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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Plano paskirtis ir tikslas
1.1. Molėtų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano (toliau – planas) tikslas –
padėti savivaldybės administracijos direktoriui ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui
organizuoti ir koordinuoti gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.

Planas nustato materialinių

ir žmogiškųjų išteklių sutelkimą ir valdymą gresiant ar susidarius

savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai.
1.2. Planas reikalingas organizuoti ir koordinuoti savivaldos institucijų, valstybinių įstaigų,
savivaldybėje esančių tarnybų, organizacijų, ūkio subjektų pajėgų nepriklausomai nuo jų pavaldumo
veiksmus vykdant gyventojų perspėjimą, gyventojų ir aplinkos apsaugą, gelbėjimo ir kitus
neatidėliotinus darbus, avarijų, katastrofų, stichinių ir katastrofinių meteorologinių reiškinių, o taip pat
kitų gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų atvejais.
1.3. Planas yra pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujantis vykdomos organizacinės,
techninės, medicininės, evakuacinės ir kitos priemonės siekiant apsaugoti savivaldybės gyventojus ir
aplinką nuo ekstremaliųjų situacijų padarinių. Pagrindinis vykdomų priemonių ekstremaliosiose
situacijose tikslas - gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų vykdymas pavojingoje zonoje, žmonių
gyvybių išsaugojimas ir materialinių vertybių nuostolių sumažinimas.
2. Savivaldybės trumpas apibūdinimas
2.1. Molėtų rajono savivaldybė (toliau –Savivaldybė) yra pietinėje Utenos apskrities dalyje.
Rytinėje pusėje Savivaldybė ribojasi su Švenčionių rajonu, šiaurinėje - su Utenos rajonu. Šiaurės
vakaruose Savivaldybė ribojasi su Anykščių rajonu, vakarinėje dalyje – su Vilniaus apskrities Ukmergės
bei Širvintų rajonais, pietinėje – su Vilniaus rajonu. Savivaldybės teritorija yra Aukštaičių aukštumoje,
didžiausias aukštis 228 m, prie Kojeliškų kaimo netoli Žalvarių. Sausio vidutinė temperatūra apie 4,5
°C, liepos 17,0 °C. Per metus iškrinta 650 mm kritulių. Savivaldybės teritorijos plotas 1 367,8 km² ,
gyvena 21,36 tūkst. gyventojų. Iš jų miestuose – 6,5 tūkst., kaimuose – 14,86 tūkst. gyventojų.
Gyventojų tankis Savivaldybėje – 15,62 gyv./km². Savivaldybės centras – Molėtų miestas.
Savivaldybėje yra 1 miestas, 5 miesteliai, 821 kaimas, 107 viensėdžiai. Administracinis padalinimas:
Molėtų miestas ir 11 seniūnijų: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Dubingių, Giedraičių, Inturkės, Joniškio,
Luokesos, Mindūnų, Suginčių, Videniškių.
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-14 įsakymas Nr. B6-306

2.2. Savivaldybėje tyvuliuoja 231 ežeras, iš kurių didžiausi – Stirniai, Baltieji ir Juodieji Lakajai,
Galuonai, Aiseto ir Asvejos dalys. Savivaldybėje teka Virintos ir Siesarties upės. Miškai užima 28,6 %
Savivaldybės teritorijos, vyrauja pušynai yra eglynų, drebulynų. Didžiausi Poviliškio, Rudesos miškai.
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2.3. Savivaldybėje gyventojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų metu nuo atsiradusių gyvybei ar
sveikatai pavojingų veiksnių yra nustatyta 15 kolektyvinės apsaugos statinių.
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-14 įsakymas Nr. B6-306

2.4. Savivaldybėje gyventojų perspėjimui yra 2 centralizuoto paleidimo sirenos ir 1 vietinio
valdymo sirena.
2.5. Molėtų rajone yra 5 degalinės, kurių talpa: benzino 165,5 m³, dyzelinio kuro 135 m³,
suskystintų dujų 70,2 m³.
2.6. Savivaldybėje yra 1 valstybinės reikšmės objektas – UAB „Molėtų vanduo“. Pavojingų
objektų Savivaldybėje nėra. Rajone yra 9 gaisrų ir sprogimų atžvilgiu pavojingos įmonės, 34 gyvybiškai
svarbūs objektai, 618 ha didelio gamtinio degumo miškų masyvų, kur yra 11 kaimų ir gyvena 615
žmonių, 3 potencialiai pavojingi tvenkiniai.
2.7. Pagrindinės gamybos, statybinės įmonės: UAB „Lakaja“, UAB „Melingos keliai“, Žiuko
įmonė. Rajone yra 4 žemės ūkio bendrovės ir 2791 ūkininkai, 5 gydymo ir profilaktinės įstaigos. Yra
KASP Didžiosios kovos 8-osios rinktinės 806 kuopa Molėtuose.
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-14 įsakymas Nr. B6-306

2.8. Mokyklos ir mokymo įstaigos: 2 gimnazijos, 1 vidurinė, 1 progimnazija, 5 pagrindinės, 1
pradinė, 2 vaikų lopšeliai – darželiai, 1 specialiojo ir 2 papildomo mokymo įstaigos, Alantos
technologijos ir verslo mokykla.
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-14 įsakymas Nr. B6-306

2.9. Rajono keliai: magistraliniai – 42,4 km, krašto svarbos – 120,2 km, rajoniniai keliai – 317,14
km, vietiniai keliai – 1640 km.
3. Plane vartojamos sąvokos ir santrumpos
3.1. Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų,
ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar
susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.
3.2. Civilinės saugos sistemos parengtis – civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimas
reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją.
3.3. Civilinės saugos pratybos – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio
subjektų mokymas ir civilinės saugos sistemos parengties patikrinimas, kai tariamomis
ekstremaliosiomis sąlygomis tikrinami veiksmai ir procedūros, numatytos ekstremaliųjų situacijų
valdymo planuose, tobulinami valdymo įgūdžiai, mokomasi praktiškai organizuoti gyventojų ir turto
apsaugą nuo ekstremaliųjų situacijų poveikio ir atlikti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus,
likviduoti įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius.
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3.4. Didelė pramoninė avarija – dėl nekontroliuojamos padėties eksploatuojant pavojingąjį
objektą įvykstantis nenumatytas staigus įvykis (sprogimas, gaisras arba didelio kiekio pavojingųjų
medžiagų išsiveržimas į aplinką), kuris sukelia tiesioginį ar uždelstą didelį pavojų gyventojams ir (ar)
aplinkai pavojingajame objekte ar už jo ribų ir kuris yra susijęs su viena ar keliomis pavojingosiomis
medžiagomis.
3.5. Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti
staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar
padaryti kitą žalą.
3.6. Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis,
techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų
socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.
3.7. Ekstremalių situacijų komisija (toliau – ESK) – iš valstybės politikų, valstybės ir (ar)
savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, profesinės karo tarnybos karių
sudaroma nuolatinė komisija, koordinuojanti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą
ir padarinių šalinimą.
3.8. Ekstremaliojo įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje
praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar kiti įvykio mastą,
padarinius ar faktą apibūdinantys dydžiai arba aplinkybės (kritinės ribos), kuriuos atitinkantis, pasiekęs
ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliuoju.
3.9. Ekstremaliosios situacijos židinys – vieta, kurioje įvyko įvykis ar ekstremalusis įvykis, ir
teritorija, apimanti didžiausio pavojaus sritį apie tų įvykių vietą, kurioje gresia įvykio ar ekstremaliojo
įvykio veiksnių pavojai ten esančių gyventojų sveikatai ir (ar) gyvybei, turtui ir (ar) aplinkai.
3.10. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – ESOC) – iš valstybės ir (ar)
savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, ūkio subjektų darbuotojų
sudaromas organas, vykdantis ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinantis ekstremalių situacijų
komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuojantis ir koordinuojantis įvykių, ekstremaliųjų
įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.
3.11. Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas (toliau – operacijų vadovas) – civilinės
saugos sistemos subjekto valstybės tarnautojas, darbuotojas ar valstybės politikas, paskirtas vadovauti
visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar
ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje.
3.12. Ekstremaliųjų situacijų prevencija – kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms
situacijoms priemonių visuma, kad būtų išvengta ekstremaliųjų situacijų arba mažėtų jų galimybė, o
susidarius ekstremaliajai situacijai būtų kuo mažiau pakenkta gyventojams, valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklai, turtui ir aplinkai.
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3.13. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – dokumentas, kuriuo reglamentuojamas
materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms
situacijoms.
3.14. Gelbėjimo darbai – veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų
situacijų metu siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti jiems pirmąją medicinos
pagalbą ir (ar) nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti aplinką.
3.15. Gelbėjimo darbų vadovas – civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojas ar
darbuotojas, iki operacijų vadovo paskyrimo ekstremaliosios situacijos židinyje vadovaujantis
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams, taip pat įvykio, ekstremaliojo įvykio likvidavimo ir jų
padarinių šalinimo darbams.
3.16. Gyventojas – fizinis asmuo, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje.
3.17. Gyventojų evakavimas – dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos
organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas,
laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas.
3.18. Įvykis – ekstremaliojo įvykio kriterijų neatitinkantis, nepasiekęs gamtinis, techninis,
ekologinis ar socialinis įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms,
turtui ir (ar) aplinkai.
3.19. Kita įstaiga – socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto srityse veikiantis juridinis
asmuo, kurio veiklos tikslas – tenkinti tam tikrus viešuosius interesus, išskyrus valstybės ir savivaldybių
institucijas ir įstaigas.
3.20. Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar karo
metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.
3.21. Neatidėliotini darbai – veiksmai, užtikrinantys gelbėjimo, paieškos darbų vykdymą, turto
išsaugojimą, sanitarinį švarinimą ir būtiniausių gyvenimo sąlygų atkūrimą įvykių, ekstremaliųjų įvykių
ar ekstremaliųjų situacijų metu.
3.22. Materialiniai ištekliai – nekilnojamasis turtas, transporto priemonės, statybinės
medžiagos ir kiti ištekliai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti gresiančioms ar
susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti.
3.23. Pavojingasis objektas – visa veiklos vykdytojo valdoma teritorija, įskaitant įprastą ir
susijusią joje esančią infrastruktūrą ar vykdomą veiklą, kurios viename ar keliuose įrenginiuose yra
pavojingųjų medžiagų.
3.24. Pavojingoji medžiaga – medžiaga, mišinys ar preparatas, nurodytas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatytame sąraše arba atitinkantis nustatytus kriterijus ir esantis žaliavų, gaminių,
šalutinių produktų, liekanų ar tarpinių produktų pavidalo, įskaitant medžiagas, kurios gali susidaryti
kilus avarijai.
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3.25. Paieškos darbai – veiksmai, kuriais siekiama surasti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar
ekstremaliųjų situacijų metu dingusius, pasiklydusius ar nukentėjusius gyventojus, patyrusius avariją
laivus ir orlaivius.
3.26. Perspėjimo sistema – visuma organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis siekiama
užtikrinti garsinio perspėjamojo civilinės saugos signalo davimą ir (ar) informacijos apie gresiančią ar
susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo
ekstremaliosios situacijos būdus perdavimą gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir
įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams.
3.27. Slėptuvė – specialiosios paskirties statinys arba specialiai įrengta patalpa gyventojams,
kurie užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų situacijų ar karo metu,
apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.
3.28. Ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje įregistruotas ir gamybinę, komercinę, finansinę
ar kitokią ūkinę veiklą vykdantis juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens filialas ar atstovybė.
3.29. Valstybinės reikšmės objektas – valstybės institucija, įmonė, ūkio, energetikos,
transporto, telekomunikacijų ar kitas infrastruktūros objektas, neatsižvelgiant į jo nuosavybės formą,
kurio kontrolės ar funkcionavimo sutrikimas arba sutrikdymas keltų pavojų ar padarytų didelę žalą
nacionaliniam saugumui – sutrikdytų valstybės valdymą, ūkio sistemos, valstybei svarbios ūkio šakos
ar infrastruktūros funkcionavimą arba kuris karo, antpuolių ar teroro aktų metu gali būti pasirinktas kaip
taikinys ir dėl to tapti ekstremaliosios situacijos židiniu.
3.30. Kitos Plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme
ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
II. GRESIANČIOS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
4. Ekstremalieji įvykiai, kurie galėtų sukelti Savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją:
4.1. įvykiai dėl kurių nukentėjo žmonės – ypač pavojingos žmonių užkrečiamosios ligos,
radiacinė avarija, pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką, gaisrai ir sprogimai, teroro aktai,
stichiniai ir katastrofiniai geologiniai, hidrometeorologiniai reiškiniai, techniniai, ekologiniai ar
socialiniai įvykiai;
4.2. įvykiai dėl kurių sutrikdytos gyventojų socialinės sąlygos – kelių transporto avarijos, eismo
nutraukimas magistraliniuose, krašto ar rajoniniuose keliuose, elektros energijos tiekimo sutrikimai,
šilumos energijos tiekimo sutrikimai, dujų tiekimo sutrikimai, komunalinių sistemų (vandens tiekimo,
nuotekų šalinimo) avarijos, ryšių paslaugų tiekimo sutrikimai, pastatų griuvimai, masinis užsieniečių
antplūdis;
4.3. įvykiai dėl kurių padarytas poveikis aplinkai – augalų ligos, gyvūnų ligos, vabzdžių
antplūdis, avarija su pavojingomis medžiagomis, radiacinė avarija, miškų gaisrai, oro tarša, vandens,
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dirvožemio, grunto tarša naftos produktais, smarkus vėjas (škvalas, uraganas), smarkus lietus, speigas,
sausra, potvynis,
4.4. kiti ekstremalieji įvykiai – teroro aktas, pavojingas radinys (sprogmuo, pavojingoji
medžiaga), rastas radioaktyvus šaltinis, radionuklidais užterštas objektas.
5. Savivaldybėje galimų pavojų sąrašas.
5.1. Atlikus Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę nustatyti visi
Savivaldybės teritorijoje galimi pavojai. Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos
analizė pateikiama planą papildančiuose dokumentuose (prieduose).
5.2. Savivaldybėje galimų pavojų sąrašas prioriteto tvarka:
5.2.1. Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės:
5.2.1.1. Gaisrai ir sprogimai;
5.2.1.2. Pavojingos užkrečiamosios ligos;
5.2.1.3. Smarkus vėjas (škvalas, uraganas);
5.2.1.4. Miškų gaisrai;
5.2.1.5. Vandens, dirvožemio, grunto tarša, naftos produktų išsiliejimas;
5.2.1.6. Transporto avarijos (automobilių, oro, vandens) ir įvykiai transportuojant pavojingą
krovinį;
5.2.1.7. Pavojingas radinys;
5.2.2. Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį):
5.2.2.1. Gyvūnų ligos;
5.2.2.2. Radiacinė avarija (radiologinė, branduolinė);
5.2.3. Pavojai, kurie yra didelės tikimybės:
5.2.3.1. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;
5.2.4. Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka:
5.2.4.1. Sausra (kaitra);
5.2.4.2. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;
5.2.4.3. Komunalinių sistemų avarija (vandens tiekimo, nuotekų šalinimo);
5.2.4.4. Hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos;
5.2.4.5. Pastatų griuvimai;
5.2.4.6. Speigas (didelis šaltis);
5.2.4.7. Masinis užsieniečių antplūdis;
5.2.4.8. Dujų tiekimo sutrikimas;
5.2.4.9. Ryšių paslaugų teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai;
5.2.4.10. Maisto tarša;
5.2.4.11. Žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir paukščių badas;
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5.2.4.12. Smarkus lietus;
5.2.4.13. Smarkus snygis, smarki pūga;
5.2.4.14. Smarki lijundra, storas sudėtinis apšalas;
5.2.4.15. Streikai;
5.2.4.16. Nuošliauža;
5.2.4.17. Visuomenės neramumai, riaušės;
5.2.4.18. Žmonių grobimas, įkaitų paėmimas, teroristiniai išpuoliai;
5.2.4.19. Vabzdžių antplūdis;
5.2.4.20. Augalų ligos;
5.2.4.21. Kuro resursų trūkumas ir (ar) stygius;
5.2.4.22. Potvynis;
5.2.4.23. Cheminė avarija;
5.2.4.24. Oro tarša;
5.2.4.25. Žemės drebėjimas.
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-14 įsakymas Nr. B6-306

5.3. Savivaldybėje galimi pavojai kuriems nustatyta labai didelė ar didelė rizika:
5.3.1. Gaisrai ir sprogimai;
5.3.2. Pavojingos užkrečiamosios ligos;
5.3.3. Smarkus vėjas (škvalas, uraganas);
5.3.4. Miškų gaisrai;
5.3.5. Vandens, dirvožemio, grunto tarša, naftos produktų išsiliejimas;
5.3.6. Transporto avarijos (automobilių, oro, vandens) ir įvykiai transportuojant pavojingą
krovinį;
5.3.7. Pavojingas radinys;
5.3.8. Gyvūnų ligos;
5.3.9. Radiacinė avarija (radiologinė, branduolinė).
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-14 įsakymas Nr. B6-306

III. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANČIĄ AR SUSIDARIUSIĄ
EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ ORGANIZAVIMAS
6. Perspėjimas ir informavimas
6.1. Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų
perspėjimas ir informavimas Savivaldybėje apie gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas
organizuojamas vadovaujantis Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų,
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ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų
šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus tvarkos aprašu patvirtintu
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. 1-193.
6.2. Tiesioginį gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimą ir informavimą vykdo:
6.2.1. valstybės lygiu – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Civilinės saugos
valdybos Situacijų koordinavimo skyrius (toliau – SKS);
6.2.2. savivaldybės lygiu – Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau –
Savivaldybės ESOC) Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupė (toliau – Informavimo
grupė).
6.3. Savivaldybė įvertinusi jai būdingas grėsmes ir vadovaudamasi Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento parengtomis tipinėmis rekomendacijomis, parengia savo rekomendacijas
gyventojams. Gresiant ar susidarius ekstremaliai situacijai asmenys atsakingi už perspėjimą ir
informavimą pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams patikslina pagal gresiančios ar įvykusios
ekstremaliosios situacijos pobūdį, mastą ir aplinkybes.
6.4. Savivaldybėje gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio
subjektų perspėjimui yra įrengtos 2 centralizuoto valdymo elektros sirenos Molėtų mieste ir 1 vietinio
valdymo elektros sirena Giedraičiuose. Savivaldybėje vietinių transliuotojų nėra, todėl gyventojų
perspėjimui ir informavimui Molėtų mieste pasitelkiami 2 Utenos vyriausiojo policijos komisariato
Molėtų rajono policijos komisariato (toliau – Policijos komisariatas) automobiliai su garsine įranga,
seniūnijose gyventojai perspėjami per pasiuntinius, vykstančius nustatytais maršrutais. Perspėjimo apie
gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją schema pateikiama planą papildančiuose
dokumentuose (prieduose).
7. Informavimo grupės veiksmai organizuojant gyventojų ir savivaldybėje esančių civilinės
saugos sistemos subjektų perspėjimą
7.1. Informavimo grupės veiksmai gavus Savivaldybės administracijos direktoriaus,
Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymą perspėti ir informuoti
Savivaldybėje esančius civilinės saugos sistemos subjektus ir teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti kitus
nurodymus:
7.1.1. patikrina, ar teisingas identifikavimo kodas, jei nurodymas perduodamas telefonu.
Identifikavimo kodas gali būti nenaudojamas, jei nurodymas perduodamas vietoje;
7.1.2. patikslina sirenų jungimo laiką;
7.1.3. priima informaciją apie įvykį, priima (arba paruošia) pranešimo tekstą ir rekomendacijas
gyventojams;
7.1.4. perspėja ir informuoja savivaldybės lygio civilinės saugos sistemos subjektus;
7.1.5 informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams pateikia:
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7.1.5.1. Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Utenos APGV)
struktūrinio padalinio darbuotojui, kuris privalo pateikti informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir
rekomendacijas gyventojams Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS vyriausiajam arba
vyresniajam specialistui ir regioniniams transliuotojams;
7.1.6. paskambina Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojams, nurodo
priežastį ir paprašo iškviesti 2 Molėtų rajono policijos komisariato ekipažus su garsine įranga į
Savivaldybę, perduoda policijos komisariato budėtojams informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir
rekomendacijas gyventojams;
7.1.7. atvykusiems Policijos komisariato ekipažams perduoda informaciją apie įvykį, pranešimo
tekstą ir rekomendacijas gyventojams, kurias Policijos komisariato ekipažai turės paskelbti Molėtų
miesto gyventojams per 3 min. nuo sirenų įjungimo pradžios;
7.1.8. perduoda informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams
seniūnijų seniūnams;
7.1.9. duoda nurodymą Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau Molėtų PGT) viršininko
įgaliotam Molėtų PGT budinčios pamainos vadui ar jį pavaduojančiam pareigūnui nurodytu laiku įjungti
centralizuoto valdymo sirenas;
7.1.10. duoda nurodymą Giedraičių seniūnijos seniūnui nurodytu laiku organizuoti vietinio
valdymo sirenos įjungimą ir per pasiuntinius paskelbti informaciją ir rekomendacijas Giedraičių
miestelio gyventojams per 3 min. nuo sirenos įjungimo pradžios;
7.1.11. kontroliuoja perspėjimo sistemos veikimą;
7.1.12. informuoja asmenis, davusius nurodymą perspėti ir informuoti gyventojus ir civilinės
saugos sistemos subjektus apie nurodymų įvykdymą;
7.1.13. apie gyventojų perspėjimo ir informavimo eigą informuoja Utenos APGV struktūrinio
padalinio darbuotoją;
7.1.14. įrašo darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašo atliktus veiksmus.
7.2. Informavimo grupės veiksmai gavus Utenos APGV struktūrinio padalinio darbuotojo
nurodymą perspėti gyventojus ir Savivaldybėje esančius civilinės saugos sistemos subjektus:
7.2.1. patikrina, ar teisingas identifikavimo kodas;
7.2.2. patikslina sirenų įjungimo laiką;
7.2.3. gauna informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams;
7.2.4. informuoja savivaldybės administracijos direktorių ir savo tiesioginį vadovą apie gautą
nurodymą perspėti ir informuoti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus;
7.2.5. perspėja ir informuoja savivaldybės lygio civilinės saugos sistemos subjektus;
7.2.6. paskambina Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojams, nurodo
priežastį ir paprašo iškviesti 2 Molėtų rajono policijos komisariato ekipažus su garsine įranga į
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Savivaldybę, perduoda policijos komisariato budėtojams informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir
rekomendacijas gyventojams;
7.2.7. atvykusiems Policijos komisariato ekipažams perduoda informaciją apie įvykį, pranešimo
tekstą ir rekomendacijas gyventojams, kurias Policijos komisariato ekipažai turės paskelbti Molėtų
miesto gyventojams per 3 min. nuo sirenų įjungimo pradžios;
7.2.8. perduoda informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams
seniūnijų seniūnams;
7.2.9. duoda nurodymą Molėtų PGT viršininko įgaliotam Molėtų PGT budinčios pamainos vadui
ar jį pavaduojančiam pareigūnui nurodytu laiku įjungti centralizuoto valdymo sirenas;
7.2.10. duoda nurodymą Giedraičių seniūnijos seniūnui nurodytu laiku organizuoti vietinio
valdymo sirenos įjungimą ir per pasiuntinius paskelbti informaciją ir rekomendacijas Giedraičių
mietelio gyventojams per 3 min. nuo sirenos įjungimo pradžios;
7.2.11. kontroliuoja perspėjimo sistemos veikimą;
7.2.12.

informuoja

Utenos

APGV

struktūrinio

padalinio

darbuotoją,

Savivaldybės

administracijos direktorių ir savo tiesioginį vadovą apie gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų
perspėjimą ir informavimą;
7.2.13. įrašo darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašo atliktus veiksmus.
7.3. Informavimo grupės veiksmai dėl techninių kliūčių neveikiant perspėjimo ir informavimo
sistemai.
7.3.1. Dėl techninių kliūčių neveikiant perspėjimo ir informavimo sistemai Informavimo grupės
vadovas praneša Savivaldybės administracijos direktoriui, Utenos APGV struktūrinio padalinio
darbuotojui, kiti Informavimo grupės veiksmai atliekami anksčiau nurodyta tvarka. Informavimo grupės
vadovas apie neveikiančią perspėjimo ir informavimo sistemą iškart informuoja už perspėjimo sistemos
priežiūrą atsakingą organizaciją.
7.4. Identifikavimo kodų panaudojimo tvarka
7.4.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtinti identifikavimo
kodai suteikiami ir juos panaudoti nustatyta tvarka gali asmenys, turintys teisę priimti sprendimą
perspėti ir informuoti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus, ar jų įgalioti asmenys, taip pat
asmenys, tiesiogiai vykdantys gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimą ir
informavimą.
7.4.2. Identifikavimo kodai skirstomi į bendruosius ir individualius:
7.4.2.1. gresiant ar įvykus valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, siekiant perspėti ir informuoti
visos šalies mastu gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas, ūkio
subjektus, naudojami bendrieji kodai, kurie perduodami nustatyta tvarka visiems adresatams nekeičiant
identifikavimo kodo. Bendruosius kodus panaudoti teisę turi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

15
departamento SKS vyriausiasis arba vyresnysis specialistas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento direktoriaus nurodymu;
7.4.2.2. gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai vienoje ar keliose savivaldybėse, siekiant
perspėti ir informuoti atitinkamų savivaldybių gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas,
kitas įstaigas, ūkio subjektus, naudojami individualūs identifikavimo kodai.
7.4.3. Asmuo, duodantis nurodymą perspėti ir informuoti gyventojus ir civilinės saugos sistemos
subjektus, privalo prisistatyti (pasakyti vardą, pavardę, pareigas), nurodyti identifikavimo kodą ir duoti
privalomus vykdyti nurodymus. Siekdamas įsitikinti, kad nurodymas perduotas teisingam adresatui, jis
gali pareikalauti adresato patvirtinti nurodymo gavimą. Nurodymo gavimas patvirtinamas pakartojant
adresatui priskirto identifikavimo kodo tris paskutinius skaičius ar raides.
7.4.4. Identifikavimo kodai laikomi užklijuotuose ir antspauduotuose vokuose. Jie privalo būti
prieinami nedelsiant, bet kuriuo paros metu.
7.4.5. Identifikavimo kodai nenaudojami, kai pagal patvirtintą grafiką atliekamas perspėjimo
sistemos patikrinimas arba pratybų metu, jei bus jungiamos sirenos, iš anksto per visuomenės
informavimo priemones informavus gyventojus.
7.4.6. Jei identifikavimo kodas neatitinka, nurodymas nevykdomas. Asmuo, gavęs neteisingą
identifikavimo kodą, privalo susisiekti su asmeniu, davusiu nurodymą, ir patikslinti identifikavimo kodą
bei gautą nurodymą. Apie visus veiksmus informuojamas tiesioginis vadovas ir vykdomi tolesni jo
nurodymai.
7.5. Pasiuntinių išvykimo tvarka ir maršrutai
7.5.1. Tose Molėtų rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse, kuriose nėra sirenų arba nėra
galimybių panaudoti kitų įspėjamųjų garsinių priemonių, Savivaldybės gyventojai, valstybės ir
Savivaldybės institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos, ūkio subjektai perspėjami ir informuojami per
pasiuntinius, vykstančius automobiliais arba kitomis transporto priemonėmis. Perspėjimo ir
informavimo tekstą bei kitą informaciją pasiuntiniams įteikia atitinkamos seniūnijos seniūnas, kuriam
šios informacijos tekstą pateikia Informavimo grupė arba Informavimo grupės vadovas.
7.5.2. Seniūnai paskira pasiuntinius, nustato ir patvirtina jų maršrutus.
IV. INFORMACIJOS APIE EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ
GAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA
8. Informacijos apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir perdavimo Utenos
APGV, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitoms
suinteresuotoms institucijoms tvarka
8.1. Informacija apie gręsiantį ar susidariusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią
ekstremaliąją situaciją Savivaldybės teritorijoje ar jos dalyje teikiama Utenos APGV ir Priešgaisrinės
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apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD prie VRM) ir
kitoms suinteresuotoms institucijoms vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus
patvirtintu Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašu.
8.2. Už informacijos priėmimą iš atsakingų institucijų ir informacijos teikėjų ir jos perdavimą
Utenos APGV ir PAGD prie VRM apie Savivaldybėje ar jos dalyje prognozuojamą ar susidariusią
ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį yra atsakingi Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu paskirti asmenys – Savivaldybės ESOC Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo
grupės vadovas (Savivaldybės administracijos vyresn. specialistas civilinei ir darbo saugai), o jam
nesant Savivaldybės ESOC koordinatorius.
8.3. Atsakingi už informacijos pateikimą asmenys informaciją Utenos APGV ir PAGD prie
VRM teikia šiais atvejais:
8.3.1. kai prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių
kriterijai;
8.3.2. kai gresia ekstremalioji situacija;
8.3.3. kai pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai;
8.3.4. kai susidarė ekstremalioji situacija.
8.4. Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija (toliau – Savivaldybės ESK) ir Savivaldybės
ESOC informuoja Anykščių, Utenos, Švenčionių, Vilniaus, Širvintų ir Ukmergės savivaldybes apie
susidariusias ekstremaliąsias situacijas Savivaldybės teritorijoje, kurios gali išplisti už Savivaldybės
teritorijos ribų į kaimyninių savivaldybių teritorijas.
8.5. Informaciją pateikia Savivaldybės ESK arba Savivaldybės ESOC telefonu, faksu arba
elektroniniu paštu. Analogiška informacija bus gaunama ir iš kaimyninių savivaldybių. Informacijos
teikimo kontaktiniai duomenys pateikiami planą papildančiuose dokumentuose (prieduose).
8.6. Asmenys, atsakingi už informacijos teikimą, 8.3. punkte nustatytais atvejais nedelsdami
telefonu teikia PAGD prie VRM atsakingų institucijų ir informacijos teikėjų turimą informaciją.
Pateikiami šie duomenys:
8.6.1. trumpas įvykio, gresiančio ar įvykusio ekstremaliojo įvykio, gresiančios ar susidariusios
ekstremaliosios situacijos apibūdinimas (laikas, adresas, objektas, informacijos šaltinis, priežastys,
prognozė), priimti sprendimai, planuojami ar atlikti pirminiai veiksmai;
8.6.2. esami ir galimi pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui
ir aplinkai šaltiniai;
8.6.3. ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pareigos, vardas, pavardė, telefonų numeriai;
8.6.4. gelbėjimo darbų vadovo pareigos, vardas, pavardė, telefonų numeriai.
8.7. Susidarius ekstremaliajai situacijai, informacija apie susidariusią ekstremaliąją situaciją
PAGD prie VRM pateikiama ne tik telefonu, bet ir elektroniniu paštu ar faksu užpildžius šias pranešimų
formas (toliau – formos):
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8.7.1. forma ES-1 teikiamas pirminis pranešimas apie susidariusią ekstremaliąją situaciją. Šis
pranešimas perduodamas kiek galima greičiau nuo ekstremaliosios situacijos susidarymo pradžios, bet
ne vėliau kaip per 2 valandas nuo gelbėjimo darbų pradžios;
8.7.2. forma ES-2 teikiamas pranešimas apie atliekamus gelbėjimo darbus, susidariusią
ekstremaliąją situaciją. Šis pranešimas teikiamas kas 4 valandas nuo pirminio pranešimo apie
susidariusią ekstremaliąją situaciją pateikimo;
8.7.3. forma ES-3 teikiamas pranešimas apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą. Šis
pranešimas teikiamas pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius.
8.8. Jeigu informacija apie susidariusią ekstremaliąją situaciją išsamiai pateikta formoje ES-1,
o ekstremaliosios situacijos vietoje padėtis nesikeičia, forma ES-2 nepildoma.
8.9. Informacija apie įvykį, gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį ir gresiančią ekstremaliąją
situaciją PAGD prie VRM teikiama telefonu, faksu arba elektroniniu paštu, formos nepildomos.
8.10. Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžių protokolų kopijos ne vėliau kaip per
12 valandų nuo posėdžio pabaigos elektroniniu paštu ar faksu pateikiamos PAGD prie VRM ir Utenos
APGV.
9. Ryšių organizavimas
9.1. Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, ryšiai tarp civilinės
saugos sistemos subjektų palaikomi civilinės saugos sistemos subjektų turimomis ryšio priemonėmis
per viešuosius ar žinybinius ryšio tinklus. Viešųjų ar žinybinių ryšio tinklų gedimo atvejais svarbi
informacija perduodama per pasiuntinius.
9.2. Susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, už viešųjų ryšių paslaugų kokybę
atsakingi šių paslaugų teikėjai. Visi civilinės saugos sistemos subjektai privalo užtikrinti operatyvų ir
nenutrūkstamą informacijos perdavimą ir priėmimą jų turimomis ryšio priemonėmis.
9.3. Informacija apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį
įvykį perduodama telefonu, faksu arba elektroniniu paštu. Suinteresuotų institucijų, Savivaldybės ESK,
ESOC, kaimyninių savivaldybių, ūkio subjektų, kurie vykdo Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
valdymo plane numatytas užduotis ir civilinės saugos sistemos subjektų kontaktiniai duomenys ir
keitimosi informacija apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją su kitomis institucijomis ir
įstaigomis schema pateikiami planą papildančiuose dokumentuose (prieduose).
10. Informacijos teikimas gyventojams ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu
10.1. Informaciją gyventojams ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu teikia
Savivaldybės ESOC Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupė. Informacija teikiama
telefonu, elektroniniu paštu ar faksu, taip pat gali būti organizuojamos spaudos konferencijos.
10.2. Iškilus būtinybei Savivaldybėje gali būti įkuriama „karštoji linija“. Sprendimą dėl
„karštosios linijos“ įkūrimo priima Savivaldybės ESK. „Karštoji linija“ gali būti įkuriama Savivaldybės
administracijos patalpose Savivaldybės ESOC darbo vietoje ar kitose ESK vadovo sprendimu
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nurodytose patalpose. Kiek skirti telefono numerių „karštajai linijai“ nustato Savivaldybės ESK
vadovas.
10.3. Už „karštosios linijos“ įrengimą atsakinga Savivaldybės ESOC Administravimo ir
elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė.
10.4. Už informacijos teikimą „karštąja linija“ atsakinga Savivaldybės ESOC Informacijos
valdymo ir visuomenės informavimo grupė.
V. GYVENTOJŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS
11. Gyventojų evakavimas ir jo organizavimo tvarka.
11.1. Gyventojų evakavimo tikslas – apsaugoti gyventojus nuo kenksmingų faktorių poveikio,
iškeldinant juos iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi, suteikiant jiems laikinas gyvenamąsias patalpas.
11.2. Evakavimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502 „Dėl gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos patvirtinimo“.
11.3. Sprendimą dėl gyventojų evakavimo priima:
11.3.1. atskirais atvejais, kai aplinkybės reikalauja gyventojus iškeldinti skubiai (gaisras,
pavojingų medžiagų išsiveržimas, išminavimo darbai ir pan.), sprendimą dėl evakavimo priima ir
evakavimui vadovauja priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ar policijos pareigūnai. Ilgesniam laikui
evakuoti gyventojai kurie neturi kur prisiglausti (ypač žiemos metu, naktį ir pan.) laikinam apsistojimui
priimami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytame kolektyvinės apsaugos
statinyje;
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-14 įsakymas Nr. B6-306

11.3.2. susidarius ribotai ekstremaliai situacijai ūkio subjekte, įstaigoje – ūkio subjekto, įstaigos
vadovas;
11.3.3. Savivaldybės teritorijoje – Savivaldybės administracijos direktorius atsižvelgdamas į
ekstremaliosios situacijos mastą ir pavojų gyventojams, vadovaudamasis Vyriausybės nustatyta tvarka.
11.4. Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai Savivaldybės teritorijoje arba karo padėties
atveju Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus gyventojų evakavimą, atsižvelgiant į
ekstremaliosios situacijos, karo veiksmų sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, sprendimai
evakuoti gyventojus priimami sekančia tvarka:
11.4.1. kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės teritorijos į kitos (negretimos)
savivaldybės teritoriją:
11.4.1.1. sprendimą dėl gyventojų evakavimo iš savivaldybės teritorijos priima savivaldybės
administracijos direktorius;
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11.4.1.2. sprendimą į kurios savivaldybės teritoriją turi būti evakuojami gyventojai priima
PAGD prie VRM;
11.4.2. kai gyventojai evakuojami į gretimos savivaldybės teritoriją - sprendimą priima
savivaldybės, iš kurios teritorijos evakuojami gyventojai, administracijos direktorius;
11.4.3. evakuojant gyventojus tos pačios savivaldybės ribose sprendimą priima savivaldybės
administracijos direktorius.
11.5. Gyventojų evakavimą ir priėmimą organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės gyventojų
evakavimo ir priėmimo komisija (toliau – Evakavimo komisija). Evakavimo komisija organizuoja
laikinų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų suteikimą evakuotiems gyventojams
(aprūpinimas maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, drabužiais ir kitų būtiniausių paslaugų
suteikimas). Kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės į kitą, gyventojų evakavimą organizuoja
savivaldybės, iš kurios evakuojami gyventojai, Evakavimo komisija, o gyventojų priėmimą, laikinųjų
gyvenamųjų patalpų ir būtiniausių paslaugų jiems suteikimą – savivaldybės, į kurią evakuojami
gyventojai, Evakavimo komisija.
11.6. Evakavimo komisija sudaroma iš Savivaldybės administracijos, sveikatos priežiūros,
policijos, autotransporto įmonių ir kitų įstaigų tarnautojų ir darbuotojų. Evakavimo komisijos sudėtį ir
nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
11.7. Gyventojų evakavimui organizuoti Savivaldybėje įkuriami gyventojų surinkimo, tarpiniai
gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktai.
11.8. Gyventojų surinkimo punktų paskirtis – surinkti gyventojus ir organizuoti evakavimą.
Tarpinių gyventojų evakavimo punktų paskirtis – registruoti atvykstančius gyventojus, tikrinti jų
cheminį užterštumą, vykdyti dozimetrinę kontrolę ir siųsti gyventojus į gyventojų priėmimo punktus.
Gyventojų priėmimo punktų paskirtis – pasitikti atvykstančius gyventojus, suskirstyti juos į grupes ir
palydėti iki jiems laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų.
11.9. Gyventojų surinkimo, tarpiniuose gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktuose
gyventojams teikiamos būtiniausios paslaugos, užtikrinama viešoji tvarka ir visuomenės sveikatos
sauga, prireikus teikiamos būtinajai medicinos pagalbai priskiriamos asmens sveikatos priežiūros
paslaugos, psichologinė ir socialinė pagalba.
11.10. Evakavimo komisija organizuoja gyventojų surinkimo, tarpinių gyventojų evakavimo ir
gyventojų priėmimo punktų darbą.
11.11. Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos, karo veiksmų sukeltą pavojų gyventojų
gyvybei ar sveikatai, galimą ekstremaliosios situacijos plitimo kryptį, Savivaldybės administracijos
direktorius, pasirenka gyventojų evakavimo maršrutą ir nustato, per kuriuos gyventojų surinkimo,
tarpinius gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktus bus vykdomas gyventojų evakavimas.
11.12. Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis nereikalauja dozimetrinės kontrolės arba
sanitarinio švarinimo, gyventojai iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų
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surinkimo punktus evakuojami iki gyventojų priėmimo punktų (laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų)
savivaldybės, evakuojančios gyventojus, transporto priemonėmis.
11.13. Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis reikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio
švarinimo, gyventojai evakuojami šiais būdais:
11.13.1. iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo punktus
iki tarpinių gyventojų evakavimo punktų – savivaldybės, evakuojančios gyventojus, transporto
priemonėmis;
11.13.2. nuo tarpinių gyventojų evakavimo punktų iki gyventojų priėmimo punktų (laikinai
suteiktų gyvenamųjų patalpų) – savivaldybių, priimančių evakuojamus gyventojus, transporto
priemonėmis.
11.14. Gyventojai apie evakuaciją perspėjami įjungiant elektros sirenas, panaudojat
automobilius su garsine įranga ir per pasiuntinius. Evakavimo komisijos informacija apie evakuaciją,
evakuacijos tvarką, gyventojų surinkimo punktus bus perduodama per vietines ryšio priemones ir
pasiuntinius, o jeigu reikės ir per respublikinį radiją ir televiziją.
11.15. Pranešimuose gyventojams nurodoma:
11.15.1. tikslus evakuacijos laikas ir evakavimo būdas;
11.15.2. žmonių surinkimo būdas;
11.15.3. transporto atvykimo laikas ir vieta, jei gyventojai evakuojami iš gyvenamųjų vietų;
11.15.4. evakuacijos asmeniniu transportu tvarka;
11.15.5. gyventojų surinkimo ir priėmimo punktų adresai;
11.15.6. duomenys apie situaciją;
11.15.7. numatoma evakuacijos trukmė;
11.15.8. priminimas gyventojams, kad išeidami iš namų pasiimtų dokumentus, reikalingiausius
daiktus, vaistus, maisto produktų 2 – 3 paroms, geriamojo vandens atsargų, išeinant iš namų išjungtų
elektrą, užsuktų dujas, vandenį, užrakintų duris.
11.16. Gyventojų evakavimas vykdomas naudojant valstybei, savivaldybėms bei juridiniams ir
fiziniams asmenims priklausantį transportą ir pėsčiomis.
11.17. Evakavimo komisija organizuoja savivaldybės transporto priemonių paskirstymą
gyventojų surinkimo punktams, šių transporto priemonių kolonų palydą, apsaugą ir informacijos apie
gyventojų evakavimą teikimą visuomenei.
11.18. Paskelbus evakavimo pradžią, gyventojai, kurie turi galimybę evakuotis savarankiškai,
išklausę informaciją apie evakavimą per visuomenės informavimo priemones, evakuojasi nuosavomis
transporto priemonėmis.
11.19. Gyventojai, kurie evakuojasi nuosavomis transporto priemonėmis kai ekstremaliosios
situacijos pobūdis reikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio švarinimo, privalo vykti per
tarpinius gyventojų evakavimo punktus.
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11.20. Sveikatos priežiūros įstaigos evakuojamos į tas pačias savivaldybes kaip ir gyventojai. Iš
evakuojamų gydymo įstaigų dalis ligonių išleidžiama gydytis ambulatoriškai, sunkūs ligoniai
evakuojami kartu su gydymo įstaigomis. Sunkūs ligoniai vyksta gydymo įstaigų transportu, o kiti bendrosios paskirties transportu.
11.21. Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad ekstremaliosios
situacijos sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai nebėra, priima:
11.21.1. kai gyventojai buvo evakuoti į kitos savivaldybės teritoriją, – savivaldybės, į kurios
teritoriją grąžinami gyventojai, administracijos direktorius;
11.21.2. kai gyventojai buvo evakuoti vienos savivaldybės teritorijoje, – savivaldybės
administracijos direktorius.
11.22. Gyventojų grįžimą į gyvenamąsias vietas organizuoja tos savivaldybės, į kurios teritoriją
grąžinami gyventojai, Evakavimo komisija. Sprendimą dėl evakuotųjų grįžimo į nuolatines
gyvenamąsias vietas savivaldybės administracijos direktorius priima prieš tai išanalizavęs specialistų
išvadas ir pasiūlymus.
11.23. Kai kuriais atvejais, kai gyventojai buvo skubiai evakuoti priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos ar policijos pareigūnų, sprendimą dėl evakuotųjų grįžimo į nuolatines gyvenamąsias vietas
priima šie pareigūnai.
11.24. Jeigu gyventojai (darbuotojai) ribotos ekstremalios situacijos atveju iš įstaigos, ūkio
subjekto buvo evakuoti įstaigos, ūkio subjekto vadovo sprendimu – sprendimą dėl grįžimo priima
įstaigos, ūkio subjekto vadovas.
12. Gyventojų surinkimo punktų funkcijos ir struktūra ir įkūrimo vietos.
12.1. Gyventojų surinkimo punktų paskirtis – surinkti gyventojus ir organizuoti evakavimą.
12.2. Gyventojų surinkimo punkto pagrindinės funkcijos:
12.2.1. tvarko gyventojų ir transporto priemonių apskaitą;
12.2.2. vykdo gyventojų suskirstymą į grupes ir jų aprūpinimą transporto priemonėmis;
12.2.3. sudaro transporto priemonių kolonas;
12.2.4. atlieka gyventojų įlaipinimą į Savivaldybės transporto priemones;
12.2.5. palaiko viešąją tvarką;
12.2.6. teikia būtinąją medicinos pagalbą;
12.2.7. teikia būtiniausias paslaugas;
12.2.8. palaiko nuolatinį ryšį su Evakavimo komisija, Savivaldybės ESOC.
12.3. Gyventojų surinkimo punkto struktūra:
12.3.1. punkto vadovas;
12.3.2. gyventojų apskaitos grandis;
12.3.3. transporto apskaitos grandis;
12.3.4. gyventojų įsodinimo į transportą ir kolonų formavimo grandis;
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12.3.5. ryšių ir informavimo grandis;
12.3.6. viešosios tvarkos palaikymo grandis;
12.3.7. medicininės pagalbos grandis.
12.4. Gyventojų surinkimo punktų įkūrimo vietos:
12.4.1. Alantos seniūnija:
12.4.1.1. Alantos miestelis;
12.4.1.2. Naujasodžio kaimas;
12.4.1.3. Laičių kaimas;
12.4.1.4. Klabinių kaimas.
12.4.2. Balninkų seniūnija:
12.4.2.1. Balninkų miestelis;
12.4.2.2. Dapkūniškių kaimas;
12.4.2.3. Girsteitiškio kaimas.
12.4.3. Čiulėnų seniūnija:
12.4.3.1. Toliejų kaimas;
12.4.3.2. Levaniškių kaimas.
12.4.4. Dubingių seniūnija:
12.4.4.1. Dubingių miestelis;
12.4.4.2. Bijutiškio kaimas.
12.4.5. Giedraičių seniūnija:
12.4.5.1. Giedraičių miestelis;
12.4.5.2. Žalvarių kaimas;
12.4.5.3. Bekupės kaimas.
12.4.6. Inturkės seniūnija:
12.4.6.1. Inturkės kaimas;
12.4.6.2. Miežonių kaimas.
12.4.7. Joniškio seniūnija:
12.4.7.1. Joniškio miestelis;
12.4.7.2. Arnionių kaimas;
12.4.7.3. Žaugėdų kaimas.
12.4.8. Luokesos seniūnija:
12.4.8.1. Luokesos kaimas;
12.4.8.2. Žiūrų kaimas;
12.4.8.3. Luokesos seniūnijos administracinis pastatas.
12.4.9. Mindūnų seniūnija:
12.4.9.1. Mindūnų kaimas.
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12.4.10. Suginčių seniūnija:
12.4.10.1. Suginčių kaimas;
12.4.10.2. Verbiškių kaimas;
12.4.10.3. Skudutiškio kaimas;
12.4.10.4. Sidabrinių kaimas.
12.4.11. Videniškių seniūnija:
12.4.11.1. Videniškių kaimas.
12.4.12. Molėtų miestas:
12.4.12.1. Molėtų pagrindinė mokykla, Jaunimo g. 1, Molėtai;
12.4.12.2. Molėtų pradinė mokykla, Vilniaus g. 87A, Molėtai;
12.4.12.3. UAB „Molėtų autobusų parkas“ Autobusų stotis, Vilniaus g. 2, Molėtai.
12.5. Gyventojų surinkimo punktai savo veikloje vadovaujasi tipiniais gyventojų surinkimo
punkto nuostatais, kuriuos savo įsakymu tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
12.6. Vadovaudamiesi tipiniais gyventojų surinkimo punkto nuostatais, seniūnijų seniūnai savo
įsakymais patvirtina gyventojų surinkimo punktų sudėtį. Seniūnai taip pat nustato ir įsakymais patvirtina
konkrečias gyventojų surinkimo punktų įkūrimo vietas (išskyrus tas punktų įkūrimo vietas kurios
nurodytos plane).
12.7. Vadovaudamiesi tipiniais gyventojų surinkimo punkto nuostatais, gyventojų surinkimo
punktų, esančių Molėtų mieste, sudėtį savo įsakymais tvirtina įstaigų, ūkio subjektų, kuriose įkuriami
šie punktai, vadovai.
13. Tarpinių gyventojų evakavimo punktų funkcijos ir struktūra ir įkūrimo vietos.
13.1. Tarpinių gyventojų evakavimo punktų paskirtis – registruoti atvykstančius gyventojus,
tikrinti jų cheminį užterštumą, vykdyti dozimetrinę kontrolę ir siųsti gyventojus į gyventojų priėmimo
punktus.
13.2. Tarpinio gyventojų evakavimo punkto pagrindinės funkcijos:
13.2.1. vykdo atvykstančių gyventojų registravimą;
13.2.2. atlieka gyventojų užterštumo kontrolę;
13.2.3. atlieka gyventojų sanitarinį švarinimą;
13.2.4. atlieka transporto priemonių užterštumo kontrolę ir švarinimą;
13.2.5. atlieka gyventojų perlaipinimą iš transporto priemonių, vykusių per užterštą teritoriją, į
švarias transporto priemones;
13.2.6. atlieka gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą;
13.2.7. palaiko viešąją tvarką;
13.2.8. teikia būtinąją medicinos pagalbą;
13.2.9. teikia būtiniausias paslaugas;
13.2.10. palaiko nuolatinį ryšį su Evakavimo komisija, Savivaldybės ESOC.

24
13.3. Tarpinio gyventojų evakavimo punkto struktūra:
13.3.1. punkto vadovas;
13.3.2. evakuotų gyventojų apskaitos grandis;
13.3.3. transporto apskaitos grandis;
13.3.4. ryšių ir informavimo grandis;
13.3.5. viešosios tvarkos palaikymo grandis;
13.3.6. medicininės pagalbos grandis;
13.3.5. gyventojų užterštumo kontrolės grandis;
13.3.6. sanitarinio švarinimo punktas;
13.3.7. transporto priemonių švarinimo punktas.
13.4. Priklausomai nuo situacijos ir tikėtinų evakavimo maršrutų Savivaldybėje įkuriami vienas
arba du tarpiniai gyventojų evakavimo punktai. Galimos punktų įkūrimo vietos numatomos rajono
šiaurėje prie Suginčių kaimo šalia magistralinio kelio Vilnius – Utena, pietuose Dubingių
seniūnijoje 2,5 kilometro į Vilniaus pusę nuo viaduko prie Pivoriūnų kaimo šalia magistralinio kelio
Vilnius – Utena, rytuose prie Mindūnų kaimo šalia krašto kelio Molėtai – Kaltanėnai – Ignalina,
vakaruose prie Videniškių kaimo šalia krašto kelio Molėtai – Ukmergė. Tikslią punktų įkūrimo vietą
pagal susiklosčiusią situaciją ir Evakavimo komisijos bei seniūnijų seniūnų pasiūlymus nustato
Savivaldybės administracijos direktorius.
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-14 įsakymas Nr. B6-306

13.5. Tarpiniai gyventojų evakavimo punktai savo veikloje vadovaujasi tipiniais tarpinio
gyventojų evakavimo punkto nuostatais. Nuostatus savo įsakymu tvirtina Savivaldybės administracijos
direktorius.
13.6. Tarpinių gyventojų evakavimo punktų sudėtį, gresiant ar susidarius ekstremaliai situacijai,
kai gyventojai turi būti evakuojami per tarpinius gyventojų evakavimo punktus, tvirtina Savivaldybės
administracijos direktorius.
13.7. Radiacinio užterštumo atveju, tarpinius gyventojų evakavimo punktus radiacinio matavimo
prietaisais aprūpina Radiacinės saugos centras. Radiacinės saugos centras atsako už dozimetrinės
kontrolės vykdymo organizavimą, koordinavimą ir kontrolę.
13.8. Radiacinio užterštumo atvejais evakuojamų gyventojų ir transporto priemonių sanitariniam
švarinimui atlikti tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose, Vadovaujantis Lietuvos kariuomenės
vado ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu
Nr. V-589/1-198 patvirtintu Lietuvos kariuomenės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos sąveikos ekstremalių situacijų taikos metu atvejais planu,
pasitelkiamos Lietuvos kariuomenės pajėgos.
14. Gyventojų priėmimo punktų funkcijos ir struktūra ir įkūrimo vietos.

bus
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14.1. Gyventojų priėmimo punktų paskirtis – pasitikti atvykstančius gyventojus, suskirstyti juos
į grupes ir palydėti iki jiems laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų.
14.2. Gyventojų priėmimo punkto pagrindinės funkcijos:
14.2.1. atlieka atvykstančių gyventojų priėmimą;
14.2.2. atlieka gyventojų suskirstymą į grupes;
14.2.3. atlieka gyventojų grupių pristatymą į jiems laikinai suteiktas gyvenamasias patalpas;
14.2.4. atlieka gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą;
14.2.5. palaiko viešąją tvarką;
14.2.6. teikia būtinąją medicinos pagalbą;
14.2.7. teikia būtiniausias paslaugas;
14.2.8. palaiko nuolatinį ryšį su Evakavimo komisija, Savivaldybės ESOC.
14.3. Gyventojų priėmimo punkto struktūra:
14.3.1. punkto vadovas;
14.3.2. gyventojų priėmimo grandis;
14.3.3. gyventojų suskirstymo grandis;
14.3.4. gyventojų ir transporto apskaitos grandis;
14.3.5. gyventojų pristatymo į laikinas gyvenamąsias patalpas grandis;
14.3.6. ryšių ir informavimo grandis;
14.3.7. viešosios tvarkos palaikymo grandis;
14.3.8. medicininės pagalbos grandis.
14.4. Gyventojų priėmimo punktų įkūrimo vietos:
14.4.1. Alantos seniūnija:
47.1.1.1. Alantos miestelis.
14.4.2. Balninkų seniūnija:
14.4.2.1. Balninkų miestelis.
14.4.3. Čiulėnų seniūnija:
14.4.3.1. Toliejų kaimas.
14.4.4. Dubingių seniūnija:
14.4.4.1. Dubingių miestelis.
14.4.5. Giedraičių seniūnija:
14.4.5.1. Giedraičių miestelis.
14.4.6. Inturkės seniūnija:
14.4.6.1. Inturkės kaimas.
14.4.7. Joniškio seniūnija:
14.4.7.1. Joniškio miestelis.
14.4.8. Luokesos seniūnija:
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14.4.8.1. Molėtų pradinė mokykla, Vilniaus g. 87A, Molėtai.
14.4.9. Mindūnų seniūnija:
14.4.9.1. Mindūnų kaimas.
14.4.10. Suginčių seniūnija:
14.4.10.1. Suginčių kaimas.
14.4.11. Videniškių seniūnija:
14.4.11.1. Videniškių kaimas.
14.5. Gyventojų priėmimo punktai savo veikloje vadovaujasi tipiniais gyventojų priėmimo
punkto nuostatais kuriuos savo įsakymu tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
14.6. Vadovaudamiesi tipiniais gyventojų priėmimo punkto nuostatais seniūnijų seniūnai savo
įsakymais patvirtina gyventojų priėmimo punktų sudėtį. Seniūnai taip pat nustato ir įsakymais patvirtina
konkrečias gyventojų priėmimo punktų įkūrimo vietas (išskyrus tas punktų įkūrimo vietas kurios
nurodytos plane).
15. Evakuotų gyventojų laikino apgyvendinimo vietos.
15.1. Evakuoti gyventojai bus laikinai apgyvendinami tinkamuose kolektyvinės apsaugos
statiniuose (mokyklose, kultūros ir sporto įstaigų patalpose), kituose tam tinkamuose visuomeninės
paskirties pastatuose ar tinkamose vietose, kuriose galima įrengti evakuotųjų stovyklas. Konkrečias
evakuotų gyventojų laikino apgyvendinimo vietas nustato Savivaldybės administracijos direktorius
pagal Evakavimo komisijos ir Savivaldybės ESOC siūlymus.
16. Galimos gyventojų evakavimo kryptys ir maršrutai.
16.1. Pasiūlymus dėl galimų gyventojų evakavimo krypčių ir maršrutų Evakavimo komisija
pateikia Savivaldybės ESOC, išanalizavęs konkrečius užterštumo lygius, meteorologinę situaciją ir kitas
aplinkybes. Galimi evakavimo maršrutai pateikiami planą papildančiuose dokumentuose (prieduose).
17. Gyventojams evakuoti ekstremaliųjų situacijų atvejais būtinos priemonės ir materialiniai
ištekliai.
17.1. Gyventojams, neturintiems galimybės evakuotis nuosavomis transporto priemonėmis, bus
naudojamos UAB „Molėtų autobusų parkas“, bei kitų Savivaldybėje esančių organizacijų transporto
priemonės. Materialinių išteklių žinynas pateikiamas planą papildančiuose dokumentuose (prieduose).
17.2. Kilus ekstremaliajai situacijai, neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų
gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai, Savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu reikalavimu
turimus materialinius išteklius gelbėjimo darbų vadovui ar Savivaldybės ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovui (toliau – Savivaldybės operacijų vadovas) į Savivaldybės administracijos direktoriaus
nurodytą vietą teikia visi Savivaldybėje esantys ūkio subjektai ir kitos įstaigos.
17.3. Kai savivaldybėje neužtenka transporto priemonių gyventojams evakuoti, vadovaujantis
tarpusavio pagalbos planais su gretimomis savivaldybėmis organizuojamas papildomų transporto
priemonių gyventojams evakuoti pasitelkimas iš gretimų savivaldybių. Nepakankant ir šių transporto
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priemonių – papildomų transporto priemonių gyventojams evakuoti pasitelkimą organizuoja
Susisiekimo ministerija.
17.4. Viešąją tvarką gyventojų surinkimo, tarpiniuose gyventojų evakavimo ir gyventojų
priėmimo punktuose palaiko, eismą evakavimo maršrutuose reguliuoja ir transporto kolonų palydą
nustatytais maršrutais atlieka Policijos komisariatas. Policijos komisariatas taip pat vykdo žuvusiųjų
atpažinimą, dingusių asmenų apskaitą ir paiešką, užtikrina evakuotoje teritorijoje palikto turto apsaugą.
17.5. Socialines paslaugas evakuotiems gyventojams teikia Savivaldybės socialinės įstaigos,
nevyriausybinės organizacijos bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.
17.6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo
tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325) 18 straipsniu ir Lietuvos kariuomenės vado ir Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-589/1-198
patvirtintu Lietuvos kariuomenės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos sąveikos ekstremalių situacijų taikos metu atvejais planu gyventojų evakavimui
organizuoti ir vykdyti gali būti pasitelkiami kariniai vienetai.
18. Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės.
18.1. Kolektyvinės apsaugos statinys – tai statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar
karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų
veiksnių.
18.2. Kolektyvinės apsaugos statinių poreikis Savivaldybėje nustatomas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 529 patvirtintu Kolektyvinės apsaugos
statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašu. Vadovaujantis šiuo tvarkos aprašu nustatomas minimalus
kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugomų Savivaldybės gyventojų skaičius.
18.3. Savivaldybėje požeminių garažų, tinkamų rūsių, kitų požeminių erdvių ar panašaus
pobūdžio statinių nėra, todėl kaip kolektyvinės apsaugos statinius numatoma naudoti visuomeninės
paskirties pastatus (mokyklų, sporto centro ir kultūros centro patalpas). Kolektyvinės apsaugos statinių
sąrašas pateikiamas planą papildančiuose dokumentuose (prieduose).
19. Gyventojų evakavimas branduolinės avarijos atveju.
19.1. Vadovaujantis Valstybiniu gyventojų apsaugos planu branduolinės avarijos atveju (toliau
– Apsaugos planas) patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 99
branduolinės avarijos atveju Savivaldybė priima evakuotus gyventojus iš Ignalinos rajono savivaldybės.
19.2. Savivaldybės, kurios teritorija patenka į branduolinės energetikos objekto avarinės
parengties zonas, administracijos direktorius planuodamas gyventojų evakavimo priemones,
vadovaudamasis Apsaugos planu, Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašu ir Valstybiniu
ekstremaliųjų situacijų valdymo planu (toliau – Valstybinis planas), su savivaldybės, į kurią numatyta
evakuoti gyventojus, administracijos direktoriumi sudaro evakuojamų gyventojų apgyvendinimo
sąveikos planą.
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19.3. Gyventojų evakavimas branduolinės avarijos atveju vykdomas vadovaujantis Apsaugos
plano nuostatomis.
19.4. Valstybės lygiu gyventojų evakavimą branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos atveju
koordinuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, evakavimą organizuoja savivaldybės
gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija. Jiems padeda Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija,
Krašto apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija,
Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija, Policijos departamentas, Valstybės sienos apsaugos tarnyba,
Radiacinės saugos centras, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugija.
19.5. Savivaldybės administracijos direktorius, kuriam Sveikatos apsaugos ministerija
rekomenduoja evakuoti gyventojus, vadovaudamasis Civilinės saugos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi,
priima sprendimą (įsakymą) dėl gyventojų evakavimo, apie šį sprendimą ir reikiamą transporto
priemonių kiekį informuoja evakuojamus gyventojus priimančių savivaldybių administracijų
direktorius. Evakuojamus gyventojus priimančios savivaldybės administracija nedelsdama išsiunčia
gyventojams evakuoti numatytas transporto priemones į nurodytus tarpinius gyventojų surinkimo
punktus ir (ar) vietas. Gyventojai evakuojami vadovaujantis Valstybinio plano, savivaldybių
ekstremaliųjų situacijų valdymo planų, o savivaldybės patenkančios į prevencinę apsaugomųjų veiksmų
zoną ir skubių apsaugomųjų veiksmų zoną – ir detaliųjų gyventojų evakavimo planų nuostatomis,
Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašu ir HN 99:2011 reikalavimais.
19.6. Tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose evakuojami gyventojai persodinami į
gyventojus priimančios savivaldybės transporto priemones ir nuvežami į evakuotus gyventojus
priimančios savivaldybės gyventojų priėmimo punktus. Šiuose punktuose evakuoti gyventojai
užregistruojami ir paskirstomi į laikinojo apgyvendinimo vietas.
19.7. Asmeniniu ar kitu turimu transportu evakavęsi asmenys, atvykę į saugią teritoriją ir
savarankiškai joje įsikūrę, per 7 darbo dienas informuoja vietos seniūniją ar savivaldybės administraciją
apie įsikūrimą toje teritorijoje. Seniūnija teisės aktų nustatyta tvarka pateikia savivaldybės
administracijai ir kompetentingoms institucijoms informaciją apie atvykusius asmenis. Apsaugos plane
numatytos socialinės ir kitos paslaugos taikomos tik tiems asmeniniu ar kitu turimu transportu
evakavusiesiems, kurie apie savo atvykimą yra pranešę seniūnijai per nustatytą terminą.
19.8. Gyventojus priimančios savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras
evakuotiems gyventojams apgyvendinti numato gyventi tinkamus kolektyvinės apsaugos statinius ar
tinkamas vietas, kuriuose galima įrengti evakuotųjų stovyklas.
19.9. Savivaldybės, į kurią evakuojami gyventojai, administracijos direktorius:
19.9.1. numato pagrindinius ir atsarginius gyventojų evakavimo maršrutus, esant reikalui įrengia
kelių apylankas ir laikinus kelius, juos pažymi kelio ženklais;
19.9.2. gyventojų evakavimo maršrutuose numato vietas, kuriose organizuoja, gyventojų
priėmimo ir jeigu reikia sanitarinio švarinimo punktų įrengimą ir veiklą, taip pat organizuoja
materialinių išteklių, reikalingų šių punktų veiklai užtikrinti, sukaupimą;
19.9.3. telkia savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti ir
kitiems skubiems apsaugomiesiems veiksmams, numatytiems savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
valdymo plane, vykdyti;
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19.9.4. aktyvina savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisiją, kuri nedelsdama
organizuoja ir vykdo gyventojų priėmimą, apgyvendinimą, aprūpinimą ir būtiniausių paslaugų teikimą.
Prireikus savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijai padeda savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų operacijų centras;
19.9.5. įrengia savivaldybės informacinį centrą. Šiame centre savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų operacijų centras organizuoja darbą taip, kad evakuoti ir kiti šalies gyventojai galėtų gauti visą
jiems rūpimą informaciją.
19.10. Branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos atveju už ekstremaliosios situacijos, už
sanitarinės apsaugos zonos ribų, valdymą ir koordinavimą valstybės lygiu, organizuojant ir įgyvendinant
skubius apsaugomuosius veiksmus ir ankstyvuosius apsaugomuosius veiksmus, numatytus HN 99:2011,
atsakinga Vidaus reikalų ministerija.
19.11. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pagal kompetenciją koordinuoja
civilinės saugos sistemos pajėgų veiksmus evakuojant gyventojus ir taikant kitus skubius
apsaugomuosius veiksmus.
19.12. Valstybės lygiu viešosios tvarkos palaikymą branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos
atveju organizuoja Policijos departamentas. Jam padeda Krašto apsaugos ministerija, Viešojo saugumo
tarnyba, Valstybės sienos apsaugos tarnyba.
19.13. Policijos pajėgos užtikrina eismo reguliavimą gyventojų evakavimo metu ir jam
pasibaigus, reguliuoja eismą laikinuosiuose transporto kontrolės ir eismo reguliavimo postuose,
pagrindiniuose ir atsarginiuose evakavimo maršrutuose, užtikrina viešąją tvarką ir asmenų saugumą
gyventojų surinkimo, tarpiniuose gyventojų evakavimo, gyventojų priėmimo, gyventojų dezaktyvavimo
punktuose, kitose gyventojų susitelkimo vietose ir vykdant apsaugomuosius veiksmus, užtikrina
evakuotų gyventojų ir palikto turto apsaugą.
19.14. Jeigu būtina, policijos pajėgos imasi priemonių, numatančių patekimą į asmens būstą be
jo sutikimo, priverstinį asmens evakavimą, prireikus organizuoja evakuojamųjų, taip pat likviduotojų ar
inžinerinės technikos palydą į nustatytas vietas.
19.15. Evakuotus gyventojus priimančioje savivaldybėje policijos pajėgos tvarko evakuotų
gyventojų apskaitą, renka duomenis apie užsiregistravusius gyventojus, kurie savarankiškai evakavosi
asmeninėmis transporto priemonėmis, ir šiuos duomenis teikia valstybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centrui.
19.16. Valstybės lygiu socialinę paramą ir socialinę pagalbą evakuotiems ir nukentėjusiems dėl
branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos gyventojams koordinuoja Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija. Būtiniausių paslaugų teikimą organizuoja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų
centras. Jiems padeda Krašto apsaugos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo
ministerija, Ūkio ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugija. Prireikus Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugija organizuoja socialinės pagalbos teikimą. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija organizuoja
apmokytų savanorių ir specialistų pasitelkimą socialinei pagalbai teikti ir koordinuoja jų veiksmus.
19.17. Valstybės lygiu psichologinę pagalbą evakuotiems ir nukentėjusiems dėl branduolinės ir
(ar) radiologinės avarijos gyventojams koordinuoja Sveikatos apsaugos ministerija. Jai padeda Krašto
apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, kitos
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nevyriausybinės organizacijos ir savivaldybės administracija. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
organizuoja apmokytų savanorių ir specialistų pasitelkimą psichologinei pagalbai teikti ir koordinuoja
jų veiksmus. Prireikus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ar valstybės ekstremaliųjų
situacijų operacijų centro sprendimu gali būti pasitelkti Lietuvos kariuomenės psichologai.
19.18. Valstybės lygiu dėl branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos evakuotiems ir
nukentėjusiems vaikams ir moksleiviams bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą, ikimokyklinį ir
priešmokyklinį ugdymą organizuoja ir koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Jai padeda Krašto
apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija,
Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus draugija ir savivaldybės administracija.
19.19. Savivaldybės, kuri priima evakuotus gyventojus, administracijos direktoriaus sudaryta
savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija organizuoja jų apgyvendinimą, maitinimą,
aprūpinimą geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais, higienos reikmenimis, pirmosios
psichologinės, socialinės ir medicinos pagalbos teikimą, taip pat nemokamą elektros, vandens ir kitų
komunalinių, socialinių bei būtiniausių paslaugų teikimą, paskirsto humanitarinę pagalbą. Savivaldybės
gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijai prireikus padeda savivaldybės administracija ir (ar)
savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.
19.20. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija per savivaldybės administraciją koordinuoja
evakuotiems ir nukentėjusiems dėl branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos gyventojams Vyriausybės
skiriamų išmokų mokėjimą ir paramą.
19.21. Valstybės lygiu materialinį techninį aprūpinimą branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos
atveju koordinuoja valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.
19.22. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, ūkio subjektai ir kitos įstaigos
branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos atveju naudoja joms priklausančius materialinius išteklius.
19.23. Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijos vadovo nurodymu ministerijos ir kitos
valstybės institucijos ir įstaigos per savo ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus telkia turimus
materialinius išteklius, būtinus gyventojų evakavimui, sanitariniam švarinimui, apgyvendinimui,
skubiems apsaugomiesiems veiksmams ir kitiems apsaugomiesiems veiksmams atlikti, evakuotųjų
buitinėms sąlygoms užtikrinti ir būtiniausioms paslaugoms suteikti.
19.24. Branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos atveju kolektyvinės apsaugos statinio savininkas
priima gyventojus į kolektyvinės apsaugos statinį laikinai juos apsaugoti ir (ar) laikinai apgyvendinti.
19.25. Jeigu evakuotus gyventojus priimančioje savivaldybėje neužtenka laikinojo
apgyvendinimo vietų, savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras numato saugias teritorijas
palapinėms pastatyti ir įrengia evakuotų gyventojų stovyklas.
19.26. Savivaldybės, kuri priima evakuotus gyventojus, ekstremaliųjų situacijų operacijų centras
pagal gyventojus evakuojančių savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nustatytą poreikį
pateikia gyventojams evakuoti reikalingą transporto kiekį į gyventojus evakuojančios savivaldybės
tarpinius gyventojų evakavimo punktus arba į savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos
nurodytas vietas. Jeigu evakuotus gyventojus priimanti savivaldybė negali užtikrinti reikiamo transporto
priemonių skaičiaus, Susisiekimo ministerija, vadovaudamasi Valstybinio plano 48 punktu, valstybės
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lygiu organizuoja papildomų transporto priemonių gyventojams evakuoti pasitelkimą ir siunčia jas į
valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijos vadovo nurodytas vietas.
19.27. Jeigu savivaldybės, kuri priima evakuotus gyventojus, gyventojų evakavimo ir priėmimo
komisijai organizuojant evakuotų gyventojų apgyvendinimą, aprūpinimą ir kitų gyvybiškai būtinų
paslaugų teikimą savivaldybėje turimų išteklių nepakanka, Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos
teikimu Vyriausybė priima sprendimą panaudoti valstybės rezerve esančias civilinės saugos, medicinos,
ryšių priemones ir kitų materialinių išteklių atsargas. Jų pasitelkimą koordinuoja Ūkio ministerijos
ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.
19.28. Vadovaujantis HN 99:2011, evakuojamų gyventojų apšvitos kontrolė ir dezaktyvavimas
vykdomi savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytuose išėjimo iš avarinės
parengties zonų ir (ar) radioaktyviosios taršos zonos kontrolės punktuose, tarpiniuose gyventojų
evakavimo punktuose ir prireikus – evakuojamų gyventojų priėmimo punktuose.
19.29. Evakuojamų gyventojų apšvitos kontrolę ir dezaktyvavimą atlieka sudarytos apšvitos
kontrolės ir dezaktyvavimo grupės. Evakuojamų gyventojų apšvitos kontrolės ir dezaktyvavimo kokybę
kontroliuoja ir vertina Radiacinės saugos centras.
19.30. Jeigu apšvitos kontrolei ar dezaktyvavimui atlikti prireikia Lietuvos kariuomenės
pagalbos, pasitelkiami kariniai vienetai.
19.31. Evakavimo ir pajėgų pervežimo maršrutuose kelių dezaktyvavimą (nuplovimą vandeniu,
žvyrkelių paviršinio grunto nuėmimą, kelkraščių apipurškimą dulkes rišančiomis priemonėmis ir kita)
organizuoja ir koordinuoja Susisiekimo ministerija.
19.32. Apsaugomųjų veiksmų vykdymas ir kitų Apsaugos plane numatytų priemonių skubus
įgyvendinimas finansuojamas iš valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto asignavimų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų lėšų. Šiems tikslams pritrūkus lėšų, teisės
aktų nustatyta tvarka panaudojamos valstybės rezervo piniginės lėšos.
VI. GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR GRESIANČIŲ AR
SUSIDARIUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS IR
KOORDINAVIMAS
20. Asmens, atsakingo už informacijos priėmimą ir perdavimą, veiksmai gavus informaciją apie
gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją.
20.1. Informaciją apie gręsiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią
ekstremaliąją situaciją (toliau – informacija apie įvykį) (toliau – įvykis) Savivaldybės administracijai
pagal vykdomos veiklos pobūdį ir kompetenciją teikia atsakingos valstybės institucijos arba jų padaliniai
esantys Savivaldybėje, savivaldybės įstaigos, ūkio subjektai, kitos įstaigos, gyventojai.
20.2. Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už informacijos apie įvykį priėmimą
ir perdavimą (vyresnysis specialistas civilinei ir darbo saugai, o jam nesant Savivaldybės ESOC
koordinatorius) (toliau – atsakingas asmuo), patikrina gautą informaciją, ją įvertina pagal ekstremaliųjų
įvykių kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Jeigu įvykis atitinka

32
nustatytus ekstremalių įvykių kriterijus arba yra tikimybė, kad bus pasiekti ir viršyti patvirtinti
ekstremalių įvykių kriterijai, gresia ar susidarė ekstremalioji situacija, atsakingas asmuo gautą
informaciją, perduoda Savivaldybės administracijos direktoriui (Savivaldybės ESK pirmininkui) ir (ar)
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui (Savivaldybės ESOC koordinatoriui). Taip pat,
atsižvelgiant į gautos informacijos apie įvykį pobūdį, informacija perduodama tarnyboms, įstaigoms,
organizacijoms (Molėtų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, Molėtų rajono policijos komisariatui, VšĮ
Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centrui, Molėtų rajono valstybinei maisto ir veterinarijos
tarnybai, Utenos visuomenės sveikatos centro Molėtų skyriui, Utenos regiono aplinkos apsaugos
departamento Molėtų rajono agentūrai, savivaldybės energetikos įmonėms ir kt.) kurios yra
kompetentingos reaguoti, kad būtų užkirstas ar sumažintas konkretaus įvykio poveikis ir (ar) padariniai.
20.3. Atsakingas asmuo perduodamas informaciją nurodo:
20.3.1. iš ko ir kada gauta informacija;
20.3.2. įvykio datą ir laiką;
20.3.3. įvykio vietą;
20.3.4. įvykio trumpą charakteristiką;
20.3.5. galimus pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai;
20.3.6. kokios institucijos informuotos;
20.3.7. kas vykdo ir vadovauja gelbėjimo darbams;
20.3.8. kokia reikalinga pagalba;
20.3.9. informaciją perdavusio asmens vardą, pavardę, pareigas, adresą ir telefoną.
20.4. Įvertinęs susidrausią situaciją, Savivaldybės administracijos direktorius (Savivaldybės
ESK pirmininkas) ar jo įgaliotas asmuo sprendžia dėl Savivaldybės ESK ir Savivaldybės ESOC
sušaukimo.

Informacijos apie gręsiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią

ekstremaliąją situaciją priėmimo ir perdavimo Savivaldybėje schema bei atsakingų darbuotojų
kontaktiniai duomenys pateikiami planą papildančiuose dokumentuose (prieduose).
21. Darbų organizavimas, vadovavimas pajėgoms ekstremaliojo įvykio, savivaldybės lygio
ekstremaliosios situacijos atvejais.
21.1. Vadovavimas civilinės saugos sistemos pajėgoms ir veiksmų koordinavimas kilus
ekstremaliajam įvykiui ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai organizuojamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1212 patvirtintu
Gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų
likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos aprašu.
21.2. Gresiant ar įvykus ekstremaliajam įvykiui, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai
gelbėjimo darbų vadovo funkcijas atlieka pirmasis į ekstremaliojo įvykio, ekstremaliosios situacijos
židinio (toliau – įvykis) vietą atvykęs civilinės saugos pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas.
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21.3. Į įvykio vieta atvykęs civilinės saugos pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas,
atsakingas už darbų organizavimą, perima vadovavimą darbų organizavimui ir atlieka gelbėjimo darbų
vadovo funkcijas. Atsižvelgiant į įvykio pobūdį, gelbėjimo darbų vadovu tampa atitinkamų civilinės
saugos pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas.
21.4. Gelbėjimo darbų vadovui yra pavaldžios visos į įvykio vietą atvykusios civilinės saugos
sistemos pajėgos.
21.5. Gresiant ar įvykus ekstremaliajam įvykiui, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai,
kai civilinės saugos sistemos pajėgų nepakanka ir reikia pasitelkti Savivaldybėje turimus materialinius
išteklius, prireikia koordinuoti pajėgų veiksmus ir materialinių išteklių paskirstymą, gelbėjimo darbų
vadovas arba Savivaldybės ESOC koordinatorius kreipiasi į Savivaldybės ESK vadovą ar jo įgaliotą
asmenį dėl veiksmų koordinavimo savivaldybės lygiu.
21.6. Gresiant ar susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, šaukiama Savivaldybės
ESK. Savivaldybės ESK sušaukia Savivaldybės administracijos direktorius (Savivaldybės ESK
pirmininkas) ar vienas iš Savivaldybės ESK narių Savivaldybės ESK pirmininko pavedimu.
Savivaldybės ESK nariai darbo metu turi susirinkti nedelsiant, o ne darbo valandomis, poilsio ir švenčių
dienomis kaip galima greičiau. Savivaldybės ESK darbas organizuojamas vadovaujantis Savivaldybės
ESK nuostatais.
21.7. Savivaldybės ESK teikimu, atsižvelgęs į ekstremaliojo įvykio pobūdį, Savivaldybės
administracijos direktorius paskiria Savivaldybės operacijų vadovą.
21.8. Sprendimą dėl Savivaldybės ESOC sušaukimo, gresiant ar susidarius savivaldybės lygio
ekstremaliajai situacijai, priima Savivaldybės ESK arba Savivaldybės administracijos direktorius ar jo
įgaliotas asmuo. Savivaldybės ESOC nariai darbo metu turi susirinkti nedelsdami, o ne darbo
valandomis, poilsio ir švenčių dienomis kaip galima greičiau. Savivaldybės ESOC darbas
organizuojamas vadovaujantis Savivaldybės ESOC nuostatais.
21.9. Veiksmai savivaldybės lygiu koordinuojami ir pajėgoms vadovaujama per Savivaldybės
ESOC. Pradėjus telkti Savivaldybės teritorijoje turimus arba iš kitų savivaldybių gaunamus
materialinius išteklius, Savivaldybės ESOC koordinuoja visą teikiamą pagalbą.
21.10. Kol nepaskirtas Savivaldybės operacijų vadovas, civilinės saugos sistemos pajėgų
veiksmus savivaldybės lygiu organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės ESOC (Savivaldybės ESOC
koordinatorius). Sprendimai priimami vadovaujantis Savivaldybės ESOC nuostatų suteiktais
įgaliojimais ir šiuo planu.
21.11. Paskyrus Savivaldybės operacijų vadovą, gelbėjimo darbų vadovas toliau organizuoja
darbus įvykio vietoje. Savivaldybės operacijų vadovas atsako už darbų organizavimą savivaldybės
mastu.
21.12. Savivaldybės ESOC koordinatorius tampa
Savivaldybės operacijų vadovui.

pavaldus ir atskaitingas paskirtam
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21.13. Gelbėjimo darbų vadovui ar Savivaldybės operacijų vadovui yra pavaldžios visos į įvykio
vietą atvykusios pajėgos, neatsižvelgiant į jų pavaldumą. Niekas negali trukdyti gelbėjimo darbų vadovo
ar Savivaldybės operacijų vadovo veiksmams arba atšaukti jų nurodymus pajėgoms, dalyvaujančioms
likviduojant gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją.
21.14. Gelbėjimo darbų vadovas ar Savivaldybės operacijų vadovas atsako už gyventojų
gelbėjimą, civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, taip pat kitų gyventojų,
dalyvaujančių vykdant gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus likviduojant įvykį ir šalinant jo
padarinius, saugumą.
21.15. Dėl įvykio kilus pavojui gyventojų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai, gelbėjimo darbų
vadovas ar Savivaldybės operacijų vadovas gali laikinai apriboti patekimą į tam tikrą teritoriją ar
patalpą, apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą ekstremaliosios situacijos židinyje.
21.16. Savivaldybės operacijų vadovas atsako už ekstremaliosios situacijos padarinių, galinčių
sukelti ekstremalųjį įvykį ar kartotinę ekstremaliąją situaciją, šalinimo darbų organizavimą.
21.17. Jeigu ekstremalioji situacija apima ne daugiau kaip tris gretimas savivaldybes,
savivaldybių operacijų vadovai visus veiksmus derina tarpusavyje, priimdami kolegialius sprendimus,
tačiau galutinio sprendimo dėl bendrų darbų koordinavimo teisę turi savivaldybės, kurioje yra
ekstremaliosios situacijos židinys, operacijų vadovas.
21.18. Gresiant ar susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai ir (ar)

kai

Savivaldybėje bei gretimose savivaldybėse esančių materialinių išteklių ir civilinės saugos sistemos
pajėgų ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti nepakanka, Savivaldybės ESK teikia
PAGD prie VRM pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos
sušaukimo.
21.19. Kai pajėgų ir materialinių išteklių paskirstymą reikia koordinuoti valstybės lygiu arba
susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, veiksmai koordinuojami ir pajėgoms vadovaujama
per valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą arba Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos
pavedimu per ministerijų, kitų valstybės institucijų, įstaigų operacijų centrus, atsižvelgiant į įvykio
pobūdį.
21.20. Atlikus neatidėliotinus ekstremaliosios situacijos padarinių šalinimo darbus,
Savivaldybės ESK priima sprendimą dėl ilgalaikių padarinių šalinimo darbų organizavimo.
22. Gresiančių ar susidariusių Savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų valdymo
organizavimas ir koordinavimas.
22.1. Gaisrai ir sprogimai, miškų gaisrai.
22.1.1. Savivaldybės administracijos direktorius:
22.1.1.1. sušaukia Savivaldybės ESK ir Savivaldybės ESOC, užtikrina priemonių, nustatytų
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, įgyvendinimą;
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22.1.1.2. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
22.1.1.3. atsižvelgęs į ekstremaliojo įvykio pobūdį, skiria Savivaldybės operacijų vadovą;
22.1.1.4. skelbia savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją;
22.1.1.5. organizuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus ir telkia visas savivaldybėje
esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti
ir jos padariniams šalinti, gyventojams kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugoti;
22.1.1.6. atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar
sveikatai, Vyriausybės nustatyta tvarka priima sprendimus dėl gyventojų evakavimo, telkia visas
savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti, organizuoja pagalbos
teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų apgyvendinimą;
22.1.1.7. prašo gretimos (gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti,
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai
situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų
ir materialinių išteklių nepakanka.
22.1.2. Savivaldybės ESK:
22.1.2.1. priima sprendimus, reikalingus gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai
valdyti;
22.1.2.2. teikia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją,
padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;
22.1.2.3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės operacijų
vadovo kandidatūros;
22.1.2.4. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės lygio
ekstremaliosios situacijos skelbimo;
22.1.2.5. gresiant ar susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai teikia Savivaldybės
administracijos direktoriui pasiūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės
saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo;
22.1.2.6. priima sprendimus dėl gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų organizavimo ir paveda juos
vykdyti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams;
22.1.2.7. priima sprendimus dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių
pasitelkimo neatidėliotinais atvejais;
22.1.2.8. priima sprendimus dėl gyventojų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus
ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.
22.1.2.9. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės gyventojų
evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;
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22.1.2.10. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl prašymo gretimos
(gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti, gelbėjimo paieškos ir
neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jų
padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka;
22.1.2.11. teikia PAGD prie VRM pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių
atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu;
22.1.2.12. atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar
mastą, teikia PAGD prie VRM pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų
situacijų komisijos sušaukimo.
22.1.3. Savivaldybės ESOC:
22.1.3.1. užtikrina Savivaldybės ESK priimtų sprendimų įgyvendinimą;
22.1.3.2. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios
situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų
įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą, gyventojų ir turto gelbėjimą;
22.1.3.3. pradėjus telkti savivaldybės teritorijoje turimus arba iš kitų savivaldybių gaunamus
materialinius išteklius, koordinuoja visą teikiamą pagalbą;
22.1.3.4. atlieka kitus Savivaldybės ESOC nuostatuose ir šiame plane priskirtus uždavinius ir
funkcijas.
22.1.4. Molėtų PGT:
22.1.4.1. organizuoja ir atlieka gaisrų lokalizavimą ir gesinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą,
kitus gelbėjimo darbus, teikia pagalbą nukentėjusiems.
22.1.5. Policijos komisariatas:
22.1.5.1. savivaldybės direktoriaus pavedimu perspėja ir informuoja gyventojus apie
ekstremalaus įvykio, gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos grėsmę ir apsisaugojimo
priemones;
22.1.5.2. vykdo eismo reguliavimą gaisro teritorijoje;
22.1.5.3. vykdo ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir
privataus turto apsaugą;
22.1.5.4. vykdo viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo, įlaipinimo į transportą,
išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, evakuojamųjų vežimo maršrutuose;
22.1.5.5. organizuoja ir tvarko evakuotų gyventojų registravimą laikinojo apgyvendinimo
vietose, jų apskaitos tvarkymą;
22.1.5.6. vykdo asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į
ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą.
22.1.5.7. vykdo žuvusiųjų atpažinimą, dingusių asmenų apskaitą ir paiešką.
22.1.6. VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras:
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22.1.6.1. teikia pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems ekstremalaus įvykio, gresiančios ar
susidariusios ekstremaliosios situacijos židinio vietoje;
22.1.6.2. pristato nukentėjusius į gydymo įstaigas;
22.1.6.3. perduoda, keičiasi informacija su Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo
institucijomis, kitomis civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijomis, informuoja artimiausias
asmens sveikatos priežiūros įstaigas apie nukentėjusiuosius.
22.1.7. Savivaldybės gydytojas ekstremaliųjų situacijų atvejais koordinuoja savivaldybės
sveikatos priežiūros įstaigų veiklą.
22.1.8. Utenos visuomenės sveikatos centro Molėtų skyrius:
22.1.8.1. koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą;
22.1.8.2. vertina susidariusią ekstremaliąją situaciją, organizuoja pavojaus žmonių sveikatai ir
gyvybei nustatymą;
22.1.8.3. pagal kompetenciją, institucijoms dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją ir
gyventojams, teikia informaciją ir rekomendacijas apie profilaktikos priemones užterštoje teritorijoje;
22.1.8.4. teikia rekomendacijas dėl asmeninių apsaugos priemonių naudojimo;
22.1.8.5. teikia pasiūlymus dėl gyvenamosios aplinkos apsaugos.
22.1.9. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono agentūra:
22.1.9.1. organizuoja aplinkos taršos tyrimus, taršos poveikio aplinkai masto ir aplinkai
padarytos žalos nustatymą, atlieka teršalų sklaidos prognozes ir teikia jas institucijoms dalyvaujančioms
valdant ekstremaliąją situaciją;
22.1.9.2. organizuoja į aplinką patekusių cheminių medžiagų sudėties nustatymą, jų
identifikavimą, teikia trumpalaikę galimos poveikio zonos prognozę.
22.1.10. VĮ Utenos miškų urėdija:
22.1.10.1. taiko visas prevencines priemones ir organizuoja gaisrų gesinimo technikos miškų
gaisrams gesinti panaudojimą;
22.1.10.2. telkia turimus žmoniškuosius resursus gaisrų gesinimui.
22.1.11. Lietuvos kariuomenės pajėgos (pasitelkiamos pagal Savivaldybės administracijos
direktoriaus rašytinį prašymą vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado ir Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-589/1-198 patvirtintu
Lietuvos kariuomenės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos sąveikos ekstremalių situacijų taikos metu atvejais planu):
22.1.11.1. su specialia technika atlieka gaisro gesinimo darbus;
22.1.11.2. teikia kitą prašomą pagalbą numatytą Lietuvos kariuomenės ir PAGD prie VRM
sąveikos plane.
22.1.12. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius:
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22.1.12.1. teikia Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai pasiūlymus dėl socialinės
pagalbos suteikimo evakuotiems ir nukentėjusiems gyventojams ir organizuoja pagalbos teikimą.
22.2. Pavojingos užkrečiamosios ligos.
22.2.1. Savivaldybės administracijos direktorius:
22.2.1.1. sušaukia Savivaldybės ESK ir Savivaldybės ESOC, užtikrina priemonių, nustatytų
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, įgyvendinimą;
22.2.1.2. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
22.2.1.3. atsižvelgęs į ekstremaliojo įvykio pobūdį, skiria Savivaldybės operacijų vadovą;
22.2.1.4. skelbia savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją;
22.2.1.5. organizuoja neatidėliotinus darbus ir telkia visas savivaldybėje esančias civilinės
saugos sistemos pajėgas gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams
šalinti;
22.2.1.6. atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar
sveikatai, Vyriausybės nustatyta tvarka priima sprendimus dėl gyventojų evakavimo, telkia visas
savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti, organizuoja pagalbos
teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų apgyvendinimą;
22.2.1.7. organizuoja ekstremaliosios situacijos metu žuvusių gyventojų laidojimą;
22.2.1.8. prašo gretimos (gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti
ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos
padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių
nepakanka;
22.2.1.9. nepakankant civilinės saugos sistemos pajėgų, turimų asmeninės apsaugos priemonių,
organizuoja civilinės saugos sistemos pajėgų, gyventojų atliekančių darbus ekstremaliosios situacijos
židinyje aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis iš valstybės rezervo civilinės saugos
priemonių atsargų;
22.2.1.10. vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės valdymą;
22.2.1.11 kartu su sveikatos apsaugos ministru teikia Vyriausybei siūlymą skelbti savivaldybės
teritoriją užkrėsta užkrečiamųjų ligų sukėlėjais;
22.2.1.12. kartu su sveikatos apsaugos ministru teikia Vyriausybei siūlymą skelbti savivaldybės
teritorijoje karantiną;
22.2.1.13. Savivaldybės teritorijoje paskelbus teritorijų karantiną organizuoja karantino režimo
priemonių įgyvendinimą;
22.2.1.14. organizuoja asmenų, turėjusių sąlytį su ligoniu ar asmeniu, įtariamu, kad serga ypač
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pavojinga liga, izoliavimo patalpų parinkimą (įrengimą) arba sutarčių sudarymą su tam tinkamų patalpų
valdytojais;
22.2.1.15. organizuoja savivaldybės teritorijos gyventojus darbui epidemijoms ir jų padariniams
likviduoti;
22.2.1.16. organizuoja centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens šaltinių apsaugą nuo
mikrobinio teršimo ir higienos standartus atitinkančio geriamojo vandens tiekimą;
22.2.1.17. koordinuoja organizacinių, ekonominių ir techninių priemonių, kurios riboja žmonių
sveikatai kenksmingą mikrobinį poveikį per orą, vandenį, dirvą ir gyvūnus, įgyvendinimą;
22.2.1.18. organizuoja savivaldybei pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kitų įstaigų
ir gyventojų (pagal poreikį) aprūpinimą asmeninės apsaugos ir dezinfekcinėmis priemonėmis, nustato
jų saugojimo vietas ir išdavimo tvarką;
22.2.1.19. užtikrina iš užsienio valstybių atvykusių ar grįžusių asmenų, kurių izoliavimo vieta
savivaldybės teritorijoje, izoliavimo reikalavimų laikymosi kontrolę, padeda Nacionaliniam
visuomenės sveikatos centrui užtikrinti atvežtinių ligos atvejų valdymą ir kontrolę;
22.2.1.20. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro arba Savivaldybės ekstremalių situacijų
komisijos teikimu:
22.2.1.20.1. uždraudžia žmonių susibūrimus savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse,
įstaigose, organizacijose, viešose vietose, kai iškyla pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų
išplitimo pavojus;
22.2.1.20.2. riboja gyventojų keliones ir transporto priemonių judėjimą apkrėstoje teritorijoje ir
išvykimą už jos ribų;
22.2.1.21. kreipiasi pagalbos į Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų
centrą dėl trūkstamų asmeninės apsaugos ir dezinfekcinių priemonių pateikimo.
22.2.2. Savivaldybės ESK:
22.2.2.1. priima sprendimus, reikalingus gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai
valdyti;
22.2.2.2. teikia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją,
padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;
22.2.2.3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės operacijų
vadovo kandidatūros;
22.2.2.4. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės lygio
ekstremaliosios situacijos skelbimo;
22.2.2.5. gresiant ar susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai teikia Savivaldybės
administracijos direktoriui pasiūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės
saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo;
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22.2.2.6. priima sprendimus dėl neatidėliotinų darbų organizavimo ir paveda juos vykdyti
valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams;
22.2.2.7. priima sprendimus dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių
pasitelkimo neatidėliotinais atvejais;
22.2.2.8. priima sprendimus dėl gyventojų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus
ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.
22.2.2.9. atskirais atvejais teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl
savivaldybės gyventojų evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar)
sveikatai;
22.2.2.10. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl prašymo gretimos
(gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti ir neatidėliotiniems darbams
atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jų padariniams šalinti, kai
savivaldybėje esančių civilinės saugos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka;
22.2.2.11. teikia PAGD prie VRM pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių
atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu;
22.2.2.12. atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar
mastą, teikia PAGD prie VRM pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų
situacijų komisijos sušaukimo.
22.2.3. Savivaldybės ESOC:
22.2.3.1. užtikrina Savivaldybės ESK priimtų sprendimų įgyvendinimą;
22.2.3.2. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios
situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų
įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą;
22.2.3.3. pradėjus telkti savivaldybės teritorijoje turimus arba iš kitų savivaldybių gaunamus
materialinius išteklius, koordinuoja visą teikiamą pagalbą;
22.2.3.4. atlieka kitus Savivaldybės ESOC nuostatuose ir šiame plane priskirtus uždavinius ir
funkcijas.
22.2.4. Vidaus reikalų ministerija ir Krašto apsaugos ministerija pagal savo kompetenciją
organizuoja teritorijų, kurioms yra taikomas karantino režimas, ribų apsaugą ir viešosios tvarkos
palaikymą.
22.2.5. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba dalyvauja organizuojant gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos
lokalizavimą, žmonių ir turto gelbėjimą, padarinių šalinimą užkrėstoje teritorijoje.
22.2.6. Utenos vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariatas:
22.2.6.1. organizuoja teritorijų, kurioms taikomas karantino režimas, ribų apsaugą ir viešosios
tvarkos palaikymą, organizuoja ir vykdo pasimetusių ir pasiklydusių asmenų paiešką;
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22.2.6.2. renka ir apdoroja informaciją apie aukas, organizuoja žuvusių gyventojų atpažinimą ir
tapatybės nustatymą;
22.2.6.3. palaiko nustatytą karantino režimą, padeda valdyti ekstremaliąją situaciją užkrėstoje
teritorijoje;
22.2.6.4. koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų tarnybų patekimą į ekstremaliojo
židinio teritoriją;
22.2.6.5. užtikrina asmenų, kuriems patvirtinta lengva ligos forma ir kurių sveikatos būklė
leidžia juos gydyti ambulatoriškai, asmenų, įtariamų, kad serga bei asmenų, turėjusių sąlytį su
sergančiuoju, kurių izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje aplinkoje, asmenų, grįžusių ar
atvykusių iš užsienio valstybių (nustatant prioritetą grįžusių ar atvykusių iš šalių, iš kurių atvykus
taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės), kurių izoliavimo vieta namuose ar kitoje
gyvenamojoje aplinkoje, tikrinimą izoliacijos laikotarpiu dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi.
22.2.7. VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras:
22.2.7.1. pagal savo kompetenciją teikia pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems;
22.2.7.2. pristato nukentėjusius į gydymo įstaigas (infekcinius skyrius ar perprofiliuotus
infekcinius stacionarus);
22.2.7.3. perduoda, keičiasi informacija su Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo
institucijomis, kitoms civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijomis, informuoja artimiausias
asmens sveikatos priežiūros įstaigas (infekcinius skyrius ar perprofiliuotus infekcinius stacionarus) apie
nukentėjusiuosius.
22.2.8. Savivaldybės gydytojas:
22.2.8.1. organizuoja asmenų sergančių pavojingomis ar ypač pavojingomis ligomis būtinąjį
hospitalizavimą ir būtinąjį izoliavimą, prireikus dalyvaujant policijai;
22.2.8.2. vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemones;
22.2.8.3. savivaldybės gydytojas vykdydamas užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės
priemones:
22.2.8.3.1. renka iš įmonių, įstaigų ir organizacijų bei fizinių asmenų dokumentų kopijas ir
informaciją apie jų veiklos srityje galimus užkrečiamųjų ligų sukėlėjų plitimo veiksnius, užkrečiamųjų
ligų atsiradimo ir jų paplitimo priežastis, teritorijų karantino ir riboto karantino objektus;
22.2.8.3.2. Lietuvos Respublikos vyriausiojo epidemiologo ar apskrities vyriausiojo
epidemiologo sprendimu, padedamas policijos, pateka į pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga
susirgusio, įtariamo, kad serga, asmens būstą be jo sutikimo, kai reikia gelbėti šio asmens ir aplinkinių
gyvybę ar sveikatą;
22.2.8.3.3. organizuoja užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimą
savivaldybėje, nagrinėja šių priemonių įgyvendinimo eigą;
22.2.8.3.4. koordinuoja savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ir
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veiksmus užkrečiamųjų ligų ekstremaliosiose situacijose.
22.2.9. Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos Savivaldybės teritorijoje paskelbus
karantiną organizuoja asmenų sergančių pavojingomis ar ypač pavojingomis ligomis būtinąjį
hospitalizavimą ir būtinąjį izoliavimą, prireikus dalyvaujant policijai.
22.2.10. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras):
22.2.10.1. koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą;
22.2.10.2. įvertina susidariusią ekstremaliąją situaciją, nustato pavojų žmonių sveikatai ir
gyvybei;
22.2.10.3. dalyvauja, atliekant funkcijas, susijusias su užkrečiamųjų ligų nustatymu, užkrėstų
teritorijų ar karantino skelbimu ir (ar) atšaukimu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, kitais teisės aktais;
22.2.10.4. dalyvauja, organizuojant epidemiologinį tyrimą ir dalyvauja organizuojant kontrolės
(valdymo) priemones;
22.2.10.5. dalyvauja, kontroliuojant, kaip užkrėstoje teritorijoje taikomos kontrolės (valdymo)
priemonės, ir vertina jų veiksmingumą;
22.2.10.6. atlieka užkrečiamųjų ligų epidemiologinę analizę ir prognozę;
22.2.10.7. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro tarnautojai vykdydami užkrečiamųjų ligų
profilaktiką ir kontrolę:
22.2.10.7.1. organizuojant imunoprofilaktiką, chemoprofilaktiką ar privalomąjį aplinkos
kenksmingumo pašalinimą, imant medžiagą mikrobiologiniams tyrimams bei aiškinantis susirgimų
priežastis, netrukdomai lankosi visose įmonėse, įstaigose, organizacijose, krašto apsaugos sistemos ir
vidaus reikalų sistemos objektuose, kituose objektuose;
22.2.10.7.2. apklausia įmonių, įstaigų ir kitų objektų personalą bei lankytojus ir, nepažeisdami
valstybės, komercinių, karinių ar kitų paslapčių bei asmens sveikatos informacijos konfidencialumo,
susipažįsta su objekto technologiniais, gamybos (paslaugų) procesais, kurių reikia gamybos proceso ar
produkto (paslaugos) epidemiologinei saugai ir įtakai gyventojų apsikrėtimui užkrečiamosiomis ligomis
įvertinti, arba įtraukti objektą, jo žaliavas ir (ar) produkciją bei paslaugas į teritorijos ar ribotą karantiną;
22.2.10.7.3. gauna iš įmonių, įstaigų ir organizacijų, kitų juridinių bei fizinių asmenų dokumentų
kopijas ir informaciją apie jų veiklos srityje galimus užkrečiamųjų ligų sukėlėjų plitimo veiksnius,
užkrečiamųjų ligų atsiradimo ir jų paplitimo priežastis, teritorijų karantino ir riboto karantino objektus;
22.2.10.7.4. pagal savo kompetenciją apklausia ligonio ar asmens, įtariamo, kad serga
pavojingomis ir ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, ar sukėlėjo nešiotojo šeimos narius.
Informuoja tokių asmenų šeimos narius ir kartu dirbančius asmenis apie galimą pavojų jų sveikatai ir
galimybę to pavojaus išvengti naudojant profilaktines ir apsaugos priemones;
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22.2.10.7.5. Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
vyriausiojo epidemiologo ar apskrities vyriausiojo epidemiologo sprendimu, padedami policijos, pateka
į pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga susirgusio, įtariamo, kad serga, asmens būstą be jo
sutikimo, kai reikia gelbėti šio asmens ir aplinkinių gyvybę ar sveikatą;
22.2.10.8. organizuoja ir koordinuoja iš užsienio valstybių atvykusių ar grįžusių asmenų
izoliavimo reikalavimų laikymosi bei privalomo sveikatos tikrinimo dėl užkrečiamųjų ligų kontrolės
procesą bei bendradarbiaujant su kitomis atsakingomis institucijomis organizuoja bendrus tikrinimus
dėl izoliavimo režimo priemonių laikymosi, užtikrina atvežtinių ligos atvejų valdymą ir kontrolę.
22.2.11. Apskrities vyriausiasis epidemiologas:
22.2.11.1. Apskrities vyriausiasis epidemiologas vykdydamas užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir
kontrolę:
22.2.11.1.1. priimta sprendimą dėl privalomo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo
ar privalomo aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos)
užkrečiamųjų ligų židiniuose;
22.2.11.1.2. remdamasis epidemiologinės diagnostikos ir (ar) laboratorinių tyrimų duomenimis,
sustabdo ar apriboja įmonių, įstaigų ar organizacijų veiklą, dėl kurios iškyla pavojus atsirasti ir išplisti
pavojingoms ir ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms.
22.2.12. Įmonės, įstaigos ir organizacijos privalo per 24 valandas organizuoti savo aplinkos
(patalpų ir teritorijos) privalomą profilaktinį kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją,
deratizaciją), kai Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai nustato, kad įmonėms, įstaigoms
ar organizacijoms priklausančiuose statiniuose ar jų teritorijose yra susikaupę užkrečiamųjų ligų
sukėlėjų.
22.2.13. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos departamentas organizuoja vandens,
gyvūninių ir negyvūninių maisto produktų, pašarų laboratorinių tyrimų atlikimą ir rizikos vertinimą.
22.2.14. Lietuvos kariuomenės pajėgos (pasitelkiamos pagal Savivaldybės administracijos
direktoriaus rašytinį prašymą vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado ir Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-589/1-198 patvirtintu
Lietuvos kariuomenės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos sąveikos ekstremalių situacijų taikos metu atvejais planu) telkia karinius vienetus prašomai
pagalbai teikti.
22.2.15. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius teikia Savivaldybės
ekstremalių situacijų komisijai pasiūlymus dėl socialinės pagalbos suteikimo evakuotiems ir
nukentėjusiems gyventojams ir organizuoja pagalbos teikimą.
22.2.16. Savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyrius remdamasis Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis, nustato ikimokyklinio ugdymo ir kitoms švietimo
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įstaigoms priemones, būtinas ugdymo (mokymo) procesui užkrėstoje teritorijoje organizuoti arba jam
nutraukti.
22.2. punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-25 įsakymas Nr. B6-546

22.3. Smarkus vėjas (škvalas, uraganas).
22.3.1. Savivaldybės administracijos direktorius:
22.3.1.1. sušaukia Savivaldybės ESK ir Savivaldybės ESOC, užtikrina priemonių, nustatytų
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, įgyvendinimą;
22.3.1.2. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
22.3.1.3. atsižvelgęs į ekstremaliojo įvykio pobūdį, skiria Savivaldybės operacijų vadovą;
22.3.1.4. skelbia savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją;
22.3.1.5. organizuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus ir telkia visas savivaldybėje
esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti
ir jos padariniams šalinti, gyventojams kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugoti;
22.3.1.6. atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar
sveikatai, Vyriausybės nustatyta tvarka priima sprendimus dėl gyventojų evakavimo, telkia visas
savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti, organizuoja pagalbos
teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų apgyvendinimą;
22.3.1.7. organizuoja ekstremaliosios situacijos metu žuvusių gyventojų laidojimą;
22.3.1.8. prašo gretimos (gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti,
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai
situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų
ir materialinių išteklių nepakanka;
22.3.1.9. organizuoja padarytų nuostolių apskaičiavimą.
22.3.2. Savivaldybės ESK:
22.3.2.1. priima sprendimus, reikalingus gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai
valdyti;
22.3.2.2. teikia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją,
padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;
22.3.2.3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės operacijų
vadovo kandidatūros;
22.3.2.4. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės lygio
ekstremaliosios situacijos skelbimo;
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22.3.2.5. gresiant ar susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai teikia Savivaldybės
administracijos direktoriui pasiūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės
saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo;
22.3.2.6. priima sprendimus dėl gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų organizavimo ir paveda juos
vykdyti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams;
22.3.2.7. priima sprendimus dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių
pasitelkimo neatidėliotinais atvejais;
22.3.2.8. priima sprendimus dėl gyventojų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus
ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.
22.3.2.9. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės gyventojų
evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;
22.3.2.10. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl prašymo gretimos
(gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti, gelbėjimo paieškos ir
neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jų
padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka;
22.3.2.11. teikia PAGD prie VRM dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų
naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu;
22.3.2.12. atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar
mastą, teikia PAGD prie VRM pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų
situacijų komisijos sušaukimo.
22.3.3. Savivaldybės ESOC:
22.3.3.1. užtikrina Savivaldybės ESK priimtų sprendimų įgyvendinimą;
22.3.3.2. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios
situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų
įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą, gyventojų ir turto gelbėjimą;
22.3.3.3. pradėjus telkti savivaldybės teritorijoje turimus arba iš kitų savivaldybių gaunamus
materialinius išteklius, koordinuoja visą teikiamą pagalbą;
22.3.3.4. atlieka kitus Savivaldybės ESOC nuostatuose ir šiame plane priskirtus uždavinius ir
funkcijas.
22.3.4. Molėtų PGT:
22.3.4.1. organizuoja ir atlieka gyventojų ir turto gelbėjimą, gaisrų gesinimą, kitus gelbėjimo
darbus, teikia pagalbą nukentėjusiems.
22.3.5. Policijos komisariatas:
22.3.5.1. savivaldybės direktoriaus pavedimu perspėja ir informuoja gyventojus apie
ekstremalaus įvykio, gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos grėsmę ir apsisaugojimo
priemones;
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22.3.5.2. vykdo ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir
privataus turto apsaugą;
22.3.5.3. vykdo viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo, įlaipinimo į transportą,
išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, evakuojamųjų vežimo maršrutuose;
22.3.5.4. organizuoja ir tvarko evakuotų gyventojų registravimą laikinojo apgyvendinimo
vietose, jų apskaitos tvarkymą;
22.3.5.5. vykdo asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į
ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą.
22.3.5.7. vykdo žuvusiųjų atpažinimą, dingusių asmenų apskaitą ir paiešką.
22.3.6. VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras:
22.3.6.1. teikia pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems ekstremalaus įvykio, gresiančios ar
susidariusios ekstremaliosios situacijos židinio vietoje;
22.3.6.2. pristato nukentėjusius į gydymo įstaigas;
22.3.6.3. perduoda, keičiasi informacija su Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo
institucijomis, kitoms civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijomis, informuoja artimiausias
asmens sveikatos priežiūros įstaigas apie nukentėjusiuosius.
22.3.7. Savivaldybės gydytojas ekstremaliųjų situacijų atvejais koordinuoja savivaldybės
sveikatos priežiūros įstaigų veiklą.
22.3.8. Utenos visuomenės sveikatos centro Molėtų skyrius:
22.3.8.1. koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą.
22.3.9. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono agentūra:
22.3.9.1. atlieka padaryto poveikio aplinkai vertinimą ir teikia tolimesnes prognozes, nustato
aplinkai padarytą žalą;
22.3.9.2. vykdo aplinkai padarytos žalos šalinimo kontrolę.
22.3.10. Hidrometeorologijos tarnyba:
22.3.10.1. užtikrina stichinių ir katastrofinių meteorologinių reiškinių stebėseną;
22.3.10.2. užtikrina hidrometeorologinės informacijos ir prognozių teikimą institucijoms,
dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją.
22.3.11. AB LESTO Utenos regiono tinklo valdymo departamentas:
22.3.11.1. organizuoja elektros tiekimo sutrikimų, gedimų šalinimą.
22.3.12. Lietuvos kariuomenės pajėgos (pasitelkiamos pagal Savivaldybės administracijos
direktoriaus rašytinį prašymą vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado ir Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-589/1-198 patvirtintu
Lietuvos kariuomenės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos sąveikos ekstremalių situacijų taikos metu atvejais planu):
22.3.12.1. telkia karinius vienetus prašomai pagalbai teikti.
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22.3.13. Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:
22.3.13.1. teikia rekomendacijas žemės ūkio subjektams ekstremaliosios situacijos atveju;
22.3.13.2. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant apsaugos ir padarinių likvidavimo
priemones;
22.3.13.3. renka informaciją apie žemės ūkio subjektų patirtus nuostolius.
22.4. Transporto avarijos (automobilių, oro, vandens) ir įvykiai transportuojant pavojingą
krovinį.
22.4.1. Savivaldybės administracijos direktorius:
22.4.1.1. sušaukia Savivaldybės ESK ir Savivaldybės ESOC, užtikrina priemonių, nustatytų
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, įgyvendinimą;
22.4.1.2. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
22.4.1.3. atsižvelgęs į ekstremaliojo įvykio pobūdį, skiria Savivaldybės operacijų vadovą;
22.4.1.4. skelbia savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją;
22.4.1.5. organizuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus ir telkia visas savivaldybėje
esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti
ir jos padariniams šalinti, gyventojams kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugoti;
22.4.1.6. atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar
sveikatai, Vyriausybės nustatyta tvarka priima sprendimus dėl gyventojų evakavimo, telkia visas
savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti, organizuoja pagalbos
teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų apgyvendinimą;
22.4.1.7. prašo gretimos (gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti,
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai
situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų
ir materialinių išteklių nepakanka;
22.4.1.8. nepakankant civilinės saugos sistemos pajėgų turimų asmeninės apsaugos priemonių,
organizuoja civilinės saugos sistemos pajėgų, gyventojų atliekančių darbus ekstremaliosios situacijos
židinyje aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis iš valstybės rezervo civilinės saugos
priemonių atsargų.
22.4.2. Savivaldybės ESK:
22.4.2.1. priima sprendimus, reikalingus gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai
valdyti;
22.4.2.2. teikia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją,
padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;
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22.4.2.3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo kandidatūros;
22.4.2.4. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės lygio
ekstremaliosios situacijos skelbimo;
22.4.2.5. gresiant ar susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai teikia Savivaldybės
administracijos direktoriui pasiūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės
saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo;
22.4.2.6. priima sprendimus dėl gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų organizavimo ir paveda juos
vykdyti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams;
22.4.2.7. priima sprendimus dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių
pasitelkimo neatidėliotinais atvejais;
22.4.2.8. priima sprendimus dėl gyventojų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus
ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.
22.4.2.9. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės gyventojų
evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;
22.4.2.10. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl prašymo gretimos
(gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti, gelbėjimo paieškos ir
neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jų
padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka;
22.4.2.11. teikia PAGD prie VRM pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių
atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu;
22.4.2.12. atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar
mastą, teikia PAGD prie VRM pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų
situacijų komisijos sušaukimo.
22.4.3. Savivaldybės ESOC:
22.4.3.1. užtikrina Savivaldybės ESK priimtų sprendimų įgyvendinimą;
22.4.3.2. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios
situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų
įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą, gyventojų ir turto gelbėjimą;
22.4.3.3. pradėjus telkti savivaldybės teritorijoje turimus arba iš kitų savivaldybių gaunamus
materialinius išteklius, koordinuoja visą teikiamą pagalbą;
22.4.3.4. atlieka kitus Savivaldybės ESOC nuostatuose ir šiame plane priskirtus uždavinius ir
funkcijas.
22.4.4. Molėtų PGT:
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22.4.4.1. organizuoja ir atlieka gelbėjimo darbus, gaisrų gesinimą, kitus avarijos likvidavimo
darbus,

teikia pagalbą nukentėjusiems, vykdo gyventojų ir turto gelbėjimą, laikinąjį gyventojų

evakavimą.
22.4.5. Policijos komisariatas:
22.4.5.1. savivaldybės direktoriaus pavedimu perspėja ir informuoja gyventojus apie
ekstremalaus įvykio, gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos grėsmę ir apsisaugojimo
priemones;
22.4.5.2. vykdo eismo reguliavimą ir viešosios tvarkos užtikrinimą ekstremalaus įvykio,
gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos židinio vietoje;
22.4.5.3. vykdo ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir
privataus turto apsaugą;
22.4.5.4. vykdo asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į
ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą;
22.4.5.5. vykdo žuvusiųjų atpažinimą, dingusių asmenų apskaitą ir paiešką;
22.4.5.6. tiria avarijos priežastis.
22.4.6. VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras:
22.4.6.1. teikia pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems ekstremalaus įvykio, gresiančios ar
susidariusios ekstremaliosios situacijos židinio vietoje;
22.4.6.2. pristato nukentėjusius į gydymo įstaigas;
22.4.6.3. perduoda, keičiasi informacija su Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo
institucijomis, kitomis civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijomis, informuoja artimiausias
asmens sveikatos priežiūros įstaigas apie nukentėjusiuosius.
22.4.7. Savivaldybės gydytojas ekstremaliųjų situacijų atvejais koordinuoja savivaldybės
sveikatos priežiūros įstaigų veiklą.
22.4.8. Utenos visuomenės sveikatos centro Molėtų skyrius:
22.4.8.1. koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą;
22.4.8.2. vertina susidariusią ekstremalią situaciją, organizuoja pavojaus žmonių sveikatai ir
gyvybei nustatymą;
22.4.8.3.

pagal

kompetenciją

teikia

informaciją

ir

rekomendacijas,

institucijoms

dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją ir gyventojams, apie profilaktikos priemones užterštoje
teritorijoje;
22.4.8.4. teikia rekomendacijas dėl asmeninių apsaugos priemonių naudojimo;
22.4.8.5. teikia pasiūlymus dėl gyvenamosios aplinkos apsaugos.
22.4.9. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono agentūra:
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22.4.9.1. organizuoja aplinkos taršos tyrimus, taršos poveikio aplinkai masto ir aplinkai
padarytos žalos nustatymą, atlieka teršalų sklaidos prognozes ir teikia jas institucijoms dalyvaujančioms
valdant ekstremaliąją situaciją;
22.4.9.2. organizuoja į aplinką patekusių cheminių medžiagų sudėties nustatymą, jų
identifikavimą, teikia trumpalaikę galimos poveikio zonos prognozę.
22.4.10. Hidrometeorologijos tarnyba:
22.4.10.1. užtikrina hidrometeorologinės informacijos ir prognozių teikimą institucijoms,
dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją.
22.4.11. VĮ „Utenos regiono keliai“ Molėtų kelių tarnyba:
22.4.11.1. organizuoja laikinų pravažiavimų įrengimą, kad būtų užtikrinti gelbėjimo pajėgų
veiksmai;
22.4.11.2. savo kompetencijos ribose imasi kitų veiksmų ekstremaliosios situacijos
likvidavimui.
22.4.12. Molėtų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:
22.4.12.1. organizuoja vandens, gyvūninių ir negyvūninių maisto produktų, pašarų laboratorinių
tyrimų atlikimą ir rizikos vertinimą.
22.4.13. Lietuvos kariuomenės pajėgos (pasitelkiamos pagal Savivaldybės administracijos
direktoriaus rašytinį prašymą vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado ir Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-589/1-198 patvirtintu
Lietuvos kariuomenės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos sąveikos ekstremalių situacijų taikos metu atvejais planu):
22.4.13.1. telkia karinius vienetus prašomai pagalbai teikti.
22.4.14. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius:
22.4.14.1. teikia Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai pasiūlymus dėl socialinės
pagalbos suteikimo evakuotiems ir nukentėjusiems gyventojams ir organizuoja pagalbos teikimą.
22.5. Vandens, dirvožemio, grunto tarša, naftos produktų išsiliejimas.
22.5.1. Savivaldybės administracijos direktorius:
22.5.1.1. sušaukia Savivaldybės ESK ir Savivaldybės ESOC, užtikrina priemonių, nustatytų
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, įgyvendinimą;
22.5.1.2. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
22.5.1.3. atsižvelgęs į ekstremaliojo įvykio pobūdį, skiria Savivaldybės operacijų vadovą;
22.5.1.4. skelbia savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją;
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22.5.1.5. organizuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus ir telkia visas savivaldybėje
esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti
ir jos padariniams šalinti, gyventojams kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugoti;
22.5.1.6. atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar
sveikatai, Vyriausybės nustatyta tvarka priima sprendimus dėl gyventojų evakavimo, telkia visas
savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti, organizuoja pagalbos
teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų apgyvendinimą;
22.5.1.7. prašo gretimos (gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti,
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai
situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų
ir materialinių išteklių nepakanka;
22.5.2. Savivaldybės ESK:
22.5.2.1. priima sprendimus, reikalingus gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai
valdyti;
22.5.2.2. teikia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją,
padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;
22.5.2.3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės operacijų
vadovo kandidatūros;
22.5.2.4. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės lygio
ekstremaliosios situacijos skelbimo;
22.5.2.5. gresiant ar susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai teikia Savivaldybės
administracijos direktoriui pasiūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės
saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo;
22.5.2.6. priima sprendimus dėl gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų organizavimo ir paveda juos
vykdyti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams;
22.5.2.7. priima sprendimus dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių
pasitelkimo neatidėliotinais atvejais;
22.5.2.8. priima sprendimus dėl gyventojų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus
ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.
22.5.2.9. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės gyventojų
evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;
22.5.2.10. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl prašymo gretimos
(gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti, gelbėjimo paieškos ir
neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jų
padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka;
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22.5.2.11. teikia PAGD prie VRM pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių
atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu;
22.5.2.12. atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar
mastą, teikia PAGD prie VRM pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų
situacijų komisijos sušaukimo.
22.5.3. Savivaldybės ESOC:
22.5.3.1. užtikrina Savivaldybės ESK priimtų sprendimų įgyvendinimą;
22.5.3.2. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios
situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų
įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą, gyventojų ir turto gelbėjimą;
22.5.3.3. pradėjus telkti savivaldybės teritorijoje turimus arba iš kitų savivaldybių gaunamus
materialinius išteklius, koordinuoja visą teikiamą pagalbą;
22.5.3.4. atlieka kitus Savivaldybės ESOC nuostatuose ir šiame plane priskirtus uždavinius ir
funkcijas.
22.5.4. Molėtų PGT:
22.5.4.1. organizuoja ir atlieka gelbėjimo darbus, gaisrų gesinimą, kitus ekstremalaus įvykio,
gresiančios ar susidariusios

ekstremaliosios situacijos likvidavimo darbus,

teikia pagalbą

nukentėjusiems, vykdo gyventojų ir turto gelbėjimą, gyventojų laikinąjį evakavimą;
22.5.4.2. pagal kompetenciją organizuoja teršimo incidentų likvidavimo darbus, stabdo
pavojingų cheminių medžiagų nutekėjimą, garavimą, apriboja pavojingų medžiagų patekimą į gruntą ir
vandenis, surenka ir neutralizuoja pavojingas medžiagas.
22.5.5. Policijos komisariatas:
22.5.5.1. vykdo eismo reguliavimą ir viešosios tvarkos užtikrinimą ekstremalaus įvykio,
gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos židinio vietoje;
22.5.5.2. vykdo ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir
privataus turto apsaugą;
22.5.5.3. vykdo asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į
ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą;
22.5.6. VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras:
22.5.6.1. teikia pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems ekstremalaus įvykio, gresiančios ar
susidariusios ekstremaliosios situacijos židinio vietoje;
22.5.6.2. pristato nukentėjusius į gydymo įstaigas;
22.5.6.3. perduoda, keičiasi informacija su Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo
institucijomis, kitoms civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijomis.
22.5.7. Savivaldybės gydytojas ekstremaliųjų situacijų atvejais koordinuoja savivaldybės
sveikatos priežiūros įstaigų veiklą.

53
22.5.8. Utenos visuomenės sveikatos centro Molėtų skyrius:
22.5.8.1. koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą;
22.5.8.2. vertina susidariusią ekstremalią situaciją, organizuoja pavojaus žmonių sveikatai ir
gyvybei nustatymą;
22.5.8.3. pagal kompetenciją, institucijoms dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją ir
gyventojams, teikia informaciją ir rekomendacijas apie profilaktikos priemones užterštoje teritorijoje;
22.5.8.4. teikia rekomendacijas dėl asmeninių apsaugos priemonių naudojimo;
22.5.8.5. teikia pasiūlymus dėl gyvenamosios aplinkos apsaugos.
22.5.9. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono agentūra:
22.5.9.1. organizuoja aplinkos taršos tyrimus, taršos poveikio aplinkai masto ir aplinkai
padarytos žalos nustatymą, atlieka teršalų sklaidos prognozes ir teikia jas institucijoms dalyvaujančioms
valdant ekstremaliąją situaciją;
22.5.9.2. organizuoja į aplinką patekusių cheminių medžiagų sudėties nustatymą, jų
identifikavimą, teikia trumpalaikę galimos poveikio zonos prognozę.
22.5.9.3. koordinuoja ir kontroliuoja užterštos teritorijos tvarkymo darbų vykdymą ir aplinkos
būklės atkūrimą.
22.5.10. Hidrometeorologijos tarnyba:
22.5.10.1. užtikrina hidrometeorologinės informacijos ir prognozių teikimą institucijoms,
dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją.
22.5.11. Molėtų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:
22.5.11.1. organizuoja vandens, gyvūninių ir negyvūninių maisto produktų, pašarų laboratorinių
tyrimų atlikimą ir rizikos vertinimą.
22.5.12. Ūkio subjekto vadovas ir (ar) jo įgaliotas asmuo:
22.5.12.1. informuoja apie naftos produktų ar kitų pavojingų medžiagų išsiliejimą Savivaldybės
administraciją, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono agentūrą;
22.5.12.2. telkia reikalingą techniką ir specialistus gedimams ir avarijos padariniams šalinti;
22.5.12.3. nuolat informuoja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą apie avarijos
šalinimo darbų eigą.
22.6. Pavojingas radinys.
22.6.1. Savivaldybės administracijos direktorius:
22.6.1.1. sušaukia Savivaldybės ESK ir Savivaldybės ESOC, užtikrina priemonių, nustatytų
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, įgyvendinimą;
22.6.1.2. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
22.6.1.3. atsižvelgęs į ekstremaliojo įvykio pobūdį, skiria Savivaldybės operacijų vadovą;
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22.6.1.4. skelbia savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją;
22.6.1.5. organizuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus ir telkia visas savivaldybėje
esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti
ir jos padariniams šalinti, gyventojams kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugoti;
22.6.1.6. atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar
sveikatai, Vyriausybės nustatyta tvarka priima sprendimus dėl gyventojų evakavimo, telkia visas
savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti, organizuoja pagalbos
teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų apgyvendinimą;
22.6.1.7. prašo gretimos (gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti,
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai
situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų
ir materialinių išteklių nepakanka;
22.6.2. Savivaldybės ESK:
22.6.2.1. priima sprendimus, reikalingus gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai
valdyti;
22.6.2.2. teikia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją,
padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;
22.6.2.3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės operacijų
vadovo kandidatūros;
22.6.2.4. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės lygio
ekstremaliosios situacijos skelbimo;
22.6.2.5. gresiant ar susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai teikia Savivaldybės
administracijos direktoriui pasiūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės
saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo;
22.6.2.6. priima sprendimus dėl gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų organizavimo ir paveda juos
vykdyti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams;
22.6.2.7. priima sprendimus dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių
pasitelkimo neatidėliotinais atvejais;
22.6.2.8. priima sprendimus dėl gyventojų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus
ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.
22.6.2.9. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės gyventojų
evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;
22.6.2.10. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl prašymo gretimos
(gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti, gelbėjimo paieškos ir
neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jų
padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka;
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22.6.2.11. teikia PAGD prie VRM pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių
atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu;
22.6.2.12. atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar
mastą, teikia PAGD prie VRM pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų
situacijų komisijos sušaukimo.
22.6.3. Savivaldybės ESOC:
22.6.3.1. užtikrina Savivaldybės ESK priimtų sprendimų įgyvendinimą;
22.6.3.2. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios
situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų
įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą, gyventojų ir turto gelbėjimą;
22.6.3.3. pradėjus telkti savivaldybės teritorijoje turimus arba iš kitų savivaldybių gaunamus
materialinius išteklius, koordinuoja visą teikiamą pagalbą;
22.6.3.4. atlieka kitus Savivaldybės ESOC nuostatuose ir šiame plane priskirtus uždavinius ir
funkcijas.
22.6.4. Molėtų PGT:
22.6.4.1. organizuoja ir atlieka gelbėjimo darbus, gaisrų gesinimą, kitus ekstremalaus įvykio,
gresiančios ar susidariusios

ekstremaliosios situacijos likvidavimo darbus,

teikia pagalbą

nukentėjusiems, vykdo gyventojų ir turto gelbėjimą, skubų gyventojų laikinąjį evakavimą;
22.6.4.2. pagal kompetenciją organizuoja teršimo incidentų likvidavimo darbus, stabdo
pavojingų cheminių medžiagų nutekėjimą, garavimą, apriboja pavojingų medžiagų patekimą į gruntą ir
vandenis, surenka ir neutralizuoja pavojingas medžiagas.
22.6.5. Policijos komisariatas:
22.6.5.1. informuoja suinteresuotas institucijas, iškviečia jas į ekstremalaus įvykio, gresiančios
ar susidariusios ekstremaliosios situacijos vietą;
22.6.5.2. blokuoja teritoriją, kurioje susidarė ekstremalioji situacija;
22.6.5.3. kartu su Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba vykdo skubų žmonių iškeldinimą iš
ekstremalaus įvykio židinio;
22.6.5.4. iškviečia Juozo Vitkaus inžinerijos batalioną ar Lietuvos policijos antiteroristinių
operacijų rinktinę „Aras“ arba kitas reikalingas specialiąsias pajėgas;
22.6.5.5. vykdo eismo reguliavimą ir viešosios tvarkos užtikrinimą gresiančios ar susidariusios
ekstremaliosios situacijos židinio vietoje;
22.6.5.6. vykdo ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir
privataus turto apsaugą;
22.6.5.7. vykdo asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į
ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą;
22.6.6. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo kuopa:
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22.6.6.1. nukenksmina, sunaikina ar transportuoja į sunaikinimo vietą rastus sprogmenis.
22.6.7. Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“:
22.6.7.1. vykdo sprogmenų paiešką, naudojant specialiąją techniką ir tarnybinius šunis;
22.6.7.2. neutralizuoja aptiktus savadarbius sprogstamuosius įtaisus ir karinius sprogmenis,
naudojamus teroristiniais ar kriminaliniais tikslais;
22.6.8. VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras:
22.6.8.1. teikia pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems ekstremalaus įvykio, gresiančios ar
susidariusios ekstremaliosios situacijos židinio vietoje;
22.6.8.2. pristato nukentėjusius į gydymo įstaigas;
22.6.8.3. perduoda, keičiasi informacija su Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo
institucijomis, kitoms civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijomis.
22.6.9. Savivaldybės gydytojas ekstremaliųjų situacijų atvejais koordinuoja savivaldybės
sveikatos priežiūros įstaigų veiklą.
22.6.10. Utenos visuomenės sveikatos centro Molėtų skyrius:
22.6.10.1. vertina susidariusią ekstremalią situaciją, organizuoja pavojaus žmonių sveikatai ir
gyvybei nustatymą;
22.6.11. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono agentūra:
22.6.11.1. organizuoja aplinkos taršos tyrimus, taršos poveikio aplinkai masto ir aplinkai
padarytos žalos nustatymą, atlieka teršalų sklaidos prognozes ir teikia jas institucijoms dalyvaujančioms
valdant ekstremaliąją situaciją;
22.6.11.2. organizuoja į aplinką patekusių cheminių medžiagų sudėties nustatymą, jų
identifikavimą, teikia trumpalaikę galimos poveikio zonos prognozę.
22.6.11.3. koordinuoja ir kontroliuoja užterštos teritorijos tvarkymo darbų vykdymą ir aplinkos
būklės atkūrimą.
22.6.12. Lietuvos kariuomenės pajėgos (pasitelkiamos pagal Savivaldybės administracijos
direktoriaus rašytinį prašymą vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado ir Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-589/1-198 patvirtintu
Lietuvos kariuomenės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos sąveikos ekstremalių situacijų taikos metu atvejais planu):
22.6.12.1. telkia karinius vienetus prašomai pagalbai teikti.
22.7. Radiacinė avarija (radiologinė).
22.7.1. Savivaldybės administracijos direktorius:
22.7.1.1. sušaukia Savivaldybės ESK ir Savivaldybės ESOC, užtikrina priemonių, nustatytų
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, įgyvendinimą;
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22.7.1.2. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
22.7.1.3. atsižvelgęs į ekstremaliojo įvykio pobūdį, skiria Savivaldybės operacijų vadovą;
22.7.1.4. skelbia savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją;
22.7.1.5. organizuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus ir telkia visas savivaldybėje
esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti
ir jos padariniams šalinti, gyventojams kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugoti;
22.7.1.6. atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar
sveikatai, Vyriausybės nustatyta tvarka priima sprendimus dėl gyventojų evakavimo, telkia visas
savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti, organizuoja pagalbos
teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų apgyvendinimą;
22.7.1.7. kartu su kitomis civilinės saugos sistemos pajėgomis organizuoja dezaktyvavimą ir
kitas radiacinio kenksmingumo pašalinimo priemones;
22.7.1.8. organizuoja Radiacinės saugos centro rekomenduojamų radiacinės saugos priemonių
taikymą.
22.7.1.9. prašo gretimos (gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti,
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai
situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų
ir materialinių išteklių nepakanka.
22.7.1.10. nepakankant civilinės saugos sistemos pajėgų turimų asmeninės apsaugos priemonių,
organizuoja civilinės saugos sistemos pajėgų, gyventojų atliekančių darbus ekstremaliosios situacijos
židinyje aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis iš valstybės rezervo civilinės saugos
priemonių atsargų.
22.7.2. Savivaldybės ESK:
22.7.2.1. priima sprendimus, reikalingus gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai
valdyti;
22.7.2.2. teikia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją,
padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;
22.7.2.3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės operacijų
vadovo kandidatūros;
22.7.2.4. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės lygio
ekstremaliosios situacijos skelbimo;
22.7.2.5. gresiant ar susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai teikia Savivaldybės
administracijos direktoriui pasiūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės
saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo;
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22.7.2.6. priima sprendimus dėl gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų organizavimo ir paveda juos
vykdyti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams;
22.7.2.7. priima sprendimus dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių
pasitelkimo neatidėliotinais atvejais;
22.7.2.8. priima sprendimus dėl gyventojų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus
ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.
22.7.2.9. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės gyventojų
evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;
22.7.2.10. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl prašymo gretimos
(gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti, gelbėjimo paieškos ir
neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jų
padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka;
22.7.2.11. teikia PAGD prie VRM pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių
atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu;
22.7.2.12. atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar
mastą, teikia PAGD prie VRM pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų
situacijų komisijos sušaukimo.
22.7.3. Savivaldybės ESOC:
22.7.3.1. užtikrina Savivaldybės ESK priimtų sprendimų įgyvendinimą;
22.7.3.2. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios
situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų
įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą, gyventojų ir turto gelbėjimą;
22.7.3.3. pradėjus telkti savivaldybės teritorijoje turimus arba iš kitų savivaldybių gaunamus
materialinius išteklius, koordinuoja visą teikiamą pagalbą;
22.7.3.4. atlieka kitus Savivaldybės ESOC nuostatuose ir šiame plane priskirtus uždavinius ir
funkcijas.
22.7.4. Molėtų PGT:
22.7.4.1. pagal savo kompetenciją organizuoja ir atlieka gelbėjimo darbus, gaisrų gesinimą, kitus
ekstremalaus įvykio, gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos likvidavimo darbus, teikia
pagalbą nukentėjusiems, vykdo gyventojų ir turto gelbėjimą, skubų gyventojų evakavimą iš
ekstremaliosios situacijos židinio;
22.7.4.2. organizuoja pirminį radiacinės būklės vertinimą (atlieka radiacijos lygio matavimus) ir
informuoja Radiacinės saugos centrą;
22.7.4.3. teikia suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms pirminę informaciją,
susijusią su ekstremaliosios zonos dozimetrinės kontrolės rezultatais;
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22.7.4.4. organizuoja priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms priklausančių asmeninės apsaugos
priemonių, darbo ir transporto priemonių dezaktyvavimą;
22.7.4.5. padeda pasitelktoms civilinės saugos pajėgoms atlikti radioaktyviosiomis medžiagomis
užterštų gyventojų dezaktyvavimą.
22.7.5. Policijos komisariatas:
22.7.5.1. savivaldybės direktoriaus pavedimu perspėja ir informuoja gyventojus apie
ekstremalaus įvykio, gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos grėsmę ir apsisaugojimo
priemones;
22.7.5.2. vykdo eismo reguliavimą ekstremalaus įvykio, gresiančios ar susidariusios
ekstremaliosios situacijos židinio vietoje;
22.7.5.3. saugo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžių įstaigų ar
Radiacinės saugos centro nustatytą pavojaus zoną;
22.7.5.4. vykdo viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo, įlaipinimo į transportą,
išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, evakuojamųjų vežimo maršrutuose;
22.7.5.5. organizuoja ir tvarko evakuotų gyventojų registravimą laikinojo apgyvendinimo
vietose, jų apskaitos tvarkymą;
22.7.5.6. vykdo asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į
ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą.
22.7.5.7. vykdo žuvusiųjų atpažinimą, dingusių asmenų apskaitą ir paiešką;
22.7.5.8. Radiacinės saugos centro prašymu nustato privalomą maršrutą, kuriuo nelegalūs
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ir radionuklidais užteršti objektai vežami į dezaktyvavimo vietą
arba radioaktyvių atliekų saugyklą;
22.7.5.9. organizuoja ir vykdo transporto priemonių su nelegaliais jonizuojančios spinduliuotės
šaltiniais ir radionuklidais užterštais objektais palydą ir apsaugą.
22.7.6. VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras:
22.7.6.1. pagal savo kompetenciją teikia pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems
ekstremalaus įvykio, gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos židinio vietoje;
22.7.6.2. pristato nukentėjusius į gydymo įstaigas;
22.7.6.3. perduoda, keičiasi informacija su Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo
institucijomis, kitoms civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijomis, informuoja artimiausias
asmens sveikatos priežiūros įstaigas apie nukentėjusiuosius.
22.7.7. Savivaldybės gydytojas ekstremaliųjų situacijų atvejais koordinuoja savivaldybės
sveikatos priežiūros įstaigų veiklą.
22.7.8. Radiacinės saugos centras:
22.7.8.1. atlieka radiacinių avarijų tyrimus, prognozuoja jų padarinius ir teikia siūlymus, kaip jų
išvengti ir juos likviduoti;
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22.7.8.2. teikia skubią specializuotą techninę konsultaciją ir pagalbą;
22.7.8.3. nustato reikalavimus visų valstybės ir savivaldybių institucijų, atliekančių gelbėjimo,
paieškos ir tvarkymo darbus, darbuotojams, kokių radiacinės saugos priemonių jie turi laikytis, ir
kontroliuoja, kaip vykdomi šie reikalavimai;
22.7.8.4. organizuoja, koordinuoja ir atlieka radiologinius (dozimetrinius, spektrometrinius,
paviršiaus taršos) tyrimus;
22.7.8.5. koordinuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento žvalgybinių grupių
mėginių atrinkimą, atlieka jų radiologinius tyrimus ir vertinimą;
22.7.8.6. vertina radiologinius (dozimetrinius, spektrometrinius, paviršiaus taršos) tyrimų
rezultatus ir jų pagrindu teikia pasiūlymus dėl gyventojų, darbuotojų ir aplinkos apsaugos nuo žalingo
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, teikia išvadas, pasiūlymus ir nustato reikalavimus dėl
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo;
22.7.8.7. organizuoja gyventojų ir gelbėtojų individualiosios apšvitos stebėseną radiacinių
avarijų atvejais, taip pat atlieka jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio žmonėms tyrimus ir vertinimą;
22.7.8.8. vykdo darbų užterštoje zonoje valstybinę radiacinės saugos kontrolę ir priežiūrą;
22.7.8.9. kontroliuoja taršos šalinimo eigą ir kokybę;
22.7.8.10. atlikus radioaktyviosios taršos matavimus, leidžia iš jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių buvimo vietos išnešti įrangą ar kitus daiktus, išvykti dezaktyvuotiems žmonėms;
22.7.8.11. prireikus organizuoja apšvitintų žmonių siuntimą į atitinkamas asmens sveikatos
priežiūros įstaigas;
22.7.8.12. priima galutinį sprendimą, kuriuo konstatuoja, kad jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniai ar radionuklidais užteršti objektai yra tinkamai sutvarkyti ir toliau taikyti radiacinės saugos
priemones netikslinga;
22.7.8.13. informuoja valstybės įmonę Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą, kad būtina
paimti, išvežti, sutvarkyti ir saugoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir tvarkyti radionuklidais
užterštus objektus, pateikia pirminę informaciją apie jų fizines charakteristikas ir radiacinės būklės
įvertinimą (lygiavertės dozės galią, radionuklidą ir kita);
22.7.8.14. išduoda leidimus gabenti radioaktyviąsias medžiagas.
22.7.9. Utenos visuomenės sveikatos centro Molėtų skyrius:
22.7.9.1. koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą;
22.7.9.2. dalyvauja, vertinant susidariusią ekstremalią situaciją, organizuojant pavojaus žmonių
sveikatai ir gyvybei nustatymą;
22.7.10. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono agentūra:
22.7.10.1. organizuoja radioaktyviosios taršos poveikio aplinkai masto ir aplinkai padarytos
žalos nustatymą.
22.7.11. Hidrometeorologijos tarnyba:
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21.7.10.1. užtikrina hidrometeorologinės informacijos ir prognozių teikimą institucijoms,
dalyvaujančioms valdant ekstremalią situaciją.
22.7.12. Molėtų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:
21.7.12.1. organizuoja vandens, gyvūninių ir negyvūninių maisto produktų, pašarų bei jų priedų
radiologinę kontrolę ir duomenis pateikia Radiacinės saugos centrui.
22.7.13. Lietuvos kariuomenės pajėgos (pasitelkiamos pagal Savivaldybės administracijos
direktoriaus rašytinį prašymą vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado ir Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-589/1-198 patvirtintu
Lietuvos kariuomenės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos sąveikos ekstremalių situacijų taikos metu atvejais planu):
22.7.13.1. telkia karinius vienetus prašomai pagalbai teikti;
22.7.14. VĮ Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra:
22.7.14.1. tvarko Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paimtus
Lietuvos Respublikoje neteisėtai gaminamus, gabenamus, saugomus ar Lietuvos Respublikoje rastus
nelegalius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir radionuklidais užterštus objektus;
22.7.14.2. parenka tinkamas talpyklas

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniams ar

radionuklidais užterštiems objektams gabenti ir tinkamai juos supakuoja;
22.7.14.3. parengia dokumentus, kurių reikia radioaktyviosioms medžiagoms gabenti;
22.7.14.4. paima nelegalius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir radionuklidais užterštus
objektus iš radimo, sulaikymo, nustatymo vietos ir nustatytu maršrutu (jeigu jis nustatytas) nuveža į
radioaktyviųjų atliekų saugyklas;
22.7.14.5. atlieka radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų darbo ir transporto priemonių
dezaktyvavimą. Dezaktyvavimas atliekamas nustatytose arba kiekvienu konkrečiu atveju parinktose ir
su Radiacinės saugos centru bei Aplinkos ministerija suderintose dezaktyvavimo vietose.
22.8. Radiacinė avarija (branduolinė).
22.8.1. Gresiant ar įvykus branduolinei avarijai Savivaldybės administracijos direktorius,
Savivaldybės ESK, Savivaldybės ESOC, savivaldybėje esančios civilinės saugos sistemos pajėgos,
valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos, ūkio subjektai, kitos įstaigos ir gyventojai vykdo
funkcijas nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 99
patvirtintame Valstybiniame gyventojų apsaugos plane branduolinės avarijos atveju.
22.9. Gyvūnų ligos (epizootijos).
22.9.1. Savivaldybės administracijos direktorius:
22.9.1.1. sušaukia Savivaldybės ESK ir Savivaldybės ESOC, užtikrina priemonių, nustatytų
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, įgyvendinimą;
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22.9.1.2. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir
priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
22.9.1.3. atsižvelgęs į ekstremaliojo įvykio pobūdį, skiria Savivaldybės operacijų vadovą;
22.9.1.4. skelbia savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją;
22.9.1.5. organizuoja neatidėliotinus darbus ir telkia visas savivaldybėje esančias civilinės
saugos sistemos pajėgas gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams
šalinti;
22.9.1.6. atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar
sveikatai, Vyriausybės nustatyta tvarka priima sprendimus dėl gyventojų evakavimo, telkia visas
savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti, organizuoja pagalbos
teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų apgyvendinimą;
22.9.1.7. prašo gretimos (gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti
ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos
padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių
nepakanka.
22.9.1.8. nepakankant civilinės saugos sistemos pajėgų turimų asmeninės apsaugos priemonių,
organizuoja civilinės saugos sistemos pajėgų, gyventojų atliekančių darbus ekstremaliosios situacijos
židinyje aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis iš valstybės rezervo civilinės saugos
priemonių atsargų.
22.9.2. Savivaldybės ESK:
22.9.2.1. priima sprendimus, reikalingus gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai
valdyti;
22.9.2.2. teikia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją,
padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;
22.9.2.3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės operacijų
vadovo kandidatūros;
22.9.2.4. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės lygio
ekstremaliosios situacijos skelbimo;
22.9.2.5. gresiant ar susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai teikia Savivaldybės
administracijos direktoriui pasiūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės
saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo;
22.9.2.6. priima sprendimus dėl neatidėliotinų darbų organizavimo ir paveda juos vykdyti
valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams;
22.9.2.7. priima sprendimus dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių
pasitelkimo neatidėliotinais atvejais;
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22.9.2.8. priima sprendimus dėl gyventojų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus
ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.
22.9.2.9. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės gyventojų
evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;
22.9.2.10. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl prašymo gretimos
(gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti ir neatidėliotiniems darbams
atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jų padariniams šalinti, kai
savivaldybėje esančių civilinės saugos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka;
22.9.2.11. teikia PAGD prie VRM pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių
atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu;
22.9.2.12. atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar
mastą, teikia PAGD prie VRM pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų
situacijų komisijos sušaukimo.
22.9.3. Savivaldybės ESOC:
22.9.3.1. užtikrina Savivaldybės ESK priimtų sprendimų įgyvendinimą;
22.9.3.2. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios
situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų, valstybės ir savivaldybės
institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą;
22.9.3.3. pradėjus telkti savivaldybės teritorijoje turimus arba iš kitų savivaldybių gaunamus
materialinius išteklius, koordinuoja visą teikiamą pagalbą;
22.9.3.4. atlieka kitus Savivaldybės ESOC nuostatuose ir šiame plane priskirtus uždavinius ir
funkcijas.
22.9.4. Molėtų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:
22.9.4.1. įvertina gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos keliamą grėsmę ir apie
diagnozuotas gyvūnų užkrečiamąsias ligas ir priemones joms likviduoti praneša Savivaldybės
administracijos direktoriui, bei kitoms suinteresuotoms institucijoms;
22.9.4.2. organizuoja ir vykdo gyvūnų pavojingų užkrečiamųjų ligų neatidėliotinų priemonių
planų įgyvendinimą;
22.9.4.3. atlieka epizootinius tyrimus, organizuoja, koordinuoja ir pagal kompetenciją vykdo
gyvūnų, maisto, pašarų ir vandens taršos pavojingais ir ypač pavojingais ligų sukėlėjais tyrimą, atlieka
mikrobiologinės taršos stebėseną;
22.9.4.4. visoms įmonėms, organizacijoms, ūkininkams ir gyventojams nustato gyvūnų ligų
profilaktines ir gyvūnų skerdimo ar sunaikinimo priemones, gyvulinių produktų, žaliavos
nukenksminimo, perdirbimo arba utilizavimo sąlygas;
22.9.4.5. kontroliuoja, kad būtų sunaikintas pavojingų ir ypač pavojingų ligų sukėlėjų užterštas
maistas, pašarai, šalutiniai gyvūniniai produktai ir pašalintas geriamojo vandens kenksmingumas;
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22.9.4.6. tikrina gyvūnų sveikatos būklę jų laikymo vietose, turgavietėse, karantino punktuose,
skerdyklose;
22.9.4.7. nustato užkrėstoje teritorijoje gyvybiškai svarbių objektų funkcionavimo, žmonių
ūkinės veiklos, kitų veiklos rūšių, susijusių su maisto, pašarų tvarkymo tęstinumu, geriamojo vandens
tiekimu, naminių gyvūnų priežiūra ir auginimu, sąlygas ir kitas procedūras;
22.9.4.8. kontroliuoja ir reglamentuoja maisto ir pašarų tvarkymo subjektų veiklą užkrėstoje
teritorijoje;
22.9.4.9. teikia informaciją Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

ir Savivaldybės

ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui dėl bendrų veiksmų derinimo ir papildomų apsaugos priemonių
vykdymo.
22.9.5. Policijos komisariatas:
22.9.5.1. organizuoja teritorijų, kurioms taikomas karantino režimas, ribų apsaugą ir viešosios
tvarkos palaikymą;
22.9.5.2. koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų tarnybų patekimą į ekstremaliosios
situacijos židinio teritoriją;
22.9.5.3. organizuoja policijos pajėgų patelkimą, padeda vykdyti ekstremaliosios situacijos
valdymą užkrėstoje teritorijoje;
22.9.6. VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras:
22.9.6.1. pagal savo kompetenciją teikia pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems;
22.9.6.2. pristato nukentėjusius į gydymo įstaigas.
22.9.7. Savivaldybės gydytojas ekstremaliųjų situacijų atvejais koordinuoja savivaldybės
sveikatos priežiūros įstaigų veiklą.
22.9.8. Utenos visuomenės sveikatos centro Molėtų skyrius:
22.9.8.1. koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą;
22.9.8.2. įvertina susidariusią ekstremaliąją situaciją, nustato pavojų žmonių sveikatai ir
gyvybei;
22.9.9. Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:
22.9.9.1. teikia metodines rekomendacijas žemės ūkio subjektams ekstremaliosios situacijos
atveju;
22.9.9.2. renka informaciją apie patirtus nuostolius ir teikia suinteresuotoms institucijoms.
22.9.10. Ūkio subjekto vadovas ir (ar) jo įgaliotas asmuo:
22.9.10.1. informuoja apie susirgusius gyvūnus Molėtų valstybinę maisto ir veterinarijos
tarnybą, Savivaldybės administracijos direktorių;
22.9.10.2. vykdo privalomus Molėtų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nurodymus.
22.9.11. VĮ „Utenos regiono keliai“ Molėtų kelių tarnyba:
22.9.11.1. numato magistralinių, krašto ir rajoninių kelių apylankas, pažymi jas ženklais.
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23. Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių veiklos tęstinumo užtikrinimas
gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms.
23.1. Gręsiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, kai Savivaldybės administracijos pastatas
patenka į ekstremaliosios situacijos židinį ir Savivaldybės administracija negalės dirbti nuolatinėse
darbo vietose ir vykdyti savo funkcijų, Savivaldybės ESK priima sprendimą dėl Savivaldybės
administracijos padalinių veiklos tęstinumo užtikrinimo.
23.2. Alternatyvios darbo vietos, paskelbus Savivaldybės administracijos ir (ar) jos struktūrinių
padalinių darbuotojų evakavimą ar skubų iškeldinimą, yra šios:
23.2.1. Molėtų mieste - Molėtų pradinės mokyklos pastate, Vilniaus g. 78A, Molėtai;
23.2.2. Už Molėtų miesto ribų, priklausomai nuo susiklėsčiusios situacijos – Molėtų rajono
Alantos gimnazijos pastate, A. Kraujalio g. 3, Alanta, Molėtų rajonas, arba Giedraičių A. Jaroševičiaus
vidurinės mokyklos pastate, Širvintų g. 16, Giedraičiai, Molėtų rajonas.
23.3. Savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl būtiniausių savivaldybės
administracijos funkcijų vykdymo organizavimo ir dėl Savivaldybės administracijos ir (ar) jos
struktūrinių padalinių darbuotojų, neįeinančių į Savivaldybės ESK, Savivaldybės ESOC, Evakavimo
komisijos ir jai pavaldžių struktūrų sudėtį, tolimesnio darbo.
23.4. Alternatyvių darbo vietų aprūpinimą užtikrina Savivaldybės ESOC Administravimo ir
elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė kartu su nurodytų įstaigų administracijomis.
24. Materialinių išteklių telkimas ekstremaliųjų situacijų atvejais.
24.1. Savivaldybė susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, naudoja Savivaldybėje
esančius materialinius ir techninius išteklius. Pradėjus telkti Savivaldybės teritorijoje
turimus materialinius išteklius, Savivaldybės ESOC koordinuoja visą teikiamą pagalbą.
24.2. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju Savivaldybės operacijų vadovui ar
gelbėjimo darbų vadovui nustačius, kiek ir kokių papildomų materialinių išteklių reikia gelbėjimo,
paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams
šalinti, Savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti, ūkio subjektai ir kitos
įstaigos, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nustatytus reikalavimus,
sudarytos materialinių išteklių teikimo sutartys (sąveikos planai), Savivaldybės administracijos
direktoriaus rašytiniu reikalavimu teikia materialinius išteklius gelbėjimo darbų vadovui arba
Savivaldybės operacijų vadovui į savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą vietą.
24.3. Neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, turtui ar
aplinkai, Savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu reikalavimu turimus materialinius išteklius
gelbėjimo darbų vadovui ar Savivaldybės operacijų vadovui į Savivaldybės administracijos direktoriaus
nurodytą vietą teikia visi ūkio subjektai ir kitos įstaigos.
24.4. Išnaudojus visus Savivaldybėje turimus materialinius išteklius ar neturint reikalingų
materialinių išteklių administracijos direktorius, vadovaudamasis tarpusavio pagalbos planais su
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kaimyninėmis savivaldybėmis, rašytiniu prašymu kreipiasi į kaimyninių savivaldybių administracijos
direktorius dėl galimybės suteikti skubią pagalbą.
24.5. Nepakankant materialinių išteklių gaunamų iš kaimyninių savivaldybių arba neturint
reikalingų materialinių išteklių Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu Savivaldybės ESK
teikia PAGD prie VRM siūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų naudojimo
ir (ar) Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sušaukimo. Tokiu atveju pagalbos teikimas
koordinuojamas per valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą arba Vyriausybės ekstremalių
situacijų komisijos pavedimu per ministerijų, kitų valstybės institucijų, įstaigų operacijų centrus.
24.6. Kai išnaudojamos visos civilinės saugos sistemos pajėgų panaudojimo galimybės
likviduojant Savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, vadovaujantis
Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 512 (Žin.,
2010, Nr. 54-2652), gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiami atlikti privalomų darbų.
24.7. Dėl turimų materialinių išteklių teikimo ekstremalių situacijų atvejais Savivaldybės
administracijos direktorius sudaro sutartis (sąveikos planus) su UAB Molėtų autobusų parku, UAB
„Molėtų šiluma“, UAB „Molėtų vanduo“, UAB „Molėtų švara“, VĮ „Utenos regiono keliai“ (Molėtų
kelių tarnyba), IĮ Žiuko įmone, UAB „Melingos“ keliais, UAB „Lakaja“.
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-14 įsakymas Nr. B6-306

25. Sanitarinio švarinimo organizavimas.
25.1. Sanitarinio švarinimo (kenksmingumo pašalinimo) tikslas – radioaktyviojo, cheminio ir
biologinio užterštumo (toliau – tarša) sumažinimas ar pašalinimas nuo nukentėjusiųjų kūno, aprangos
iki nepavojingo žmogui ar aplinkai lygio.
25.2 Sanitarinis švarinimas gali būti pirminis ir galutinis.
25.3. Pirminis sanitarinis švarinimas – pradinis neatidėliotinas sanitarinis švarinimas „šiltojoje“
zonoje, kuris, įtarus taršą, yra atliekamas nukentėjusiesiems, siekiant jiems sumažinti pavojingų
medžiagų poveikį.
25.4. Šiltoji zona - zona esanti tarp „karštosios“ (didžiausio užterštumo zona esanti aplinkui
incidento židinį) ir „šaltosios“ (neužterštos) zonų, kurioje gali atsirasti tam tikras užterštumas, patekęs
iš „karštosios“ zonos, kurioje yra žmonės ir taršos šalinimo įranga. Čia civilinės saugos pajėgoms reikia
naudoti esamai situacijai nustatyto lygio asmenines apsaugos priemones. Šioje zonoje vykdoma
užterštumo kontrolė, ir atliekamas (priklausomai nuo situacijos) pirminis sanitarinis švarinimas.
25.5. Galutinis sanitarinis švarinimas – galutinis taršos pašalinimas nuo nukentėjusių
žmonių, atliekamas sanitarinio švarinimo punktuose.
25.6. Koks bus daromas sanitarinis švarinimas priklauso nuo situacijos įvertinimo rezultatų ir
nuo nukentėjusiųjų būklės.
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25.7. Pirminis sanitarinis švarinimas atliekamas prie ,,šiltosios“ zonos išorinio perimetro ribos,
priešvėjinėje pusėje, ne arčiau kaip 25 m nuo incidento vietos.
25.8. Pirminiam sanitariniam švarinimui panaudojamos paprasčiausios priemonės, padedančios
skubiai nuo nukentėjusiojo paviršinių kūno vietų pašalinti teršalus, suteikti būtiną medicinos pagalbą iki
jo išgabenimo iš užterštos teritorijos į tarpinį evakavimo punktą, kur bus atliekamas galutinis sanitarinis
švarinimas.
25.9. Pirminio sanitarinio švarinimo vietos įrengimas:
25.9.1. ant žemės patiesiamas storesnės polietileninės

plėvelės, brezento ar kitos

neperšlampamos medžiagos gabalas (mažiausiai 10 m2);
25.9.2. ant plėvelės (brezento) vienoje pusėje sustatomi indai su švariu vandeniu ir plovimo
tirpalais;
25.9.3. kitoje pusėje sustatomos tuščios talpyklos (polietileniniai dvigubi maišai ir kt.) užterštam
vandeniui surinkti ir užterštiems drabužiams sudėti.
25.10. Jeigu yra galimybės, sanitariniam švarinimui atlikti gali būti panaudojami ir mobilieji
sanitarinio švarinimo punktai.
25.11. Sanitariškai švarinami visi asmenys, paliekantys užterštą teritoriją, įskaitant ir pirminio
reagavimo personalą bei atsitiktinius praeivius patekusius į užterštą teritoriją.
25.12. Pirminį sanitarinį švarinimą atlieka civilinės saugos sistemos pajėgos esančios
ekstremalus įvykio, gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos vietoje ir patys nukentėjusieji.
25.13. Galutinis sanitarinis švarinimas atliekamas sanitarinio švarinimo punktuose, kurie
įrengiami tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose (arba į tarpinius gyventojų evakavimo punktus
atgabentuose mobiliuose sanitarinio švarinimo punktuose). Atskirais atvejais galutinį sanitarinį
švarinimą galima būtu atlikti UAB „Molėtų švara“ priklausančioje viešojoje pirtyje Molėtuose.
25.14. Sanitarinio švarinimo punkto personalo uždaviniai:
25.14.1. priimti ir registruoti iš užterštos zonos atvežtus asmenis;
25.14.2. nustatyti asmenų drabužių, daiktų užterštumą;
25.14.3. švarinti žmones ir kontroliuoti sanitarinio švarinimo efektyvumą;
25.14.4. surinkti užterštus drabužius ir asmeninius daiktus, juos nukenksminti arba utilizuoti;
25.14.5. prireikus spręsti nukentėjusiųjų dispanserinio stebėjimo ar stacionarinio patikrinimo
klausimus;
25.14.6. kiekvienam asmeniui išduoti švarinamo asmens anketą, taip pat pažymą apie
konfiskuotus užterštus dokumentus, pinigus, asmens daiktus;
25.14.7. aiškinti apie pavojingų medžiagų poveikį sveikatai ir apsaugos priemones.
25.15. Kai kuriais atvejais sanitarinio švarinimo atlikimui, pagal Savivaldybės administracijos
direktoriaus rašytinį prašymą, vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado ir Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-589/1-198 patvirtintu
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Lietuvos kariuomenės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos sąveikos ekstremalių situacijų taikos metu atvejais planu, bus pasitelkiamos Lietuvos
kariuomenės pajėgos.
25.16. Lietuvos kariuomenės pajėgos patekus į aplinką radioaktyviosioms medžiagoms ar iškilus
radiacinio pavojaus grėsmei:
25.16.1. organizuoja ir vykdo evakuojamų gyventojų ir technikos visišką (pilną) švarinimą;
25.16.2. įrengia ir aptarnauja mobiliuosius švarinimo punktus pagrindinių evakavimo maršrutų
tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose.
VII. PAGALBOS TEIKIMO NUKENTĖJUSIEMS GYVENTOJAMS
EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU ORGANIZAVIMAS
26. Medicininės pagalbos teikimo organizavimas.
26.1. Susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, Lietuvos nacionalinei sveikatos
sistemai priklausančių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pajėgos teikia sveikatos
priežiūros paslaugas. Valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų atvejais medicininės pagalbos teikimą ir
visuomenės sveikatos priežiūrą koordinuoja Sveikatos apsaugos ministerija. Savivaldybės lygio
ekstremaliųjų situacijų atvejais Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą koordinuoja
Savivaldybės gydytojas. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų metu veikia pagal
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus parengtus, vadovaujantis Ūkio subjekto, kitos įstaigos
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinės rekomendacijomis, patvirtintomis PAGD prie
VRM direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1 – 70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų
rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2016-05-01), ir sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-157 patvirtintomis Asmens sveikatos priežiūros
įstaigos pasirengimo veiklai ir veiklos ekstremaliomis situacijomis plano rengimo metodinėmis
rekomendacijomis (suvestinė redakcija nuo 2011-05-22).
26.2. Planuose be kitos reikiamos informacijos numatoma:
26.2.1. ištekliai įstaigos veiklai ekstremaliosiomis sąlygomis užtikrinti;
26.2.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos ekstremalių situacijų valdymo ir veiksmų
koordinavimo sistema;
26.2.3. keitimasis informacija ekstremalių situacijų atvejais;
26.2.4. įstaigos ekstremalių situacijų valdymo ir kitų darbuotojų informavimas; ryšys su kitais
civilinės saugos sistemos subjektais;
26.2.5. nukentėjusiųjų priėmimas, skirstymas, skubios medicinos pagalbos teikimas,
registravimas, transportavimas, nukenksminimas;
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26.2.6. asmens sveikatos priežiūros įstaigos struktūrinių padalinių veiklos organizavimas
ekstremalių situacijų atvejais;
26.2.7. asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicinos pagalbos organizavimo principai
cheminio, radiologinio pavojaus ir pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejais (įstaiga turi turėti atskirus
veiksmų cheminio ir radiologinio pavojaus bei pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejais
planus);
26.2.8. Evakuacija iš įstaigos ekstremalių situacijų atvejais;
26.2.9. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos personalo parengimas ekstremaliosioms
situacijoms;
26.2.10. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos ekstremalių situacijų valdymo grupė ir kt.
26.3. Molėtų rajono savivaldybėje asmens sveikatos priežiūros įstaigas sudaro:
26.3.1. VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras;
26.3.2. VšĮ Molėtų ligoninė;
26.3.3. VšĮ Molėtų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras;
26.3.4. VšĮ Molėtų r. Giedraičių ambulatorija.
26.4. Įvykus ekstremaliam įvykiui, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai VšĮ Molėtų
rajono greitosios medicinos pagalbos centro dispečeris užregistravęs įvykį, išsiunčia greitosios
medicinos pagalbos brigadas į įvykio vietą ir informuoja apie tai kitas tarnybas. Neatidėliotinais atvejais,
ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu priešgaisrinių gelbėjimo įstaigų statutiniai valstybės
tarnautojai ir darbuotojai teikia pirmąją pagalbą tol, kol į įvykio vietą atvyksta greitosios medicinos
pagalbos brigados. Šios pagalbos teikimą reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 16
d. įsakymu Nr. V-194 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo įstaigų dalyvavimo teikiant pirmąją ir skubiąją
medicinos pagalbą tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas tvarkos aprašas. Esant dideliam
nukentėjusiųjų (pacientų) kiekiui rūšiavimas ir pagalba teikiama pagal Nukentėjusiųjų (pacientų)
rūšiavimo įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašą, patvirtintą
Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-523 „Dėl Nukentėjusiųjų (pacientų)
rūšiavimo įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“
(suvestinė redakcija nuo 2019-10-15).
26.5. Teikiant medicinos pagalbą ekstremaliosios situacijos židinyje, nustatoma pagalbos
teikimo vieta už pavojingos zonos ribų, nukentėjusieji rūšiuojami pagal sužeidimų sunkumą,
registruojami, po to atsižvelgiant į sveikatos būklę, gabenami į stacionarias gydymo įstaigas.
Nepakankant pajėgų papildomos pajėgos pasitelkiamos iš Savivaldybės teritorijoje esančių pirminės
sveikatos priežiūros medicinos įstaigų. Prireikus, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2010 m.
balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-303 „Dėl nevyriausybinių organizacijų pasitelkimo asmens sveikatos
priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašo
patvirtinimo“ ir sąveikos planais krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejams, pagal galimybes, gali būti
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pasitelkiama Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir kitos nevyriausybinės organizacijos sveikatos
priežiūros paslaugoms teikti. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos nariai gali būti pasitelkiami tik iš
gretimų savivaldybių, nes Molėtų rajono savivaldybėje Raudonojo kryžiaus draugijos nėra.
26.6. Informacija apie nukentėjusiųjų skaičių ekstremalaus įvykio, gresiančios ar susidariusios
ekstremaliosios situacijos metu, jų sveikatos būklę bei į kokias ligonines nukentėjusieji išgabenti per
greitosios medicinos pagalbos dispečerį perduodama savivaldybės gydytojui.
26.7. Stacionari medicinos pagalba teikiama VšĮ Molėtų ligoninėje. Gavus informaciją dėl
nukentėjusiųjų srauto, ligoninėje aktyvuojamas Ekstremalių situacijų valdymo planas (papildomai
iškviečiamas reikalingas personalas, formuojamos specialistų brigados, ruošiama operacinė, reikalui
esant ruošiamos papildomos lovos nukentėjusiųjų hospitalizavimui). Esant sudėtingesniems atvejams
nukentėjusieji būtų nukreipiami į regioninio arba respublikinio lygio ligonines. Asmens sveikatos
priežiūros paslaugos laikinai gali būti teikiamos ir pagal Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laikinojo
teikimo švietimo ir kitose įstaigose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašą, patvirtintą
sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-544 „Dėl Asmens sveikatos
priežiūros paslaugų laikinojo teikimo švietimo ir kitose įstaigose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
26.8. Ligoninės priėmimo skyrius informuoja savivaldybės gydytoją apie iš avarijos vietos
atvežtus ir priimtus nukentėjusiuosius, jų skaičių, sveikatos būklę ir priimtas priemones. Jeigu
nukentėjusieji buvo nukreipti į kitas ligonines informuojama kur ir kiek ligonių buvo išsiųsta.
26 punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27. Visuomenės sveikatos priežiūra.
27.1. Visuomenės sveikatos priežiūrą ekstremaliųjų situacijų metu atlieka Nacionalinis
visuomenės sveikatos centras. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras savo veiklą ekstremalių
situacijų metu organizuoja, vadovaudamasis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nuostatais,
Ekstremalių situacijų valdymo planu, parengtu vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Visuomenės sveikatos
priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir Ūkio
subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinėmis rekomendacijomis,
patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų
rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ ir kitais galiojančiais teisės aktais.
Visuomenės sveikatos priežiūros tikslas – išsaugoti visuomenės sveikatą ekstremalių įvykių ir
ekstremalių situacijų metu.
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185
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27.2. Siekiant šių tikslų yra numatomos sekančios priemonės:
27.2.1. visuomenės sveikatos saugos kontrolės ir priešepideminės kontrolės organizavimas;
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.2.2. užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir režimo kontrolės organizavimas;
27.2.3. imunoprofilaktikos koordinavimas ir kontrolė;
27.2.4. karantino teritorijų dydžio, ribų ir karantino trukmės nustatymas, karantino režimo
kontrolė;
27.2.5. pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židinių lokalizavimas ir likvidavimas;
27.2.6. mėginių iš aplinkos paėmimas, reikiamų tyrimų organizavimas;
27.2.7. higieninių išvadų bei pasiūlymų pateikimas;
27.2.8. privalomojo sveikatos patikrinimo kontrolė.
27.3.9. Visuomenės sveikatos priežiūrą Savivaldybės teritorijoje organizuoja Nacionalinis
visuomenės sveikatos centras. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, kilus ekstremaliai situacijai
sustiprina savivaldybės teritorijoje esančių objektų (asmens sveikatos priežiūros, švietimo, socialinių
įstaigų, globos namų, klubų, keleivių vežimo autobusais, policijos areštinės, kirpyklų, kosmetikos
kabinetų, skalbyklų, pirčių, apgyvendinimo paslaugų, šarvojimo salių ir pan.) visuomenės sveikatos
saugos bei epidemiologinę kontrolę.
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.4. Visuomenės sveikatos priežiūros priemonės (biologinės, cheminės, radiologinės, kitos)
įvairaus pobūdžio ekstremaliųjų situacijų atvejais vykdomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01),
Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu (suvestinė redakcija nuo 2019-05-01) ir kitų teisės
aktų nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.5. Užkrečiamųjų ligų registravimas vykdomas, vadovaujantis Privalomojo epidemiologinio
registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 673 „Dėl Privalomojo
epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2019-02-19). Užkrečiamųjų ligų epidemiologinį monitoringą
atlieka visų nuosavybės formų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos. Epidemiologinę
analizę Savivaldybės teritorijoje atlieka Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos
apsaugos ministerijos ir pagal analizės duomenis sudaro epidemiologinę prognozę konkrečiam
laikotarpiui.
Punkto pakeitimai:
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Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.6. Ypatingos epidemiologinės situacijos metu užkrėstoje teritorijoje, kurioje dėl esančių
pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų ar jų plitimo ypatumų nuolat išlieka tikimybė
užsikrėsti šiomis ligomis, taikomos profilaktikos priemonės – karantinas, imunoprofilaktika,
chemoprofilaktiką.
27.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr.
1267 „Dėl užkrėstų teritorijų ir teritorijų karantino Lietuvos Respublikoje skelbimo, jo atšaukimo bei
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių užkrėstose teritorijose naudojimo tvarkos
patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2018-03-28) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nustato,
ar teritorija užkrėsta užkrečiamųjų ligų sukėlėjais, ir informuoja apie tai Savivaldybės administracijos
direktorių, Sveikatos apsaugos ministeriją ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrą.
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.8. Užkrečiamųjų ligų sukėlėjais užkrėstas teritorijas skelbia ir šį paskelbimą atšaukia:
27.8.1. visoje Lietuvos teritorijoje ar keliose savivaldybėse – Lietuvos Respublikos Vyriausybė
sveikatos apsaugos ministro teikimu;
27.8.2. vienos savivaldybės teritorijoje – Lietuvos Respublikos Vyriausybė bendru savivaldybės
administracijos direktoriaus ir sveikatos apsaugos ministro teikimu.
27.9. Teritorijų, kuriose skelbiamas karantinas, dydį ir ribas nustato Nacionalinis visuomenės
sveikatos centras.
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.10. Teritorijų karantiną skelbia ir atšaukia, jo dydį, ribas, trukmę bei režimą tvirtina:
27.10.1. visoje Lietuvos teritorijoje ar keliose savivaldybėse – Lietuvos Respublikos Vyriausybė
sveikatos apsaugos ministro teikimu;
27.10.2. vienos savivaldybės teritorijoje – Lietuvos Respublikos Vyriausybė bendru
savivaldybės administracijos direktoriaus ir sveikatos apsaugos ministro teikimu.
27.11. Teritorijų karantino režimo priemonių įgyvendinimą organizuoja savivaldybių, kurių
teritorijose skelbiamas karantinas, administracijų direktoriai. Teritorijų, kurioms taikomas karantino
režimas, ribų apsaugą ir viešosios tvarkos palaikymą šiose teritorijose pagal kompetenciją organizuoja
Vidaus reikalų ministerija ir Krašto apsaugos ministerija.
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.12. Informaciją apie teritorijų karantino skelbimą, teritorijų karantino dydį ir ribas, režimą,
tokio skelbimo atšaukimą Sveikatos apsaugos ministerija turi per 3 valandas perduoti Lietuvos
nacionaliniam radijui ir televizijai, taip pat visoms užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir
konsulinėms įstaigoms Lietuvos Respublikoje ir per 24 valandas – Pasaulio sveikatos organizacijai ir
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Europos Sąjungos įgaliotai institucijai ir Europos Sąjungos įgaliotai institucijai – Ekstremalių sveikatai
situacijų centrui.
27.13. Teritorijos karantino režimo kontrolę Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka
pagal kompetenciją atlieka Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, taip pat Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba ir jos teritorinės įstaigos. Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židinių
lokalizavimą ir likvidavimą organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius, asmens sveikatos
priežiūros įstaigos, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
kontrolės valdymą savivaldybėje vykdo savivaldybės administracijos direktorius. Lietuvos
Respublikoje užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo valstybinę priežiūra
koordinuoja Sveikatos apsaugos ministerija, o pagal savo kompetenciją vykdo Sveikatos apsaugos
ministerijos įstaigos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos Respublikos vyriausiasis
epidemiologas, apskričių vyriausieji epidemiologai, savivaldybių gydytojai.

Privalomą aplinkos

kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją) pavojingų ir ypač pavojingų
užkrečiamųjų ligų židiniuose organizuoja ir atlieka Nacionalinis visuomenės sveikatos centras arba jo
pavedimu kiti šiai veiklai licencijuoti juridiniai asmenys. Aplinka privalomai padaroma nekenksminga
pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis, skirtomis sveikatos priežiūrai.
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.14. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras kontroliuoja profilaktinių priemonių
įgyvendinimą, teikia nurodymus nustatytiems trūkumams pašalinti, teikia metodinę ir konsultacinę
pagalbą kitoms tarnyboms, atliekančioms likvidavimo darbus užteršimo židiniuose, vyksta į užteršimo
židinius, organizuoja mėginių ėmimą, įvertina užteršimo laipsnį, organizuoja mėginių pristatymą į
laboratorijas, teikia pasiūlymus dėl židinio lokalizavimo bei likvidavimo, informuoja atitinkamus
organus, žinybas ir gyventojus.
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.15. Vadovaujantis LR Vidaus reikalų ministro ir Sveikatos apsaugos ministro 2009 m.
gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-713/V-1064 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
dalyvaujančių likviduojant ekstremalios situacijos padarinius, atsiradusius dėl pavojingų ir ypač
pavojingų užkrečiamųjų ligų, funkcijų sąrašo patvirtinimo“ Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
teikia informaciją Savivaldybės ESK, Savivaldybės ESOC ir kitoms suinteresuotoms institucijoms apie
ekstremaliąją situaciją teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal kompetenciją įvertina ekstremaliąją situaciją,
atlieka epidemiologinį tyrimą ir dalyvauja organizuojant priešepidemines priemones.
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.16. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras:
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27.16.1. metodiškai vadovauja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimui
ir veiklai ekstremalių situacijų atvejais;
27.16.2. vykdo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai
ekstremalių situacijų atvejais valstybinę priežiūrą ir kontrolę;
27.16.3. planuoja, organizuoja ir tvarko valstybės medicinos rezervą, jo paskirstymą ir
panaudojimą ekstremalių situacijų atvejais;
27.16.4. pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja
informacijos apie ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas priėmimą ir perdavimą (visą parą) tarp
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektų, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms,
Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;
27.16.5. esant šalyje įvykiams, kurie gali sukelti tarptautinio masto ekstremalią visuomenės
sveikatai situaciją, kaip Nacionalinis Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros
taisyklių (2005 m.) (toliau – PSO TSPT) koordinavimo centras, vykdo veiksmus, nustatytus PSO TSPT.
27.17. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras:
27.17.1. pagal kompetenciją koordinuoja ir metodiškai vadovauja sveikatos priežiūros įstaigų
veiklai užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros, priešepideminių priemonių užkrečiamųjų ligų
židiniuose taikymo srityje, esant būtinybei teikia praktinę pagalbą likviduojant užkrečiamųjų ligų
židinius;
27.17.2. apibendrina teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistų pateiktus
epidemiologinės būklės įvertinimo duomenis;
27.17.3. iki pavojingos ir/ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinio likvidavimo teikia
Sveikatos apsaugos ministerijai, Europos Sąjungos įgaliotai institucijai, Valstybinei visuomenės
sveikatos priežiūros tarnybai informaciją apie epidemiologinę situaciją židinyje, tyrimo eigą ir
rezultatus;
27.17.4. konsultuoja mikrobiologinių tyrimų, ligonių izoliavimo, chemoprofilaktikos ir
imunoprofilaktikos klausimais;
27.17.5. informuoja atitinkamas institucijas apie rizikos grupėms susidariusią grėsmę ir
profilaktikos priemones;
27.17.6. teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms, sveikatos priežiūros įstaigoms,
gyventojams ir visuomenės informavimo priemonėms apie susidariusią situaciją ir profilaktikos
priemones;
27.17.7. prireikus dalyvauja lokalizuojant ir likviduojant pavojingų ir ypač pavojingų
užkrečiamųjų ligų židinį;
27.17.8. teikia metodinę pagalbą asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistams
ir tarnyboms, dalyvaujančioms lokalizuojant židinį;
27.17.9. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant PSO TSPT nuostatas.

75
27.18. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras:
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.18.1. kontroliuoja ir koordinuoja pasirengimą ekstremalioms visuomenės sveikatai
situacijoms ir veiksmus ekstremalių visuomenės sveikatai situacijų atvejais bei įgyvendinant Pasaulio
sveikatos organizacijos Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles;
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.18.2. teikia Sveikatos apsaugos ministerijai informaciją apie veiklą, organizuojant
ekstremalių situacijų lokalizavimo ir padarinių likvidavimo priemones;
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.18.3. dalyvauja organizuojant ir kontroliuoja teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros
įstaigų specialistų, atliekančių ekstremalios situacijos lokalizavimo ir padarinių likvidavimo darbus,
pasirengimą.
27.19. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovai:
27.19.1. dalyvauja Savivaldybės ESOC darbe;
27.19.2. vertina epideminę situaciją, sergamumo dinamiką, pateikia duomenis Savivaldybės
ekstremalių situacijų operacijų centrui apie taikytas priešepidemines priemones ir jų veiksmingumą;
27.19.3. esant būtinybei siūlo sudaryti konsultantų grupę pavojingos ir ypač pavojingos
užkrečiamosios ligos diagnozei nustatyti;
27.19.4. esant būtinybei siūlo sudaryti specialistų grupes priešepideminėms priemonėms atlikti;
27.19.5. rengia ir teikia Savivaldybės operacijų vadovui, arba jo nesant Savivaldybės ESOC
koordinatoriui, siūlymus dėl priešepideminių priemonių organizavimo;
27.19.6. pagal kompetenciją teikia gyventojams informaciją ir rekomendacijas apie profilaktikos
priemones užkrėstoje teritorijoje.
27.19 punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.20. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras gavęs informaciją apie cheminio užteršimo
atvejį, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų veiksmų cheminio
užteršimo atveju tvarkos aprašu, patvirtintu Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 12 d. Nr.
įsakymu V-209 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų veiksmų cheminio
užterštumo atveju tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2019-05-09):
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.20.1. jei informacija gauta iš kitų institucijų, nedelsdamas per Bendrąjį pagalbos centrą
telefonu 112 informuoja apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą arba jai priklausančią priešgaisrinę
gelbėjimo tarnybą apie esamą ar įtariamą cheminio užteršimo židinį;
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Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.20.2. nustatyta tvarka perduoda informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių
sveikatai situacijų centrui (toliau – ESSC);
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.20.3. pagal kompetenciją įvertina galimą pavojų visuomenės sveikatai, numato įstaigos
specialistų tolesnius veiksmus ir priemones;“.
Punkto pakeitimai:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.21. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir Nacionalinės visuomenės sveikatos
priežiūros laboratorijos (toliau – NVSPL) specialistai vyksta tik į lokalizuotus ir (ar) likviduotus
cheminio užteršimo židinius ir juose privalo dirbti turėdami (jei reikia, dėvėdami) asmenines apsaugos
priemones;
Papildyta 27.21 punktu:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.22. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, gavęs iš apskrities priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos arba jai priklausančios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacijos apie cheminio
užteršimo židinio lokalizavimą ir (ar) likvidavimą:
27.22.1. įvertinęs situaciją priima sprendimą dėl laboratorinių tyrimų tikslingumo;
27.22.2. kai žinoma užteršimą sukėlusi medžiaga, priėmęs sprendimą dėl laboratorinių tyrimų
atlikimo tikslingumo, pateikia užsakymą NVSPL atlikti gyvenamosios aplinkos, visuomeninės
paskirties patalpų, kitų objektų, kuriuose Nacionalinis visuomenės sveikatos centras vykdo valstybinę
visuomenės sveikatos saugos kontrolę, oro laboratorinius tyrimus (pagal Mėginio (-ių) laboratorinio
tyrimo cheminio užteršimo atveju užsakymo formą, nurodytą aprašo 1 priede);
27.22.3. gali priimti sprendimą nevykti kartu su NVSPL specialistais į cheminio užteršimo
židinį, jeigu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai:
27.22.3.1. jau buvo nuvykę į lokalizuotą ir (ar) likviduotą cheminio užteršimo židinį ir nustatė
matavimo taškus;
27.22.3.2. suderino su už objektą atsakingu asmeniu / gyvenamosios patalpos gyventoju NVSPL
darbuotojų patekimo į objektą / gyvenamąją patalpą galimybę (ypač poilsio laiku) ir už objektą atsakingo
asmens (atstovo) / gyventojo dalyvavimą oro mėginių paėmimo metu;
27.22.4. gavę laboratorinių tyrimų rezultatus, išvadas dėl tolesnės objekto / teritorijos
eksploatacijos pateikia objekto arba teritorijos savininkui (administracijai), gyventojams, savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui ir kt. (priklausomai nuo įvykio masto ir vietos):
27.22.4.1. jeigu cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija neviršija leistinų normų – teikia
išvadą, kad objektas / teritorija yra tinkami eksploatuoti;
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27.22.4.2. jeigu cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija viršija leistinas normas –
rekomenduoja objekto arba teritorijos savininkui (administracijai) / gyventojams organizuoti pakartotinę
dekontaminaciją ir kontrolinius laboratorinius tyrimus, jas vertina ir teikia išvadą, kad objektas /
teritorija yra tinkami / netinkami eksploatuoti;
27.22.5. priklausomai nuo įvykio vietos, keičiasi informacija su Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų agentūromis, teritorinėmis valstybinėmis maisto
ir veterinarijos tarnybomis, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
teritoriniais skyriais (jeigu į cheminio užteršimo židinį patenka įmonės ar įstaigos, kuriose yra darbo
vietos), kitomis institucijomis ir įstaigomis dėl laboratorinių tyrimų rezultatų, pakartotinių laboratorinių
tyrimų atlikimo, informacijos patikslinimo ir pan.;
27.22.6. atsižvelgdami į cheminių medžiagų savybes, visuomenės sveikatos saugos požiūriu
toliau vertina gyvenamąją aplinką, visuomeninės paskirties patalpas, kitus objektus, kuriuose
visuomenės sveikatos centras vykdo visuomenės sveikatos saugos kontrolę, jei reikia – teikia siūlymus
dėl pakartotinių laboratorinių tyrimų organizavimo, vertina jų rezultatus, teikia išvadas ir pan.;
27.22.7. asmenims, kuriems kyla ar galėjo kilti grėsmė apsinuodyti, suteikia informaciją (per
objekto vadovą, per namo bendrijos pirmininką, susirinkimų metu, informaciniu laišku, informacinėse
skrajutėse, stenduose ir pan.) apie tam tikros cheminės medžiagos poveikį sveikatai ir apsinuodijimų
profilaktiką, rekomendacijas profilaktiškai pasitikrinti sveikatą;
27.22.8. teikia rekomendacijas sveikatos priežiūros įstaigoms, švietimo ir ugdymo institucijoms,
stacionarinėms globos ir slaugos įstaigoms, valstybės įmonėms, savivaldybės įmonėms, viešosioms
įstaigoms, kitoms institucijoms ir organizacijoms dėl jų veiklos apribojimų užterštoje zonoje arba
prognozuojamo užteršimo zonoje;
27.22.9. pagal paklausimą teikia konsultacijas visuomenės sveikatos saugos klausimais kitoms
institucijoms ir tarnyboms, dalyvaujančioms likviduojant cheminio užteršimo židinį;
27.22.10. jeigu cheminio užteršimo židinys yra ilgalaikis, apie atliktus laboratorinius matavimus
ir jų rezultatus, židinyje taikomas ar taikytas kitas visuomenės sveikatos priežiūros priemones
nedelsdamas raštu informuoja ESSC;
27.22.11. gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl cheminio
užteršimo, vykdo Apraše nurodytus veiksmus ir pagal kompetenciją dalyvauja sušaukto savivaldybės
Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
27.22.12. gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl cheminio užteršimo,
vykdo Apraše nurodytus veiksmus ir glaudžiai bendradarbiauja su ESSC teikdamas informaciją apie
taikomas ar taikytas visuomenės sveikatos priežiūros priemones ir atliktų laboratorinių tyrimų
duomenis.
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27.22.13. per 10 dienų nuo cheminio užteršimo židinio likvidavimo datos užpildo Cheminio
užteršimo židinio tyrimo protokolą, nurodytą Aprašo 2 priede, jo originalą palieka Nacionaliniam
visuomenės sveikatos centrui, kopiją pateikia ESSC;
27.22.14. teikia ESSC praėjusių metų informacijos apie aptarnaujamos teritorijos cheminės
taršos židinius suvestinę kasmet iki sausio 20 dienos;
27.22.15. Cheminio užteršimo židinio tyrimo protokolo pagrindu kaupia ir tvarko cheminio
užteršimo židinių duomenis.
Papildyta 27.22 punktu:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

27.23. Jeigu gaunama informacijos apie nežinomos (-ų) cheminės (-ių) medžiagos (-ų)
pasklidimą, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras atlieka 27.20 punkte bei 27.22.5, 27.22.8,
27.22.9, 27.22.10 (išskyrus informacijos teikimą apie atliktus laboratorinius matavimus ir jų rezultatus),
27.22.11, 27.22.12 (išskyrus atliktų laboratorinių tyrimų duomenų teikimą) ir 27.22.13, 27.22.14,
27.22.15 papunkčiuose nurodytus veiksmus.
Papildyta 27.23 punktu:
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. B6-185

28. Socialinės, psichologinės pagalbos, švietimo ir kitų būtiniausių paslaugų teikimo
organizavimas
28.1. Ekstremalių situacijų atvejais Savivaldybės ESOC ir Evakavimo komisija pasitelkdama
Savivaldybės Socialinės paramos skyrių ir Molėtų socialinės paramos centrą organizuoja socialinės
pagalbos teikimą evakuotiems ir nukentėjusiems gyventojams. Kilus valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai socialinę pagalbą evakuotiems ir nukentėjusiems gyventojams organizuoja Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija.
28.2. Savivaldybės ESOC, Savivaldybės gydytojas organizuoja psichologinės pagalbos teikimą
nukentėjusiems gyventojams. Psichologinės pagalbos teikimui savivaldybėje galima pasitelkti du
psichologus iš Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos. Taip pat psichologinei ir socialinei pagalbai
teikti nukentėjusiems gyventojams, pagal galimybes, galima pasitelkti Raudonojo Kryžiaus draugiją ir
kitas nevyriausybines organizacijas. Molėtų rajono savivaldybėje šiuo metu Raudonojo Kryžiaus
draugijos nėra, todėl Raudonojo Kryžiaus draugijos nariai gali būti pasitelkiami tik iš gretimų
savivaldybių. Kilus valstybės lygio ekstremaliajai situacijai psichologinės pagalbos teikimą
nukentėjusiems organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija,
Švietimo ir mokslo ministerija ir Savivaldybės administracijos direktorius. Psichologinei ir socialinei
pagalbai nukentėjusiems gyventojams teikti, vadovaujantis sąveikos planu, prireikus gali būti
pasitelkiama Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba, Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus draugija ir kitos nevyriausybinės organizacijos.
28.3. Savivaldybės ESK ir Savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyrius
organizuoja evakuotų mokyklinio amžiaus vaikų švietimą ir mokymą. Valstybės lygio ekstremalios
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situacijos atvejų evakuotų mokyklinio amžiaus vaikų švietimą ir mokymą organizuoja Švietimo ir
mokslo ministerija.
28.4. Teisės aktų nustatyta tvarka būtiniausios paslaugos (aprūpinimas maistu, geriamuoju
vandeniu, švariais drabužiais ir kita) nemokamai teikiamos nukentėjusiems gyventojams Savivaldybės
lygio ekstremaliosios situacijos atveju evakuotiems iš pavojingų teritorijų ir apgyvendintiems laikinojo
apgyvendinimo vietoje. Valstybės lygio ekstremalių situacijų metu būtiniausios paslaugos nemokamai
gali būti teikiamos ir kitiems gyventojams. Sprendimą dėl nemokamai teikiamų būtiniausių paslaugų
kitiems gyventojams ir šias paslaugas teikiančių civilinės saugos sistemos subjektų Vyriausybės
ekstremalių situacijų komisijos teikimu priima Vyriausybė.
VIII. VIEŠOSIOS TVARKOS PALAIKYMO ORGANIZAVIMAS
29. Savivaldybėje kilus ekstremaliajam įvykiui ar susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai
situacijai, viešąją tvarką užtikrina Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono
policijos komisariatas (toliau – policijos pajėgos).
30. Policijos pajėgos savo veiksmus derina su Savivaldybės operacijų vadovu (jo nesant su
Savivaldybės ESOC koordinatoriumi) ir, vykdydamos jo nurodymus, saugo ekstremaliosios situacijos
ar ekstremaliojo įvykio židinį, užtikrina viešąją tvarką ir asmenų saugumą gyventojų susitelkimo vietose
vykstant evakavimo ir gelbėjimo darbams.
31. Siekdamos palengvinti civilinės saugos sistemos pajėgų darbą atliekant gelbėjimo darbus,
apsaugant nuo pavojaus gyventojus ir rūpinantis išlikusiais gyvaisiais, policijos pajėgos kontroliuoja
civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų asmenų patekimą į ekstremaliosios situacijos židinio teritoriją.
32. Eismui reguliuoti ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio židinyje, jos prieigose ir
evakuacijos maršrutuose policijos pajėgos išstato laikinus kontrolės postus, duoda nurodymus kelių
priežiūros tarnyboms dėl kelio ženklų pastatymo nurodytose vietose. Postų vietą nustato pirmasis į
ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio židinio vietą atvykęs policijos pareigūnas, suderinęs
su gelbėjimo darbų vadovu arba Savivaldybės operacijų vadovu.
33. Policijos pajėgos teikia pagalbą asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojams, esant būtinybei patekti į asmens būstą be jo sutikimo, organizuoja technikos, vykstančios
dirbti į ekstremaliosios situacijos židinį, ir evakuojamųjų palydą.
34. Policijos pajėgos tvarko evakuotų gyventojų apskaitą ir teikia duomenis apie laikinai
įregistruotus gyventojus Savivaldybės ESOC.
35. Policijos pajėgos užtikrina valstybės, savivaldybių ir privataus turto apsaugą pavojaus zonoje
ir evakuotose teritorijose.
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36. Policijos pajėgos renka informaciją apie aukas, identifikuoja žuvusiuosius ir organizuoja jų
išgabenimą iš ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio židinio teisės aktų nustatyta tvarka ir
atvejais kartu su kitomis kompetentingomis institucijomis, prireikus pradeda ikiteisminį tyrimą.
37. Policijos pajėgos renka, registruoja ir analizuoja informaciją, reikalingą policijos veiksmams
koordinuoti savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio atveju, keičiasi šia
informacija su Savivaldybės ESOC, kitomis civilinės saugos sistemos pajėgomis, dalyvaujančiomis
likviduojant savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos padarinius.
38. Policijai viešąją tvarką užtikrinti ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio metu
padeda policijos rėmėjai. Duomenys apie materialinius ir žmogiškuosius išteklius viešajai tvarkai
Savivaldybėje palaikyti pateikiami planą papildančiuose dokumentuose (prieduose).
39. Trūkstant civilinės saugos sistemos pajėgų, Savivaldybės operacijų vadovas teikia pasiūlymą
Savivaldybės administracijos direktoriui dėl karinių vienetų pasitelkimo į pagalbą viešajai tvarkai
palaikyti, eismo saugumui, judėjimo kontrolei ir kitoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms
užtikrinti, vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-589/1-198 patvirtintu Lietuvos
kariuomenės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
sąveikos ekstremalių situacijų taikos metu atvejais planu.
IX. PRIVALOMŲ DARBŲ ORGANIZAVIMAS
40. Privalomi darbai ekstremaliųjų situacijų atvejais organizuojami vadovaujantis Vyriausybės
2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 512 patvirtintu Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų
atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašu. Aprašas nustato gyventojų, ūkio subjektų ir kitų
įstaigų pasitelkimo privalomiems darbams, būtiniems ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos
padariniams šalinti (toliau – darbai), atlikti, šių darbų atlikimo, atliktų darbų apskaitos ir kompensavimo
už jų atlikimą tvarką.
41. Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiami ir privalomi darbai atliekami tik tada,
kai civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių, esančių Savivaldybės operacijų vadovo
žinioje, nepakanka (kai yra išnaudotos visos civilinės saugos sistemos pajėgų panaudojimo galimybės)
ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.
42. Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiami darbams atlikti remiantis Civilinės
saugos įstatyme įtvirtintu visuotinio privalomumo principu.
43. Darbus privalo atlikti darbingi gyventojai, sukakę 18 metų, išskyrus tikrosios karo tarnybos
karius, nėščias, neseniai pagimdžiusias moteris (moteris, pagimdžiusias ir auginančias vaikus, kol jiems
sukaks vieni metai), neįgaliuosius ir gyventojus, kurie vieni augina vaikus iki 16 metų, taip pat
gyventojus, kurie naudojasi privilegijomis ir imunitetais pagal tarptautinę teisę.
44. Sprendimą dėl gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkimo darbams atlikti susidarius
savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai priima Savivaldybės ESK.
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45. Ekstremaliųjų situacijų atvejais Savivaldybės operacijų vadovas nustato, kiek ir kokių darbų
reikia atlikti ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, ir per Savivaldybės ESOC
prašo Savivaldybės administracijos direktoriaus telkti gyventojus, ūkio subjektus ir kitas įstaigas
darbams atlikti.
46. Savivaldybės administracijos direktorius telkia gyventojus, ūkio subjektus ir kitas įstaigas
darbams atlikti laikydamasis tokio eiliškumo:
46.1. ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla dėl ekstremaliosios situacijos poveikio yra
sustabdyta;
46.2. kiti ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla nėra tiesiogiai paveikta ekstremaliosios
situacijos;
46.3. bedarbiai;
46.4. kiti gyventojai, išskyrus nurodytus 45.1 ir 45.6 punktuose;
46.5. gyvybiškai svarbiuose savivaldybės objektuose dirbantys gyventojai;
46.6. valstybinės reikšmės ir pavojinguosiuose objektuose dirbantys gyventojai.
47. Ekstremaliųjų situacijų atvejais ūkio subjektai, valdantys elektroninių ryšių tinklą ar
teikiantys elektroninių ryšių paslaugas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu turi skirti
reikalingus ekspertus ir specialistus civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo ryšių sistemos
tinkamam funkcionavimui užtikrinti.
48. Gyventojai, ūkio subjektų ir kitų įstaigų tarnautojai ir darbuotojai (toliau – darbuotojai) turi
atvykti arba prireikus yra atvežami centralizuotai Savivaldybės ESOC patelktu transportu į Savivaldybės
operacijų vadovo nurodytą vietą.
49. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju darbų atlikimą koordinuoja
Savivaldybės ESOC.
50. Savivaldybės operacijų vadovas užtikrina, kad gyventojai ir ūkio subjektų, kitų įstaigų
darbuotojai prieš jiems pradedant dirbti būtų instruktuoti apie darbų eigą ir priemonių, skirtų
darbingumui, sveikatai ir gyvybei išsaugoti, panaudojimą.
51. Savivaldybės ESOC užtikrina, kad darbus atliekantys gyventojai ir ūkio subjektų, kitų įstaigų
darbuotojai būtų apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darbų atlikimo laikotarpiu. Savivaldybės lygio
ekstremaliosios situacijos atveju draudimo įmokos sumokamos iš Savivaldybės administracijos
direktoriaus rezervo lėšų.
52. Savivaldybės ESOC prireikus organizuoja darbus atliekančių gyventojų ir ūkio subjektų, kitų
įstaigų darbuotojų aprūpinimą nemokama nakvyne, maitinimu, specialiąja apranga, darbo priemonėmis,
taip pat atvežimą į darbų atlikimo vietą, išvežimą iš jos ir minimalių sanitarinių higienos sąlygų
sudarymą.
53. Privalomų darbų atlikimui darbo priemonės pasitelkiamos iš Savivaldybės ūkio subjektų ar
įsigyjamos iš ūkinių prekių parduotuvių, prekybos centrų ar specializuotų parduotuvių. Trūkstant šių
priemonių kreipiamasi į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą dėl jų pasitelkimo iš
valstybės rezervo.
54. Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojai į ekstremaliosios situacijos vietą vežiojami šių
subjektų transportu. Gyventojams ir ūkio subjektų, kitų įstaigų, kurios neturi savo transporto priemonių,
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darbuotojams vežioti į ekstremaliosios situacijos vietą pasitelkiamas UAB „Molėtų autobusų parkas“
transportas.
55. Dirbančių privalomuosius darbus maitinimas organizuojamas atvežant maistą į darbo vietą
arba, esant galimybei, dirbantieji gali būti vežiojami į maitinimo įstaigas. Kokį maitinimo variantą
pasirinkti nusprendžia Savivaldybės operacijų vadovas įvertinęs visas aplinkybes.
56. Privalomų darbų atlikimo vietoje minimalias sanitarines higienos sąlygas sudaro UAB
„Molėtų švara“.
57. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo (asmenys) pildo darbus
atliekančių gyventojų ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, tvarko
su darbų atlikimu susijusius dokumentus ir teikia juos Savivaldybės operacijų vadovui.
58. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju išlaidos, susijusios su darbų atlikimu,
gali būti kompensuojamos iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų. Sprendimą dėl šių
išlaidų kompensavimo priima Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 10
kalendorinių dienų nuo jo sudarytos komisijos išvadų gavimo dienos. Pirmiausia kompensuojamos
išlaidos, patirtos tuo atveju, kai Savivaldybės ESOC neturi galimybių užtikrinti 51 punkte nurodytų
priemonių įgyvendinimą.
X. EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU NUTRAUKTŲ
PASLAUGŲ TEIKIMO ATNAUJINIMO IR KITŲ BŪTINIAUSIŲ GYVENIMO (VEIKLOS)
SĄLYGŲ ATKŪRIMO ORGANIZAVIMAS
59. Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metų nutrauktų paslaugų teikimo atnaujinimą
ir kitų būtiniausių gyvenimo (veiklos) sąlygų atkūrimą savivaldybės teritorijoje
organizuoja Savivaldybės ESK per Savivaldybės ESOC.
60. Būtiniausių komunalinių paslaugų tiekimo atnaujinimo tikslas – organizuoti būtiniausias
komunalines paslaugas ekstremaliųjų situacijų ar ekstremalių įvykių židiniuose, siekiant sudaryti
elementarias gyvenimo sąlygas ir išvengti užkrečiamųjų ligų protrūkio.
61. Būtiniausias komunalinės paslaugos apima elektros energijos tiekimą, vandens tiekimą ir
nuotekų šalinimą, šilumos tiekimą, šiukšlių išvežimą.
62. Susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui avarinės tarnybos nedelsiant
imasi priemonių, kaip galima greičiau atstatyti būtiniausių komunalinių paslaugų teikimą gyventojams.
Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo atstatymo darbus vykdo UAB „Molėtų vanduo“, elektros energijos
tiekimo atstatymą – AB LESTO Utenos regiono tinklo valdymo departamentas (Molėtų tinklo valdymo
grupė, Molėtų dispečerinio valdymo skyrius), šilumos ir karšto vandens tiekimo atstatymą – UAB
„Molėtų šiluma“, šiukšlių išvežimo atnaujinimą – UAB „Molėtų švara“. Šie ūkio subjektai nuolat
informuoja Savivaldybės administracijos direktorių, Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo
centrą apie situaciją ir atliekamus darbus.
63. Ekstremaliųjų situacijų ar įvykių metu nutrukus komunalinių paslaugų tiekimui, gyventojai
bei įstaigos vandeniu aprūpinami iš alternatyvių šaltinių – gyventojų šulinių, gamtinių geriamojo
vandens šaltinių, atvežant geriamąjį vandenį į nurodytą vietą. Už geriamojo vandens atvežimo
gyventojams organizavimą atsakinga UAB „Molėtų vanduo“.
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64. Ekstremaliųjų situacijų ar ekstremaliųjų įvykių metu nutrukus elektros energijos tiekimui
ilgesniam laikui AB LESTO Utenos regiono tinklo valdymo departamentas organizuoja rezervinio
elektros tiekimo įrengimą Savivaldybės gyvybiškai svarbiems objektams.
65. Nepakankant avarinių tarnybų pajėgumų nutrauktų būtiniausių komunalinių paslaugų
tiekimo atstatymui, Savivaldybės ESOC pasitelkia papildomas pajėgas ir materialinius išteklius iš ūkio
subjektų, kitų įstaigų.
XII. GYVENTOJŲ, ŽUVUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU, LAIDOJIMO
ORGANIZAVIMAS
66. Gyventojų žuvusių ekstremalių situacijų metu, laidojimą organizuoja Savivaldybės ESOC
ir seniūnijų seniūnai.
67. Vykdant žuvusiųjų gyventojų laidojimo organizavimą atliekami sekantys veiksmai:
67.1. nukentėjusiųjų mirties konstatavimas;
67.2. žuvusių gyventojų apskaita;
67.3. aukų asmens tapatybės nustatymas;
67.4. žūties aplinkybių juridinis įvertinimas;
67.5. žuvusiųjų pristatymas į morgą ar kitas specialiai tam tikslui pritaikytas vietas;
67.6. laidojimo organizavimas;
67.7. neatpažintų aukų laidojimas.
68. Ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio metu nukentėjusiųjų gyventojų mirtį
konstatuoja greitosios medicinos pagalbos gydytojas (felčeris) arba kitas medikas (atsižvelgiant į
susidariusią situaciją). Mirties faktas fiksuojamas teisės aktų nustatyta tvarka, atliekamas mirties
priežasties nustatymas. Mirties liudijimas išduodamas pagal faktą.
69. Tvarkant žuvusiųjų gyventojų apskaitą, juridiškai įvertinant žūties aplinkybes, nustatant
neatpažintų asmenų tapatybę, atliekami operatyviniai bei procesiniai veiksmai. Asmenybės nustatymo
procese dalyvauja prokurorai, policijos pareigūnai, teismo medicinos ekspertai, kiti specialistai ir jei yra
- žuvusiųjų artimieji.
70. Savivaldybės ESOC kartu su Policijos komisariatu, Savivaldybės ESK sprendimu,
organizuoja žuvusiųjų pristatymą į morgą ar kitas specialiai tam tikslui pritaikytas vietas, esant reikalui
į teismo medicinos įstaigą (as).
71. Atpažinti žuvusieji, atlikus nustatytus procesinius veiksmus, atiduodami palaidoti
artimiesiems.
72. Atpažintų žuvusiųjų, kurių artimųjų nėra, laidojimą organizuoja Savivaldybės ESOC ir
seniūnijų seniūnai. Laidojama kapinėse, kurios yra žuvusiųjų gyventojų buvusioje gyvenamojoje
vietoje.
73. Neatpažintų žuvusiųjų palaidojimo klausimą, praėjus nustatytam terminui, sprendžia
Savivaldybės ESK derindama su prokuroru ar atsakingais policijos pareigūnais.
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74. Neatpažinti žuvusieji laidojami artimiausiose kapinėse, specialiai skirtoje vietoje, suderinus
su Savivaldybės ESK ir dalyvaujant policijos pareigūnams bei kapinių priežiūrą vykdantiems seniūnijų
ar Savivaldybės administracijos darbuotojams.
75. Palaidojimas apiforminamas nustatytos formos aktu.
76. Neatpažinti žuvusieji ir kiti žuvusieji kurių artimųjų nėra - laidojami Savivaldybės lėšomis.
77. Laidojimo darbams vykdyti gali būti pasitelkiami gyventojai pagal privalomų darbų
organizavimo tvarką.
XIII. PLANĄ PAPILDANTYS DOKUMENTAI (PRIEDAI)
78. Prie suderinto ir patvirtinto plano bus pridėti šie planą papildantys dokumentai (priedai),
kuriuose pateikiama planą papildanti informacija:
78.1. atlikta Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė;
78.2. Savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų, Savivaldybės ESK, Savivaldybės
ESOC, savivaldybės civilinės saugos darbuotojo, ūkio subjektų, kurie vykdo Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytas užduotis, gretimų savivaldybių ekstremaliųjų situacijų
operacijų centrų ir ekstremalių situacijų komisijų kontaktiniai duomenys, kitų plane nurodytų civilinės
saugos sistemos pajėgų, kurios gali būti pasitelktos ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų
atvejais kontaktiniai duomenys;
78.3. Savivaldybės ESK sudėtis ir nuostatai (Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo
kopija);
78.4. Savivaldybės ESOC sudėtis ir nuostatai

(Savivaldybės administracijos direktoriaus

įsakymo kopija);
78.5. Evakavimo komisijos sudėtis ir nuostatai (Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymo kopija);
78.6. Savivaldybės gyventojų surinkimo ir gyventojų priėmimo punktų sąrašai ir jų adresai;
78.6. Savivaldybės materialinių išteklių žinynas. Jame nurodomos transporto priemonės ir kiti
ištekliai, būtini gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliesiems įvykiams,
ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti;
78.7. Savivaldybės tarpusavio pagalbos planų su gretimomis savivaldybėmis kopijos.
78.8. Savivaldybės su ūkio subjektais sudarytų sutarčių (sąveikos planų) dėl Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo kopijos;
78.9. Savivaldybės žemėlapis, kuriame pažymimos Savivaldybės ribos ir sutartiniais ženklais –
visi civilinės saugos požiūriu svarbūs Savivaldybės objektai, kolektyvinės apsaugos statiniai,
potencialios grėsmės.
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78.10. Esant galimybei, pridedamas Savivaldybės žemėlapis, kuriame pažymima patikėjimo
teise Savivaldybės valdoma, naudojama ir disponuojama valstybinė žemė, nurodomi galimi žemės
plotai, kurie gali būti naudojami kaip evakuotų gyventojų laikinojo apgyvendinimo vietos, žuvusiesiems
ekstremaliųjų situacijų metu laidoti naudojamos vietos. Nesant galimybės šių plotų pažymėti
žemėlapyje, pateikiamas šių žemės plotų sąrašas su jų adresais ir pagal galimybes - šių plotų planai;
78.11. Savivaldybės gyventojų evakavimo schema, kurioje sutartiniais ženklais pažymimi
kolektyvinės apsaugos statiniai, galimos evakavimo kryptys (kiekvienai krypčiai nurodomas maršrutas),
galimi tarpiniai evakavimo punktai;
78.12. Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją schema;
78.13. Keitimosi informacija apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją su kitomis
institucijomis ir įstaigomis schema.
78.14. Pasiuntinių, gyventojams perspėti, sąrašai ir jų maršrutai.
78.15. Kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas.
__________________________
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3. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. B6-546 „Dėl
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. B6-336 „Dėl Molėtų
rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

