įstaigos veiklos pobūdis tiesiogiai susijęs su gyventojų ar kitų
asmenų aptarnavimu), įstaigos imasi šių priemonių:
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VAD

RPD

Susirgus daugiau nei 50 proc. VAD darbuotojų, keičiama nustatyta pareigūnų
darbo trukmė, suderinus su saugomų objektų kancleriais, maksimaliai
sumažinamas apsaugos postų skaičius objektuose. Saugomų pastatų
pravažiavimo patikros, išorinių postų apsaugai ir kontrolei pasitelkiama VST
ir, jei nepakanka VST pajėgų, – Lietuvos kariuomenės pajėgos.
RPD teritorinių padalinių darbuotojai apie susirgimą privalo tuoj pat
informuoti RPD teritorinio padalinio vadovą. Susirgus daugiau nei pusei RPD
teritorinio padalinio darbuotojų, RPD teritorinio padalinio vadovas arba jį
pavaduojantis asmuo privalo apie tai informuoti RPD vadovą.
Kai RPD teritorinis padalinys negali tinkamai atlikti jam pavestų funkcijų dėl
didelio sergančių darbuotojų skaičiaus, RPD vadovas priima sprendimą dėl
dalies darbų laikino perdavimo kitam RPD teritoriniam padaliniui.
SEPTINTASIS SKIRSNIS
PAVOJINGAS RADINYS

41. VRM arba įstaigos patalpose aptikus pavojingą radinį, gavus informaciją apie pavojingą
objektą (medžiagą), gavus laišką, paketą su neaiškios kilmės ir nežinoma medžiaga (biria, skysta),
atplėšus gautą laišką, atidarius paketą su neaiškios kilmės, nežinoma medžiaga ir (ar) jei medžiaga
pasklido patalpose ir jei dėl to sutrinka įprasta VRM arba įstaigos veikla ar iškyla pavojus VRM ar
įstaigos darbuotojų sveikatai ir gyvybei bei šiai padėčiai trunkant nuo 2 iki 24 valandų (priklausomai
nuo to, ar įstaigos veiklos pobūdis tiesiogiai susijęs su gyventojų ar kitų asmenų aptarnavimu),
įstaigos ar VRM administracijos padalinys, kurio darbuotojai aptiko pavojingą radinį ar gavo
pranešimą apie pavojingą objektą (medžiagą), tuoj pat evakuojasi iš pavojingos patalpos ar pastato
(jo dalies). Atsakingas asmuo žodžiu arba ryšio priemonėmis tuoj pat informuoja Bendrąjį pagalbos
centrą telefonu 112, įstaigos vadovą, VRM ESOC koordinatorių. Įstaigos ar VRM administracijos
padalinio, kurio darbuotojai aptiko pavojingą radinį, vadovas tuoj pat kreipiasi į VAD ir PAGD, kad
atsiųstų specialistus, kurie galėtų peršviesti ir įvertinti pavojingą radinį, laišką ar paketą su neaiškios
kilmės ir (ar) nežinoma medžiaga.
42. Jei per 24 valandas nesurandamas, neištiriamas ir nepadaromas nekenksmingas pavojingas
radinys:
42.1. įkuriamos alternatyvios darbo vietos, užtikrinančios VRM ar įstaigos veiklos tęstinumą
(atsakingi – VRM kancleris ar įstaigos vadovas ir TVŪD);
42.2. numatomi tolesni veiksmai ir reikalingos priemonės VRM ar įstaigos veiklos tęstinumui
atkurti ir užtikrinti (atsakingas – VRM kancleris ar įstaigos vadovas).
43. Jei per 24 valandas pavojingas radinys nepadaromas nekenksmingas ir neatkuriamas
įprastas VRM ar įstaigos darbas, VRM ESOC koordinatorius priima sprendimą dėl VRM ESOC
sušaukimo.
44. Jei per 24 valandas pavojingas radinys nepadaromas nekenksmingas, taip pat imamasi šių
priemonių:
VAD
Iškviečiamos papildomos VAD pajėgos situacijai koordinuoti ir saugomų
asmenų ir saugomų objektų apsaugai sustiprinti. Izoliuojama pavojinga zona.
Esant būtinumui pasitelkiamos policijos ir VST pajėgos. VAD budėtojai
koordinuoja VAD padalinių veiklą bei sąveiką su kitomis institucijomis.
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Evakuojami darbuotojai, kurių sveikatai ar gyvybei galėtų kilti pavojus.
Apsaugos darbuotojai (GF administracinio pastato atsakingi asmenys)
organizuoja pavojingo radinio vietos apsaugą, uždraudžia bet kokį judėjimą arti
pavojingo radinio vietos.

V SKYRIUS
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
GAISRAI IR (AR) SPROGIMAI, KURIE GALI SUŽALOTI DAUGELĮ GYVENTOJŲ IR
DĖL KURIŲ GALI PRIREIKTI EVAKUOTI GYVENTOJUS (ATSAKINGOJI
INSTITUCIJA – VRM)
45. Tą pačią dieną, kai iškyla valstybės lygio ekstremaliosios situacijos grėsmė ar susidaro
valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl gaisrų ir (ar) sprogimų, kurie galėtų sužaloti daugelį
gyventojų ir dėl kurių tektų evakuoti gyventojus, skubiai šaukiamas VRM ESOC. Jei nėra galimybės
sušaukti VRM ESOC tą pačią dieną, jis šaukiamas ne vėliau kaip kitą dieną po valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos grėsmės iškilimo ar tokios situacijos susidarymo.
46. VRM ESOC:
46.1. tuoj pat surenka informaciją apie situaciją, ją analizuoja ir vertina;
46.2. atsižvelgdamas į situaciją, teikia pasiūlymus įstaigų vadovams ir (ar) vidaus reikalų
ministrui dėl būtinų priemonių;
46.3. atsižvelgdamas į situaciją ir galimą situacijos vystymąsi, siūlo vidaus reikalų ministrui
inicijuoti civilinės saugos sistemos parengties lygio padidinimą;
46.4. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos
(toliau – VESK) sprendimų įgyvendinimą.
47. VRM, atsižvelgdama į VRM plano 7.1 papunktyje nurodytos valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos galimas vystymosi tendencijas, taip pat:
47.1. tuoj pat kreipiasi į Aplinkos ministeriją dėl hidrometeorologinės informacijos ir
artimiausių prognozių (atsakingas – VRM Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentas
(toliau – VSMPD);
47.2. esant palankioms hidrometeorologinėms prognozėms gaisrui plisti į tolimesnius plotus,
skubiai svarsto sprendimą dėl poreikio kreiptis į Krašto apsaugos ministeriją (toliau – KAM) ir
Lietuvos kariuomenę dėl organizavimo ir vykdymo gyventojų bei turto evakavimo bei į Susisiekimo
ministeriją (toliau – SM) dėl transporto priemonių panaudojimo gyventojams iš pavojingos zonos
evakuoti į saugią vietą (atsakingas – VSMPD);
47.3. jei savivaldybėse dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos pradėta gyventojų
evakuacija, tuoj pat kreipiasi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (toliau – SADM) dėl socialinės
pagalbos ir garantijų teikimo evakuotiems ir nukentėjusiems gyventojams (atsakingas – VSMPD);
47.4. jei dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir ekstremaliųjų įvykių per 1–2 dienas
sužeidžiama daugiau kaip 100 gyventojų, skubiai kreipiasi į Sveikatos apsaugos ministeriją (toliau –
SAM) dėl valstybės medicinos rezervo išteklių panaudojimo (atsakingas – VSMPD).
48. Gresiant ar susidarius Plano 7.1 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, PAGD:
48.1. palaiko ryšį su ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei savivaldybių
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ekstremaliųjų situacijų operacijų centrais;
48.2. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, ūkio
subjektus ir kitas įstaigas apie gresiančią ar susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją,
galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos būdus;
48.3. koordinuoja gyventojų evakavimą, telkia evakuotiems gyventojams reikalingus
materialinius išteklius;
48.4. vadovauja pavaldžių įstaigų darbui ir pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos
sistemos pajėgų veiksmus evakuojant gyventojus ir taikant kitus skubius gyventojų ir visų rūšių turto
apsaugomuosius veiksmus;
48.5. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, kaimyninių valstybių institucijomis
ir įstaigomis, Europos Komisijos stebėsenos ir informacijos centru (toliau – MIC), Šiaurės Atlanto
Sutarties Organizacijos euroatlantinio reagavimo į nelaimes koordinavimo centru (toliau – NATO
EADRCC) ir Jungtinių Tautų humanitarinių reikalų koordinavimo biuru (toliau – UN OCHA);
48.6. gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, dėl kurios galėtų kilti
pavojus kaimyninių valstybių gyventojams ir aplinkai, teikia kaimyninėms valstybėms informaciją
apie gresiančią arba susidariusią ekstremaliąją situaciją;
48.7. atsižvelgdamas į susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, teikia VESK
pasiūlymus dėl gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų organizavimo, taip pat dėl valstybės rezervo
civilinės saugos priemonių atsargų panaudojimo.
49. Gresiant ar susidarius Plano 7.1 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, PD:
49.1. užtikrina eismo reguliavimą gyventojų evakavimo metu ir jam pasibaigus, reguliuoja
eismą laikinuosiuose transporto kontrolės ir eismo reguliavimo postuose, pagrindiniuose ir
atsarginiuose evakavimo maršrutuose ir užtikrina viešąją tvarką;
49.2. užtveria ir blokuoja teritoriją, kurioje vyksta sprogimai ar gaisras, užtikrina jos perimetro
apsaugą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą, be specialaus leidimo į šią teritoriją neįleidžia
žmonių ir transporto priemonių, o išleidžia iš jos tik per tarpinius gyventojų evakavimo punktus;
49.3. kartu su seniūnais nustato gyventojus, kurie neturėjo galimybių atvykti į gyventojų
surinkimo punktus ar atsisako evakuotis;
49.4. užtikrina evakuotų gyventojų ir palikto turto apsaugą;
49.5. užtikrina viešąją tvarką gyventojų susitelkimo vietose.
50. Gresiant ar susidarius Plano 7.1 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, VST:
50.1. atkuria ir (ar) užtikrina viešąją tvarką;
50.2. pagal kompetenciją ir gelbėjimo darbų vadovo nurodymu likviduoja pavojų žmonių
gyvybei ar sveikatai ir turtui;
50.3. esant vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų prašymui, sustiprina policijos, VSAT,
PAGD pajėgas ir padeda šioms institucijoms atlikti joms pavestas funkcijas.
51. Gresiant ar susidarius Plano 7.1 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, VSAT:
51.1. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo laikinai apriboti ar nutraukti
vykimą per tam tikrus pasienio kontrolės punktus vykdymą;
51.2. kartu su kompetentingomis institucijomis ir įstaigomis stebi teritoriją, kurioje vyksta
sprogimai ar gaisras, žvalgo ją iš oro.
52. PD, VSAT, PAGD ir VST savo veiklą organizuoja pagal savo įstaigos ekstremaliųjų
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situacijų valdymo plane numatytas priemones esant gaisrams ir (ar) sprogimams, kurie galėtų sužaloti
daugelį gyventojų ir dėl kurių tektų evakuoti gyventojus.
53. VRM kanclerio potvarkiu ir pagal poreikį įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų
įsakymais nustatomas specialus VRM ir įstaigų darbuotojų darbo grafikas, siekiant užtikrinti
nepertraukiamą VRM ar įstaigos darbuotojų darbą organizuojant valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valdymo organizavimą po darbo valandų, ne darbo ir švenčių dienomis.
ANTRASIS SKIRSNIS
MASINIAI NERAMUMAI (ATSAKINGOJI INSTITUCIJA – VRM)
54. Tą pačią dieną, kai iškyla valstybės lygio ekstremaliosios situacijos grėsmė ar susidaro
valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl masinių neramumų, skubiai šaukiamas VRM ESOC. Jei
nėra galimybės sušaukti VRM ESOC tą pačią dieną, jis šaukiamas ne vėliau kaip kitą dieną po
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos grėsmės iškilimo ar tokios situacijos susidarymo.
55. VRM ESOC:
55.1. tuoj pat surenka informaciją apie situaciją, ją analizuoja ir vertina;
55.2. atsižvelgdamas į situaciją, teikia pasiūlymus įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų
vadovams, taip pat vidaus reikalų ministrui dėl būtinų priemonių;
55.3. atsižvelgdamas į situaciją ir galimą policijos bei VST pajėgų trūkumą, siūlo vidaus
reikalų ministrui kreiptis į KAM ir Lietuvos kariuomenę dėl karinių vienetų pasitelkimo viešajai
tvarkai užtikrinti;
55.4. atsižvelgdamas į situaciją ir galimą jos vystymąsi, siūlo vidaus reikalų ministrui
inicijuoti civilinės saugos sistemos parengties lygio padidinimą;
55.5. organizuoja VESK sprendimų įgyvendinimą.
56. Gresiant ar susidarius plano 7.2 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, VRM:
56.1. jei savivaldybėse dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos pradėta gyventojų
evakuacija, tuoj pat kreipiasi į šalia esančių savivaldybių administracijų direktorius dėl socialinės
paramos teikimo evakuotiems ir nukentėjusiems gyventojams (atsakingas – VSMPD);
56.2. jei dėl masinių neramumų per 1–2 dienas sužeidžiama daugiau kaip 100 gyventojų,
skubiai kreipiasi į SAM dėl valstybės medicinos rezervo išteklių panaudojimo (atsakingas –
VSMPD).
57. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.2 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, PAGD:
57.1. palaiko ryšį su ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei savivaldybių
ekstremaliųjų situacijų operacijų centrais;
57.2. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, ūkio
subjektus ir kitas įstaigas apie gresiančią ar susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją,
galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos būdus;
57.3. koordinuoja gyventojų evakavimą, telkia evakuotiems gyventojams reikalingus
materialinius išteklius;
57.4. vadovauja pavaldžių įstaigų darbui ir pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos
sistemos pajėgų veiksmus evakuojant gyventojus ir taikant kitus skubius gyventojų bei visų rūšių
turto apsaugomuosius veiksmus;
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57.5. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, kaimyninių valstybių institucijomis
ir įstaigomis, MIC, NATO EADRCC ir UN OCHA;
57.6. gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, dėl kurios galėtų kilti
pavojus kaimyninių valstybių gyventojams ir aplinkai, teikia kaimyninėms valstybėms informaciją
apie gresiančią arba susidariusią ekstremaliąją situaciją;
57.7. atsižvelgdamas į susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, teikia VESK
pasiūlymus dėl gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų organizavimo, taip pat dėl valstybės rezervo
civilinės saugos priemonių atsargų panaudojimo.
58. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.2 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, PD:
58.1. užtikrina eismo reguliavimą gyventojų evakavimo metu ir jam pasibaigus, reguliuoja
eismą laikinuosiuose transporto kontrolės ir eismo reguliavimo postuose, pagrindiniuose ir
atsarginiuose evakavimo maršrutuose ir užtikrina viešąją tvarką;
58.2. užtveria ir blokuoja teritoriją, kurioje vyksta masiniai neramumai, užtikrina jos
perimetro apsaugą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą, be specialaus leidimo į šią teritoriją
neįleidžia žmonių ir transporto priemonių, o išleidžia iš jos tik per tarpinius gyventojų evakavimo
punktus;
58.3. kartu su seniūnais nustato gyventojus, kurie neturėjo galimybių atvykti į gyventojų
surinkimo punktus ar atsisako evakuotis;
58.4. užtikrina evakuotų gyventojų ir palikto turto apsaugą;
58.5. užtikrina viešąją tvarką gyventojų susitelkimo vietose.
59. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.2 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, VST:
59.1. atkuria ir (ar) užtikrina viešąją tvarką masinių neramumų atveju;
59.2. esant vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų prašymui, sustiprina policijos, VSAT,
PAGD pajėgas ir padeda šioms institucijoms vykdyti joms pavestas funkcijas.
60. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.2 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, VSAT:
60.1. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo laikinai apriboti ar nutraukti
vykimą per tam tikrus pasienio kontrolės punktus vykdymą;
60.2. jeigu masiniai neramumai vyksta teritorijoje, nuo valstybės sienos nutolusioje iki 50 km,
kartu su kompetentingomis institucijomis ir įstaigomis stebi teritoriją, kurioje vyksta masiniai
neramumai, ir žvalgo ją iš oro.
61. PD, VSAT, PAGD ir VST savo veiklą organizuoja pagal savo įstaigos ekstremaliųjų
situacijų valdymo plane numatytas priemones esant masinių neramumų atvejui bei pagal Riaušių,
masinių neramumų, vykstančių viešosiose vietose, grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji
tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, likvidavimo operacijos „Vėtra“ planą, patvirtintą
vidaus reikalų ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-873 „Dėl Riaušių, masinių neramumų,
vykstančių viešose vietose, grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi
teisėsaugos pareigūnams, likvidavimo operacijos „Vėtra“ plano ir Riaušių, masinių neramumų,
vykstančių viešosiose vietose, grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi
teisėsaugos pareigūnams, likvidavimo operacijos „Vėtra“ taktinio plano turinio ir struktūros aprašo
patvirtinimo“.
62. VRM kanclerio potvarkiu ir pagal poreikį įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų
įsakymais nustatomas specialus VRM ir įstaigų darbuotojų darbo grafikas, siekiant užtikrinti
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nepertraukiamą VRM ir įstaigos darbuotojų darbą organizuojant valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valdymo organizavimą po darbo valandų, ne darbo ir švenčių dienomis.
TREČIASIS SKIRSNIS
MASINIS UŽSIENIEČIŲ ANTPLŪDIS (ATSAKINGOJI INSTITUCIJA – VRM)
63. Tą pačią dieną, kai iškyla valstybės lygio ekstremaliosios situacijos grėsmė ar susidaro
valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl masinio užsieniečių antplūdžio, skubiai šaukiamas VRM
ESOC. Jei nėra galimybės sušaukti VRM ESOC tą pačią dieną, jis šaukiamas ne vėliau kaip kitą dieną
po valstybės lygio ekstremaliosios situacijos grėsmės iškilimo ar tokios situacijos susidarymo.
64. VRM ESOC:
64.1. tuoj pat surenka informaciją apie situaciją, ją analizuoja ir vertina;
64.2. atsižvelgdamas į situaciją, teikia pasiūlymus įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų
vadovams ir (ar) vidaus reikalų ministrui dėl būtinų priemonių;
64.3. atsižvelgdamas į situaciją ir galimą policijos bei VST pajėgų trūkumą, siūlo vidaus reikalų
ministrui kreiptis į KAM ir Lietuvos kariuomenę dėl karinių vienetų pasitelkimo viešajai tvarkai
užtikrinti;
64.4. atsižvelgdamas į situaciją ir galimą jos vystymąsi, siūlo vidaus reikalų ministrui inicijuoti
civilinės saugos sistemos parengties lygio padidinimą;
64.5. organizuoja VESK sprendimų įgyvendinimą.
65. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.3 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, VRM:
65.1. skubiai kreipiasi į SADM dėl tolesnės nelydimų nepilnamečių užsieniečių globos
organizavimo (atsakingas – VSMPD);
65.2. kreipiasi į SAM dėl užsieniečių, nelegaliai kirtusių Lietuvos valstybės sieną, sveikatos
priežiūros organizavimo (atsakingas – VSMPD);
65.3. kreipiasi į Užsienio reikalų ministeriją dėl duomenų apie sulaikytus užsieniečius,
nelegaliai kirtusius Lietuvos valstybės sieną, informacijos perdavimo suinteresuotoms šalims ir
tarptautinėms organizacijoms organizavimo (atsakingas – VSMPD);
65.4. užsieniečiams įkūrus stovyklą Lietuvos teritorijoje ir nesant pakankamo apgyvendinimo
priemonių, pvz., palapinių ar patalpų, pritaikytų žmonių gyvenimui, skaičiaus, kreipiasi į tos
savivaldybės, kurios teritorijoje įsikuria užsieniečiai, administracijos direktorių dėl laikino jų
apgyvendinimo savivaldybės teritorijoje organizavimo (atsakingas – VSMPD);
65.5. kreipiasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kad būtų skirtos papildomos lėšos ir
ištekliai, reikalingi užsieniečiams maitinti ir asmens higienos poreikiams užtikrinti (atsakingas –
VSMPD ir TVŪD);
65.6. kreipiasi į Lietuvos nevyriausybines organizacijas prašydama prisidėti organizuojant
užsieniečių maitinimą ir priežiūrą (atsakingas – VSMPD).
66. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.3 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, PAGD:
66.1. palaiko ryšį su ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei savivaldybių
ekstremaliųjų situacijų operacijų centrais;
66.2. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, ūkio
subjektus ir kitas įstaigas apie gresiančią ar susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją,
galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos būdus;
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66.3. vadovauja pavaldžių įstaigų darbui ir pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos
sistemos pajėgų veiksmus apsaugant užsieniečius, gyventojus ir jų visų rūšių turtą;
66.4. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, kaimyninių valstybių institucijomis ir
įstaigomis, MIC, NATO EADRCC ir UN OCHA;
66.5. gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, dėl kurios galėtų kilti
pavojus kaimyninių valstybių gyventojams ir aplinkai, teikia kaimyninėms valstybėms informaciją
apie gresiančią arba susidariusią ekstremaliąją situaciją;
66.6. atsižvelgdamas į susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, teikia VESK
pasiūlymus dėl gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų organizavimo, taip pat dėl valstybės rezervo
civilinės saugos priemonių atsargų panaudojimo.
67. Gresiant ar susidarius VRM Plano 7.3 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, PD:
67.1. užtikrina eismo reguliavimą užsieniečių susikaupimo bei judėjimo vietose ir užtikrina
viešąją tvarką užsieniečių susikaupimo, judėjimo ir laikino apgyvendinimo vietose;
67.2. užtveria ir blokuoja užsieniečių susikaupimo ir judėjimo vietas, užtikrina jų perimetro
apsaugą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą, be specialaus leidimo į šią teritoriją neįleidžia
žmonių ir transporto priemonių, o išleidžia iš jos tik per tarpinius praleidimo punktus;
67.3. užtikrina užsieniečių palikto akivaizdžiai vertingo turto apsaugą.
68. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.3 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, VST:
68.1. atkuria ir (ar) užtikrina viešąją tvarką masinio užsieniečių antplūdžio vietose;
68.2. esant vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų prašymui, sustiprina policijos, VSAT,
PAGD pajėgas ir padeda šioms institucijoms atlikti joms pavestas funkcijas.
69. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.3 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, VSAT:
69.1. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo laikinai apriboti ar nutraukti
vykimą per tam tikrus pasienio kontrolės punktus vykdymą;
69.2. nuo valstybės sienos nutolusioje iki 50 km teritorijoje kartu su kompetentingomis
institucijomis ir įstaigomis stebi nuo valstybės sienos iki 50 km nutolusią teritoriją, kurioje pastebėti
užsieniečių srautai ar susibūrimas, ir žvalgo ją iš oro;
69.3. užtikrina užsieniečių registravimą bei registraciją patvirtinančių dokumentų išdavimą.
70. PD, VSAT, PAGD ir VST savo veiklą organizuoja pagal savo įstaigos ekstremaliųjų
situacijų valdymo plane numatytas priemones esant masiniam užsieniečių antplūdžiui.
71. VRM kanclerio potvarkiu ir pagal poreikį įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų
įsakymais nustatomas specialus VRM ir įstaigų darbuotojų darbo grafikas, siekiant užtikrinti
nepertraukiamą VRM ir įstaigos darbuotojų darbą organizuojant valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valdymo organizavimą po darbo valandų, savaitgaliais ir švenčių dienomis.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
POTVYNIS (ATSAKINGOJI INSTITUCIJA – VRM)
72. Tą pačią dieną, kai iškyla valstybės lygio ekstremaliosios situacijos grėsmė ar susidaro
valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl potvynio, skubiai šaukiamas VRM ESOC. Jei nėra
galimybės sušaukti VRM ESOC tą pačią dieną, jis šaukiamas ne vėliau kaip kitą dieną po valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos grėsmės iškilimo ar tokios situacijos susidarymo.
73. VRM ESOC:
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73.1. tuoj pat surenka informaciją apie situaciją, ją analizuoja ir vertina;
73.2. atsižvelgdamas į situaciją, teikia pasiūlymus įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų
vadovams ir (ar) vidaus reikalų ministrui dėl būtinų priemonių;
73.3. atsižvelgdamas į situaciją ir galimą valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų
trūkumą, siūlo vidaus reikalų ministrui kreiptis į KAM ir Lietuvos kariuomenę dėl karinių vienetų
pasitelkimo gelbėjimo ir nukentėjusiųjų evakuacijos darbams užtikrinti;
73.4. atsižvelgdamas į situaciją ir galimą jos vystymąsi, siūlo vidaus reikalų ministrui inicijuoti
civilinės saugos sistemos parengties lygio padidinimą;
73.5. organizuoja VESK sprendimų įgyvendinimą.
74. Taip pat VRM, atsižvelgdama į VRM plano 7.4 papunktyje nurodytos valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos galimas vystymosi tendencijas:
74.1. tuoj pat kreipiasi į Aplinkos ministeriją dėl hidrometeorologinės informacijos ir
artimiausių prognozių (atsakingas – VSMPD);
74.2. esant palankioms hidrometeorologinėms prognozėms potvyniui plisti į tolimesnius plotus,
skubiai svarsto sprendimą dėl poreikio kreiptis į KAM ir Lietuvos kariuomenę dėl organizavimo ir
vykdymo gyventojų bei turto evakavimo ir į SM dėl transporto priemonių panaudojimo gyventojams
iš pavojingos zonos evakuoti į saugią vietą (atsakingas – VSMPD);
74.3. jei savivaldybėse dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos pradėta gyventojų
evakuacija, tuoj pat kreipiasi į SADM dėl socialinės pagalbos teikimo evakuotiems ir nukentėjusiems
gyventojams (atsakingas – VSMPD);
74.4. jei dėl potvynio per 1–2 dienas sužeidžiama daugiau kaip 100 gyventojų, skubiai kreipiasi
į SAM dėl valstybės medicinos rezervo išteklių panaudojimo (atsakingas – VSMPD).
75. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.4 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, PAGD:
75.1. palaiko ryšį su ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei savivaldybių
ekstremaliųjų situacijų operacijų centrais;
75.2. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, ūkio
subjektus ir kitas įstaigas apie gresiančią ar susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją,
galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos būdus;
75.3. koordinuoja gyventojų evakavimą, telkia evakuotiems gyventojams reikalingus
materialinius išteklius;
75.4. vadovauja pavaldžių įstaigų darbui ir pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos
sistemos pajėgų veiksmus evakuojant gyventojus ir taikant kitus skubius gyventojų ir visų rūšių turto
apsaugomuosius veiksmus;
75.5. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, kaimyninių valstybių institucijomis ir
įstaigomis, MIC, NATO EADRCC ir UN OCHA;
75.6. gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, dėl kurios galėtų kilti
pavojus kaimyninių valstybių gyventojams ir aplinkai, teikia kaimyninėms valstybėms informaciją
apie gresiančią arba susidariusią ekstremaliąją situaciją;
75.7. atsižvelgdamas į susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, teikia VESK
pasiūlymus dėl gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų organizavimo, taip pat dėl valstybės rezervo
civilinės saugos priemonių atsargų panaudojimo.
76. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.4 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, PD:
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76.1. užtikrina eismo reguliavimą gyventojų evakavimo metu ir jam pasibaigus reguliuoja
eismą laikinuosiuose transporto kontrolės ir eismo reguliavimo postuose, pagrindiniuose ir
atsarginiuose evakavimo maršrutuose ir užtikrina viešąją tvarką;
76.2. užtveria ir blokuoja teritoriją, kurioje vyksta potvynis, prireikus įveda specialių leidimų
sistemą, be specialaus leidimo į šią teritoriją neįleidžia žmonių ir transporto priemonių, o išleidžia iš
jos tik per tarpinius gyventojų evakavimo punktus;
76.3. kartu su seniūnais nustato gyventojus, kurie neturėjo galimybių atvykti į gyventojų
surinkimo punktus ar atsisako evakuotis;
76.4. užtikrina evakuotų gyventojų ir palikto turto apsaugą;
76.5. užtikrina viešąją tvarką gyventojų susitelkimo vietose.
77. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.4 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, VST:
77.1. atkuria ir (ar) užtikrina viešąją tvarką;
77.2. pagal kompetenciją ir gelbėjimo darbų vadovo nurodymu likviduoja pavojų žmonių
gyvybei ar sveikatai ir turtui;
77.3. esant vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų prašymui, sustiprina policijos, VSAT,
PAGD pajėgas ir padeda šioms institucijoms atlikti joms pavestas funkcijas.
78. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.4 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, VSAT kartu su kompetentingomis institucijomis ir įstaigomis stebi potvynio teritoriją ir
žvalgo ją iš oro.
79. PD, VSAT, PAGD ir VST savo veiklą organizuoja pagal savo įstaigos ekstremaliųjų
situacijų valdymo plane numatytas priemones esant potvyniui.
80. VRM kanclerio potvarkiu ir pagal poreikį įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų
įsakymais nustatomas specialus VRM ir įstaigų darbuotojų darbo grafikas, siekiant užtikrinti
nepertraukiamą VRM ir įstaigos darbuotojų darbą organizuojant valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valdymo organizavimą po darbo valandų, ne darbo ir švenčių dienomis.
PENKTASIS SKIRSNIS
URAGANAS (ATSAKINGOJI INSTITUCIJA – VRM)
81. Tą pačią dieną, kai iškyla valstybės lygio ekstremaliosios situacijos grėsmė ar susidaro
valstybės lygio ekstremalioji situacija, dėl uragano skubiai šaukiamas VRM ESOC. Jei nėra
galimybės sušaukti VRM ESOC tą pačią dieną, jis šaukiamas ne vėliau kaip kitą dieną po valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos grėsmės iškilimo ar tokios situacijos susidarymo.
82. VRM ESOC:
82.1. tuoj pat surenka informaciją apie situaciją, ją analizuoja ir vertina;
82.2. atsižvelgdamas į situaciją, teikia pasiūlymus įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų
vadovams ir (ar) vidaus reikalų ministrui dėl būtinų priemonių;
82.3. atsižvelgdamas į situaciją ir galimą valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų
trūkumą, siūlo vidaus reikalų ministrui kreiptis į KAM ir Lietuvos kariuomenę dėl karinių vienetų
pasitelkimo gelbėjimo ir nukentėjusiųjų evakuacijos darbams užtikrinti;
82.4. atsižvelgdamas į situaciją ir galimą jos vystymąsi, siūlo vidaus reikalų ministrui inicijuoti
civilinės saugos sistemos parengties lygio padidinimą;
82.5. organizuoja VESK sprendimų įgyvendinimą.
83. Taip pat VRM, atsižvelgdama į VRM plano 7.5 papunktyje nurodytos valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos galimas vystymosi tendencijas:
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83.1. tuoj pat kreipiasi į Aplinkos ministeriją dėl hidrometeorologinės informacijos ir
artimiausių prognozių (atsakingas – VSMPD);
83.2. esant hidrometeorologinėms prognozėms dėl uragano stiprumo ir galimų neigiamų
padarinių konkrečioms šalies teritorijoms, skubiai svarsto sprendimą dėl poreikio kreiptis į KAM ir
Lietuvos kariuomenę dėl gyventojų evakavimo ir turto išgabenimo organizavimo bei vykdymo ir į
SM dėl reikalingų transporto priemonių panaudojimo gyventojams iš pavojingos zonos evakuoti į
saugią vietą (atsakingas – VSMPD);
83.3. jei savivaldybėse dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos pradėta gyventojų
evakuacija, tuoj pat kreipiasi į gretimos savivaldybės administracijos direktorių dėl socialinės
paramos teikimo evakuotiems ir nukentėjusiems gyventojams (atsakingas – VSMPD);
83.4. jei dėl uragano per 1–2 dienas sužeidžiama daugiau kaip 100 gyventojų, skubiai kreipiasi
į SAM dėl valstybės medicinos rezervo išteklių panaudojimo (atsakingas – VSMPD).
84. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.5 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, PAGD:
84.1. palaiko ryšį su ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei savivaldybių
ekstremaliųjų situacijų operacijų centrais;
84.2. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, ūkio
subjektus ir kitas įstaigas apie gresiančią ar susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją,
galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos būdus;
84.3. koordinuoja gyventojų evakavimą, telkia evakuotiems gyventojams reikalingus
materialinius išteklius;
84.4. vadovauja pavaldžių įstaigų darbui ir pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos
sistemos pajėgų veiksmus evakuojant gyventojus ir taikant kitus skubius gyventojų ir visų rūšių turto
apsaugomuosius veiksmus;
84.5. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, kaimyninių valstybių institucijomis ir
įstaigomis, MIC, NATO EADRCC ir UN OCHA;
84.6. gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, dėl kurios galėtų kilti
pavojus kaimyninių valstybių gyventojams ir aplinkai, teikia kaimyninėms valstybėms informaciją
apie gresiančią arba susidariusią ekstremaliąją situaciją;
84.7. atsižvelgdamas į susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, teikia VESK
pasiūlymus dėl gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų organizavimo, taip pat dėl valstybės rezervo
civilinės saugos priemonių atsargų panaudojimo.
85. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.5 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, PD:
85.1. užtikrina eismo reguliavimą gyventojų evakavimo metu ir jam pasibaigus, reguliuoja
eismą laikinuosiuose transporto kontrolės ir eismo reguliavimo postuose, pagrindiniuose ir
atsarginiuose evakavimo maršrutuose ir užtikrina viešąją tvarką;
85.2. užtveria ir blokuoja uragano apimtą ar jau pažeistą teritoriją, prireikus įveda specialių
leidimų sistemą, be specialaus leidimo į šią teritoriją neįleidžia žmonių ir transporto priemonių, o
išleidžia iš jos tik per tarpinius gyventojų evakavimo punktus;
85.3. kartu su seniūnais nustato gyventojus, kurie neturėjo galimybių atvykti į gyventojų
surinkimo punktus ar atsisako evakuotis;
85.4. užtikrina evakuotų gyventojų ir palikto turto apsaugą;
85.5. užtikrina viešąją tvarką gyventojų susitelkimo vietose.
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86. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.5 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, VST:
86.1. pagal kompetenciją ir gelbėjimo darbų vadovo nurodymu likviduoja pavojų žmonių
gyvybei ar sveikatai ir turtui;
86.2. esant vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų prašymui, sustiprina policijos, VSAT,
PAGD pajėgas ir padeda šioms institucijoms vykdyti joms pavestas funkcijas.
87. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.5 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, VSAT kartu su kompetentingomis institucijomis ir įstaigomis stebi uragano pažeistą
teritoriją ir žvalgo ją iš oro.
88. PD, VSAT, PAGD ir VST savo veiklą organizuoja pagal savo įstaigos ekstremaliųjų
situacijų valdymo plane numatytas priemones esant uraganui.
89. VRM kanclerio potvarkiu ir pagal poreikį įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų
įsakymais nustatomas specialus VRM ir įstaigų darbuotojų darbo grafikas, siekiant užtikrinti
nepertraukiamą VRM ir įstaigos darbuotojų darbą organizuojant valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valdymo organizavimą po darbo valandų, ne darbo ir švenčių dienomis.
ŠEŠTASIS SKIRSNIS
ĮKAITŲ PAĖMIMAS (LĖKTUVO, LAIVO AR KITOS TRANSPORTO PRIEMONĖS
UŽGROBIMAS) (ATSAKINGOJI INSTITUCIJA – VRM)
90. Tą pačią dieną, kai iškyla valstybės lygio ekstremaliosios situacijos grėsmė ar susidaro
valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl įkaitų paėmimo (lėktuvo, laivo ar kitos transporto
priemonės užgrobimo), skubiai šaukiamas VRM ESOC. Jei nėra galimybės sušaukti VRM ESOC tą
pačią dieną, jis šaukiamas ne vėliau kaip kitą dieną po valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
grėsmės iškilimo ar tokios situacijos susidarymo.
91. VRM ESOC:
91.1. tuoj pat surenka informaciją apie situaciją, ją analizuoja ir vertina;
91.2. atsižvelgdamas į situaciją, teikia pasiūlymus įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų
vadovams ir (ar) vidaus reikalų ministrui dėl būtinų priemonių;
91.3. atsižvelgdamas į situaciją ir galimą jos vystymąsi, siūlo vidaus reikalų ministrui inicijuoti
civilinės saugos sistemos parengties lygio padidinimą;
91.4. organizuoja VESK sprendimų įgyvendinimą.
92. Taip pat VRM, atsižvelgdama į VRM plano 7.6 papunktyje nurodytos valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos galimas vystymosi tendencijas ir jei per 1–2 dienas sužeidžiama daugiau
kaip 100 gyventojų, skubiai kreipiasi į SAM dėl valstybės medicinos rezervo išteklių panaudojimo
(atsakingas – VSMPD).
93. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.6 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, PAGD:
93.1. palaiko ryšį su ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei savivaldybių
ekstremaliųjų situacijų operacijų centrais;
93.2. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, ūkio
subjektus ir kitas įstaigas apie gresiančią ar susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją,
galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos būdus;
93.3. koordinuoja gyventojų evakavimą, telkia evakuotiems gyventojams reikalingus
materialinius išteklius;
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93.4. vadovauja pavaldžių įstaigų darbui ir pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos
sistemos pajėgų veiksmus evakuojant gyventojus ir taikant kitus skubius gyventojų ir visų rūšių turto
apsaugomuosius veiksmus;
93.5. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, kaimyninių valstybių institucijomis ir
įstaigomis, MIC, NATO EADRCC ir UN OCHA;
93.6. gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, dėl kurios galėtų kilti
pavojus kaimyninių valstybių gyventojams ir aplinkai, teikia kaimyninėms valstybėms informaciją
apie gresiančią arba susidariusią ekstremaliąją situaciją;
93.7. atsižvelgdamas į susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, teikia VESK
pasiūlymus dėl gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų organizavimo, taip pat dėl valstybės rezervo
civilinės saugos priemonių atsargų panaudojimo.
94. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.6 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, PD:
94.1. užtikrina eismo reguliavimą gyventojų evakavimo metu ir jam pasibaigus, reguliuoja
eismą laikinuosiuose transporto kontrolės ir eismo reguliavimo postuose, pagrindiniuose ir
atsarginiuose evakavimo maršrutuose ir užtikrina viešąją tvarką;
94.2. užtveria ir blokuoja užgrobtą transporto priemonę ir teritoriją aplink ją, prireikus įveda
specialių leidimų sistemą, be specialaus leidimo į šią teritoriją neįleidžia žmonių ir transporto
priemonių, o išleidžia iš jos tik per tarpinius gyventojų evakavimo punktus;
94.3. užtikrina viešąją tvarką gyventojų susitelkimo vietose.
95. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.6 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, VST:
95.1. atkuria ir (ar) užtikrina viešąją tvarką;
95.2. pagal kompetenciją ir gelbėjimo darbų vadovo nurodymu likviduoja pavojų žmonių
gyvybei ar sveikatai ir turtui;
95.3. esant vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų prašymui, sustiprina policijos, VSAT,
PAGD pajėgas ir padeda šioms institucijoms atlikti joms pavestas funkcijas.
96. Gresiant ar susidarius VRM plano 7.6 papunktyje nurodytai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai, VSAT žvalgo įvykio vietą ir apylinkes iš oro ir teikia informaciją suinteresuotoms
valstybės institucijoms.
97. PD, VSAT, PAGD ir VST savo veiklą organizuoja pagal savo įstaigos ekstremaliųjų
situacijų valdymo plane numatytas priemones esant įkaitų paėmimui bei pagal Specialiosios įkaitų
išlaisvinimo operacijos „Žaibas“ planą, patvirtintą vidaus reikalų ministro 2006 m. vasario 1 d.
įsakymu Nr. 1-1RN-1(RN) „Dėl Specialiosios įkaitų išlaisvinimo operacijos „ŽAIBAS“ plano
patvirtinimo“.
98. VRM kanclerio potvarkiu ir pagal poreikį įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų
įsakymais nustatomas specialus VRM ir įstaigų darbuotojų darbo grafikas, siekiant užtikrinti
nepertraukiamą VRM ir įstaigos darbuotojų darbą organizuojant valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valdymo organizavimą po darbo valandų, ne darbo ir švenčių dienomis.
SEPTINTASIS SKIRSNIS
SAUSRA (KAITRA) (REMIANČIOJI INSTITUCIJA – VRM)
99. Kai iškyla valstybės lygio ekstremaliosios situacijos grėsmė ar susidaro valstybės lygio
ekstremalioji situacija dėl sausros (kaitros), įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų darbuotojai
veikia vadovaudamiesi Gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir
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ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1212 „Dėl Gelbėjimo,
paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo
ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Gelbėjimo darbų
aprašas).
100. Jei dėl VRM plano 7.7 papunktyje nurodyto ekstremalaus įvykio skelbiama valstybės lygio
ekstremalioji situacija, ne vėliau kaip kitą dieną po valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
paskelbimo šaukiamas VRM ESOC.
101. VRM ESOC:
101.1. tuoj pat surenka informaciją apie situaciją, ją analizuoja ir vertina;
101.2. atsižvelgdamas į situaciją, teikia pasiūlymus įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų
vadovams ir (ar) vidaus reikalų ministrui dėl būtinų priemonių;
101.3. atsižvelgdamas į situaciją ir galimą jos vystymąsi, siūlo vidaus reikalų ministrui
inicijuoti civilinės saugos sistemos parengties lygio padidinimą;
101.4. palaiko ryšį su ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei savivaldybių
ekstremaliųjų situacijų operacijų centrais;
101.5. organizuoja VESK sprendimų įgyvendinimą.
AŠTUNTASIS SKIRSNIS
SPEIGAS (DIDELIS ŠALTIS), EPIZOOTIJOS, TERŠALŲ IŠSILIEJIMAS PAKRANTĖJE,
PAVOJINGOS AR YPAČ PAVOJINGOS UŽKREČIAMOSIOS LIGOS (EPIDEMIJOS IR
(AR) PANDEMIJOS, BIOTERORIZMAS), MIŠKŲ GAISRAI, TRANSPORTO ĮVYKIAI,
SUSIJĘ SU JŪROS AR VIDAUS VANDENŲ LAIVO NAUDOJIMU, AVIACIJA,
GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO IR AUTOMOBILIŲ KELIŲ EISMU IR ĮVYKIAIS
VEŽANT PAVOJINGĄ KROVINĮ (REMIANČIOJI INSTITUCIJA – VRM)
102. Kai iškyla valstybės lygio ekstremaliosios situacijos grėsmė ar susidaro valstybės lygio
ekstremalioji situacija dėl speigo (didelio šalčio), epizootijos, teršalų išsiliejimo pakrantėje,
pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos ir (ar) pandemijos, bioterorizmo),
miškų gaisrų, transporto įvykių, susijusių su jūros ar vidaus vandenų laivo naudojimu, aviacija,
geležinkelių transporto ir automobilių kelių eismu ir įvykiais vežant pavojingą krovinį, įstaigų ir
vidaus reikalų centrinių įstaigų darbuotojai veikia vadovaudamiesi Gelbėjimo darbų aprašu.
103. Jei dėl VRM plano 7.8–7.11, 7.14 ir 7.15 papunkčiuose nurodyto ekstremalaus įvykio
skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija, ne vėliau kaip kitą dieną po valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo šaukiamas VRM ESOC.
104. VRM ESOC:
104.1. tuoj pat surenka informaciją apie situaciją, ją analizuoja ir vertina;
104.2. atsižvelgdamas į situaciją, teikia pasiūlymus įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų
vadovams ir (ar) vidaus reikalų ministrui dėl būtinų priemonių;
104.3. atsižvelgdamas į situaciją ir galimą jos vystymąsi, siūlo vidaus reikalų ministrui
inicijuoti civilinės saugos sistemos parengties lygio padidinimą;
104.4. palaiko ryšį su ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei savivaldybių
ekstremaliųjų situacijų operacijų centrais;
104.5. organizuoja VESK sprendimų įgyvendinimą.
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DEVINTASIS SKIRSNIS
TARŠA RADIOAKTYVIOSIOMIS MEDŽIAGOMIS, PAVOJINGAS
RADIOAKTYVUS RADINYS IR KITOS RADIOLOGINĖS AVARIJOS IR ĮVYKIAI
(REMIANČIOJI INSTITUCIJA – VRM)
105. Kai iškyla valstybės lygio ekstremaliosios situacijos grėsmė ar susidaro valstybės lygio
ekstremalioji situacija dėl taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingų radioaktyvių radinių ir
kitos radiologinės avarijos ir įvykių, įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų darbuotojai veikia
vadovaudamiesi Gelbėjimo darbų aprašu ir Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502 „Dėl
Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
106. Jei dėl VRM plano 7.12 papunktyje nurodyto ekstremalaus įvykio skelbiama valstybės
lygio ekstremalioji situacija, ne vėliau kaip kitą dieną po valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
paskelbimo šaukiamas VRM ESOC.
107. VRM ESOC:
107.1. tuoj pat surenka informaciją apie situaciją, ją analizuoja ir vertina;
107.2. atsižvelgdamas į situaciją, teikia pasiūlymus įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų
vadovams ir (ar) vidaus reikalų ministrui dėl būtinų priemonių;
107.3. atsižvelgdamas į situaciją ir galimą jos vystymąsi, siūlo vidaus reikalų ministrui
inicijuoti civilinės saugos sistemos parengties lygio padidinimą;
107.4. palaiko ryšį su ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei savivaldybių
ekstremaliųjų situacijų operacijų centrais;
107.5. organizuoja VESK sprendimų įgyvendinimą.
DEŠIMTASIS SKIRSNIS
BRANDUOLINĖS AVARIJOS (REMIANČIOJI INSTITUCIJA – VRM)
108. Kai iškyla branduolinės avarijos grėsmė ar susidaro valstybės lygio ekstremalioji situacija,
įstaigos ir vidaus reikalų centrinės įstaigos atlieka Valstybiniame gyventojų apsaugos plane
branduolinės avarijos atveju, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d.
nutarimu Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju
patvirtinimo“, nustatytas funkcijas.
109. Jei dėl VRM plano 7.13 papunktyje nurodyto ekstremalaus įvykio skelbiama valstybės
lygio ekstremalioji situacija, ne vėliau kaip kitą dieną po valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
paskelbimo šaukiamas VRM ESOC.
110. VRM ESOC:
110.1. tuoj pat surenka informaciją apie situaciją, ją analizuoja ir vertina;
110.2. atsižvelgdamas į situaciją, įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovams ir (ar)
vidaus reikalų ministrui teikia pasiūlymus dėl būtinų priemonių;
110.3. atsižvelgdamas į situaciją ir galimą jos vystymąsi, siūlo vidaus reikalų ministrui
inicijuoti civilinės saugos sistemos parengties lygio padidinimą;
110.4. palaiko ryšį su ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei savivaldybių
ekstremaliųjų situacijų operacijų centrais;
110.5. organizuoja VESK sprendimų įgyvendinimą.
VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS
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TERŠALŲ IŠSILIEJIMAS JŪROJE (REMIANČIOJI INSTITUCIJA – VRM)
111. Kai iškyla valstybės lygio ekstremaliosios situacijos grėsmė ar susidaro valstybės lygio
ekstremalioji situacija dėl teršalų išsiliejimo jūroje, įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų
darbuotojai veikia vadovaudamiesi Gelbėjimo darbų aprašu. Žmonių paieška ir gelbėjimas, taip pat
teršimo incidentų likvidavimo darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1378 „Dėl valstybės institucijų pareigų ir įgaliojimų
organizuojant, koordinuojant, vadovaujant ir vykdant žmonių paieškos ir gebėjimo, taip pat teršimo
incidentų likvidavimo darbus“.
112. Jei dėl VRM plano 7.16 papunktyje nurodyto ekstremalaus įvykio skelbiama valstybės
lygio ekstremalioji situacija, ne vėliau kaip kitą dieną po valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
šaukiamas VRM ESOC.
113. VRM ESOC:
113.1. tuoj pat surenka informaciją apie situaciją, ją analizuoja ir vertina;
113.2. atsižvelgdamas į situaciją, teikia pasiūlymus įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų
vadovams ir (ar) vidaus reikalų ministrui dėl būtinų priemonių;
113.3. atsižvelgdamas į situaciją ir galimą jos vystymąsi, siūlo vidaus reikalų ministrui
inicijuoti civilinės saugos sistemos parengties lygio padidinimą;
113.4. palaiko ryšį su ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei savivaldybių
ekstremaliųjų situacijų operacijų centrais;
113.5. organizuoja VESK sprendimų įgyvendinimą.
DVYLIKTASIS SKIRSNIS
GALIMŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS IR
KOORDINAVIMAS, MATERIALINIŲ IR TECHNINIŲ IŠTEKLIŲ TIEKIMAS IR
PASLAUGŲ TEIKIMAS, KAI DĖL GRESIANČIOS AR SUSIDARIUSIOS
SAVIVALDYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS Į VRM KREIPĖSI
SAVIVALDYBĖ (-ĖS).
114. Kai dėl gresiančios ar susidariusios savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos į VRM
kreipiasi savivaldybė (-ės), šio kreipimosi nagrinėjimas tuoj pat pavedamas VSMPD ir PAGD.
115. Jei savivaldybės kreipimosi nagrinėjimo metu paaiškėja, kad gresiančios ar susidariusios
savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos gali nepavykti suvaldyti vienos savivaldybės
pastangomis arba savivaldybės prašomos pagalbos nepakaks ir (ar) gresianti ar susidariusi
savivaldybės lygio ekstremalioji situacija gali išplisti į didesnę nei trijų savivaldybių teritoriją,
VSMPD, suderinęs su PAGD, teikia motyvuotą pasiūlymą vidaus reikalų ministrui sušaukti VESK
posėdį.
116. Kai savivaldybėje esančių materialinių išteklių ir civilinės saugos sistemos pajėgų
ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti nepakanka, savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų komisija pateikia VRM materialinių išteklių poreikį, VSMPD, suderinęs su
PAGD, teikia motyvuotą pasiūlymą vidaus reikalų ministrui sušaukti VESK posėdį.
117. VESK nurodymu PAGD sušaukia valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro
pasitarimą.
118. Gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, kai valstybės lygiu reikia
koordinuoti civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių paskirstymą, VSMPD direktorius
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apie situaciją žodžiu ar ryšio priemonėmis tuoj pat informuoja VRM ESOC koordinatorių. VRM
ESOC koordinatorius priima sprendimą dėl VRM ESOC sušaukimo.
119. VRM ESOC:
119.1. atsižvelgdamas į situaciją, teikia pasiūlymus įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų
vadovams ir (ar) vidaus reikalų ministrui dėl būtinų priemonių;
119.2. atsižvelgdamas į situaciją ir galimą jos vystymąsi, siūlo vidaus reikalų ministrui
inicijuoti civilinės saugos sistemos parengties lygio padidinimą;
119.3. organizuoja VESK sprendimų įgyvendinimą.
VI SKYRIUS
VRM VEIKSMAI PADIDINUS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PARENGTIES
LYGĮ
120. Padidinus civilinės saugos sistemos parengties lygį, VRM ESOC koordinatorius tuoj pat
šaukia VRM ESOC.
121. VRM ESOC:
121.1. atsižvelgdamas į situaciją ir grėsmes, dėl kurių padidinta civilinės saugos sistemos
parengtis, teikia pasiūlymus įstaigų ir vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovams ir (ar) vidaus reikalų
ministrui dėl būtinų parengties priemonių;
121.2. organizuoja materialinių ir techninių išteklių telkimą ir parengimą;
121.3. organizuoja VESK ir (ar) vidaus reikalų ministro sprendimų įgyvendinimą.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
122. VRM plano nuostatų veikimas ir VRM bei įstaigų darbuotojų pasirengimas reaguoti į
gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas tikrinamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus
rengiant civilinės saugos pratybas (atsakingi – VSMPD ir įstaigų vadovai).
–––––––––––––––––––––––––

