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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Plano tikslas – padėti Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui organizuoti ir koordinuoti gresiančių ar susidariusių 

ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą. 

2. Trumpas savivaldybės apibūdinimas: 

Valdymas. Kauno miesto savivaldybė yra Lietuvos Respublikos teritorinis administracinis 

vienetas, kurios valdymas organizuojamas per savivaldybės tarybą, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymu. Kauno miesto savivaldybę sudaro 11 seniūnijų: Aleksoto, 

Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Panemunės, Petrašiūnų, Šančių, Šilainių, Vilijampolės, 

Žaliakalnio (seniūnijų išdėstymo schema pateikta Dokumentų rinkinio 3 priede). Savivaldybės 

centras Kaunas, antras pagal dydį Lietuvos miestas, yra apskrities administracinis, kultūros, mokslo, 

verslo centras. Tai ir arkivyskupijos centras, apimantis 90 Kauno, Jonavos, Jurbarko, Kėdainių, 

Raseinių, Ukmergės rajonų savivaldybių parapijų. 

Geografija, plotas, gyventojai, miškai, parkai, draustiniai. Kaunas įsikūręs Lietuvos 

vidurio lygumos pietrytiniame pakraštyje. Kaunas išsidėstęs dviejų didžiausių Lietuvos upių – 

Nemuno ir Neries – slėnių terasose ir prieslėnių teritorijose. Iš rytų miestą riboja Kauno marių 

telkinys, o iš šiaurės rytų – Gaižiūnų miškų masyvas. Kauno miestas yra centrinėje šalies teritorijos 

dalyje, nuo sostinės yra nutolęs apie 100 kilometrų, nuo didžiausio šalies uosto Klaipėdos – 212 

kilometrų. Kaunas yra pagrindinių Lietuvos susisiekimo kelių sankryžoje. Čia susikerta dviejų 

Europos transporto koridorių – IX ir I (Via Baltica) trasos. Greta miesto yra Karmėlavos tarptautinis 

oro uostas, išplėtota geležinkelio infrastruktūra. Savivaldybės plotas – 157 km² (1,9 % apskrities 

ploto), 2011 m. sausio 1 d. duomenimis gyventojų – 336 912 (52,02 % apskrities gyventojų), 1000 

vyrų tenka 1246 moterys, gyventojų tankis – 2145,9 žmonių 1 km². Gyventojų surašymo 

išankstiniais duomenimis 2011 m. kovo 1 d. gyventojų skaičius Kaune – 321200. 

Kauno miestas apima apie 1174 ha saugomų teritorijų – dalį Kauno marių regioninio 

parko, kraštovaizdžio ir zoologinių draustinių, pavienių saugomų gamtos paveldo objektų. Užstatyta 

teritorija savivaldybėje sudaro 55,3 %, miškai – 16,8 %, vandenys – 8,1 %, keliai – 6,1 %, žemės 
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ūkio naudmenos – 11,5 %, kita žemė – 2,2 %. Kauno mieste yra 16 parkų (Ąžuolyno, Aukštųjų 

Šančių ąžuolyno, Dainavos, Draugystės, Kalniečių, Santakos, Vilijos,  Nepriklausomybės, 

Santarvės, Marvos dvaro, Girstupio, Gričiupio, Kovo 11-osios, Neries kr. , Antakalnio g., Sargėnų 

dvaro). Parkų užimama teritorija – 1080 ha.  

Miško parkai – 3 (Panemunės, Kleboniškio, Lampėdžių). 

Kraštovaizdžio draustiniai – 3 (Jiesios, Veršvos, Nevėžio). 

Regioniniai  parkai – 1 (Kauno marių regioninis parkas). 

Teriologiniai draustiniai – 5. 

Ornitologinis draustinis – 1. 

Gamtos paminklai: Liepa gražuolė (Lampėdžiai), Ąžuolo ir pušies draugystė (Panemunė), 

Pušys  sesės (Lampėdžiai), Senoji obelis (Tirkiliškiai). 

Kauno miesto ir jo artimiausiose apylinkėse yra 43 naudingųjų iškasenų telkiniai: 1 

anhidrito ir gipso, 17 smėlio ir žvyro, 1 gėlavandenių klinčių, 7 molio, 1 kreidos mergelio, 16 

durpių, 1 mineralinio vandens. 

Švietimas. Savivaldybėje yra 71 ikimokyklinio ugdymo įstaiga – lopšeliai-darželiai ir 67 

bendrojo lavinimo mokyklos: 11 pradinių, 14 gimnazijų, 42 vidurinės ir pagrindinės mokyklos. 26 

menų, muzikos, specialiosios ir kt. mokyklos bei mokymo centrai (įstaigų sąrašas pateiktas 

Dokumentų rinkinio 11 priede. 

Medicina. Kauno miesto savivaldybę aptarnauja VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos 

pagalbos stotis, kurios kontaktai pateikti Dokumentų rinkinio 22 priede. Ligoninių, pirminių asmens 

sveikatos įstaigų, konsultacinių poliklinikų sąrašai pateikti Dokumentų rinkinio 22, 23, 24 

prieduose. 

Upės ir vandens telkiniai. Kauno miesto savivaldybės teritorija teka Nemuno, Neries upės, 

tyvuliuoja dalis Kauno marių. 

Savivaldybės teritorijoje yra: 

pavojingi objektai – UAB „Okseta“ (kuro ir naftos produktų didmeninė prekyba ir 

saugojimas), UAB „Margūnas“ (didmeninė ir mažmeninė prekyba cheminėmis medžiagomis bei 

preparatais); 

strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios valstybės įmonės ir valstybei 

nuosavybės teise priklausantys įrenginiai – valstybės įmonė „Kauno regiono keliai“, valstybinės 

reikšmės keliai, viešojo naudojimo geležinkeliai; 

strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios įmonės ir įrenginiai – akcinė 

bendrovė „Detonas“, akcinė bendrovė Kauno hidroelektrinė. 
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3. Plane vartojamos sąvokos ir santrumpos: 

3.1. Atominės elektrinės avarija – atominės elektrinės veikimo sutrikimas, dėl kurio į 

aplinką išmetamos radioaktyviosios medžiagos, o padidėjęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygis 

viršija normatyvinių dokumentų nustatytus lygius. 

3.2. Avarija – netikėtas įvykis, sukėlęs sprogimą, gaisrą, statinių visišką ar dalinį 

sugriovimą, technologinio proceso nuostolingą sutrikimą, sunkų grupinį nelaimingą atsitikimą, 

pavojingų medžiagų išsiveržimą į aplinką, kai padaroma žala žmonėms ar aplinkai įvykio vietoje ar 

už jo ribų. 

3.3. BPC – Bendrasis pagalbos centras. 

3.4. Budintis CS specialistas – Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

Civilinės saugos skyriaus budintis specialistas. 

3.5. 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. 

3.6. Civilinės saugos pratybos – kompleksinis valstybės ir savivaldybių institucijų, 

ūkio subjektų, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgų ir gyventojų mokymas, kurio metu 

sudarius tariamas ekstremaliąsias situacijas tobulinami valdymo įgūdžiai, mokomasi praktiškai 

organizuoti žmonių ir turto apsaugą nuo ekstremaliųjų situacijų poveikio ir atlikti gelbėjimo bei 

ekstremaliosios situacijos padarinių šalinimo darbus. Funkcinės pratybos planuojamos ir rengiamos 

ne rečiau kaip kas dveji metai, stalo pratybos – ne rečiau kaip vieną kartą per metus, išskyrus tuos 

metus, kai rengiamos funkcinės pratybos. 

3.7. CSS – Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyrius. 

3.8. Deaktyvavimas – radioaktyviųjų medžiagų šalinimas nuo žmogaus kūno, 

aprangos, aparatūros ir kt. objektų bei žemės paviršiaus. 

3.9. Degazavimas – nuodingųjų medžiagų kenksmingumo šalinimas. 

3.10. Dezinfekcija – patogeninių mikroorganizmų pašalinimas iš aplinkos nuo daiktų, 

konstrukcijų, įrengimų, transporto priemonių, kitų paviršių ir jų sunaikinimas naudojant specialius 

metodus bei priemones. 

3.11. Dezinsekcija – priemonių kompleksas vabzdžių kontrolei vykdyti, apimantis 

profilaktiką, stebėjimą, atbaidymą, naikinimą taikant specialius metodus ir priemones. 

3.12. Dokumentų rinkinys – ekstremaliųjų situacijų valdymo papildomų dokumentų 

rinkinys, tvirtinamas Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyriaus vedėjo 

įsakymu. 
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3.13. Ekstremalioji situacija – padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, 

ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų 

žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius. 

3.14. Gelbėjimo darbai – judėjimo maršrutų ir darbų vietos žvalgyba; gaisrų 

ribojimas ir gesinimas judėjimo maršrutuose ir darbų ruožuose; gelbėjimo darbai ant vandens ir po 

vandeniu; nukentėjusiųjų transporto įvykiuose gelbėjimas; cheminių ir radiacinių incidentų 

lokalizavimas ir slopinimas; nukentėjusiųjų paieška, gelbėjimas iš apgriautų ir degančių pastatų, 

avariją patyrusių orlaivių ir laivų, apsemtų, užterštų dujomis ir dūmais patalpų bei griuvėsių; 

sugriautų ir užverstų slėptuvių bei priedangų atkasimas, jose esančių žmonių gelbėjimas; vėdinimo 

užtikrinimas užverstose slėptuvėse, esant sugadintai filtravimo-vėdinimo sistemai; pirmosios 

medicinos pagalbos suteikimas nukentėjusiems asmenims bei jų gabenimas į gydymo įstaigas; 

gyventojų perkėlimas iš pavojingų rajonų į nepavojingus. 

3.15. Gyventojų evakavimas – organizuotas gyventojų iškeldinimas iš teritorijų, 

kuriose pavojinga gyventi, suteikiant jiems stacionarias arba laikinas gyvenamąsias patalpas. 

3.16. GPIS – gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo 

telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistema. 

3.17. GPP – gyventojų priėmimo punktas. 

3.18. GSP – gyventojų surinkimo punktas.   

3.19. GTEP – gyventojų tarpinis evakavimo punktas.  

3.20. Įstaiga – mokslo, mokymo, kultūros ir kitokį negamybinį darbą atliekantis 

juridinis asmuo, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas. 

3.21. Jodo profilaktika – skydliaukės įsotinimas stabiliuoju jodu, kad į ją nepatektų 

radioaktyvusis jodas. 

3.22. Jonizuojančioji spinduliuotė – spinduliuotė, kuriai sąveikaujant su medžiaga 

arba terpe sukuriami elektronai ir įvairiarūšiai jonai. Radiacinėje saugoje – spinduliuotė, galinti 

sukurti jonų poras biologinėse medžiagose arba terpėse. 

3.23. KAPGV – Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. 

3.24. KAPGV budintis CSS specialistas – Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos Civilinės saugos skyriaus budintis specialistas. 

3.25. KAVPK – Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. 

3.26. PAGD SKS – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos Civilinės saugos valdybos Situacijų koordinavimo skyrius. 

3.27. PAGD prie VRM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie 

Vidaus reikalų ministerijos. 
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3.28. Pavojingoji medžiaga – medžiaga (arba medžiagų mišinys), kuri dėl savo 

cheminių, fizinių arba toksinių savybių pati arba jungdamasi su kitomis medžiagomis kelia pavojų 

žmonių gyvybei, sveikatai arba aplinkai. 

3.29. Prevencija – kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 

priemonių visuma, kad iš anksto pasirengus būtų išvengta ekstremaliosios situacijos arba mažėtų 

galimybė jai kilti, o susidarius ekstremaliajai situacijai būtų mažiau pakenkta žmonėms, turtui bei 

aplinkai. 

3.30. PSS – perspėjimo sirenomis sistema. 

3.31. Radiacinė avarija – bet koks netikėtas įvykis, apimantis veiksmo klaidą, 

įrangos triktį arba kitą nesėkmę, kurios (galimi) padariniai negali būti ignoruojami radiacinės 

saugos požiūriu ir kurie gali sukelti galimąją apšvitą arba nekontroliuojamos apšvitos sąlygas. 

3.32. Radiacinės apsaugos priemonės – administracinių, techninių, sanitarijos ir 

higienos bei kt. specialiais normatyvais apibrėžtų mokslinių ir praktinių veiksmų visuma, kurių 

paskirtis – apriboti aplinkos taršą radioaktyviosiomis medžiagomis bei žmonių apšvitą iki kiek 

galima mažų, visuomenei priimtinų aktyvumo lygių, atitinkančių normatyvais patvirtintuosius. 

3.33. Radioaktyvusis užterštumas – bet kurios medžiagos paviršiaus ir aplinkos bei 

žmogaus užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis. Žmogaus radioaktyvusis užterštumas – 

išorinis odos užterštumas ir vidinis užterštumas.  

3.34. Savivaldybės ESK – Kauno miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

komisija. 

3.35. Savivaldybės ESOC – Kauno miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

operacijų centras. 

3.36. Savivaldybės ESVP – Kauno miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planas. 

3.37. Ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje įsteigta ir (arba) veikianti įmonė, 

įstaiga ar organizacija, kuri įstatymų nustatyta tvarka verčiasi komercine, ūkine, finansine, profesine 

ar kita veikla. 

 

II. GRESIANČIOS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

 

4. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos rizika nustatoma atlikus galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir nustačius pavojų tikimybę pasiekti savivaldybės lygio 

ekstremaliosios situacijos mastą (Dokumentų rinkinio 1 priedas).  
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5. Savivaldybės galimų pavojų sąrašas prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį: 

Eil. Nr. Galimų įvykių pavojai Pavojaus rizikos 

lygis 

 

1. Gaisrai Labai didelis (50)  

2. Labai smarkus vėjas (maksimalus vėjo greitis 28–32 

m/s) 

Labai didelis (40)  

3. Pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar 

dalinis sugriovimas 

Labai didelis (39)  

4. Potvynis (labai aukštas vandens lygis Nemune ties 

Kaunu  virš nurodyto vandens matavimo stoties 

nulinio lygio (cm) ≥ 850; virš Baltijos jūros lygio 

Baltijos sistemoje (m) ≥29,24) 

Labai didelis (36)  

5. Pavojingas radinys Didelis (25)  

6. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) 

gedimai 

Didelis (24)  

7. Pramoninė avarija pavojingajame objekte Didelis (24)   

8. Pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos Didelis (24)  

 

III. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANČIĄ AR SUSIDARIUSIĄ 

EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ ORGANIZAVIMAS 

 

6. Gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir 

ūkio subjektams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją naudojama 

perspėjimo sistema, kurią sudaro PSS ir GPIS. 

Informacija ir rekomendacijos gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir 

įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją 

situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos 

būdus (toliau – pranešimas apie įvykį) perduodami per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją 

(toliau – LRT). Papildomai valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos, ūkio 

subjektai (toliau – civilinės saugos sistemos subjektai) perspėjami ir informuojami naudojant 

viešųjų ryšių tinklus, specialios paskirties tinklus bei vietines radijo stotis ,,Pūkas“, „Tau“, „Radijas 

kelyje“, taip pat per visas kitas visuomenės informavimo ar visuomenės naudojamas ryšių 

priemones.  

 



 7  

Gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimas apie savivaldybės lygio 

ekstremaliąją situaciją 

 

7. Gyventojai ir civilinės saugos sistemos subjektai apie gresiančią ar susidariusią 

ekstremaliąją situaciją savivaldybėje perspėjami gavus Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus arba jo paskirto Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovo arba  

Savivaldybės ESOC koordinatoriaus (Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo) 

nurodymus, kuriuos jie perduoda Savivaldybės CSS vedėjui arba Savivaldybės budinčiam CSS 

specialistui, nurodydami vardą, pavardę, pareigas, sirenų įjungimo laiką bei pateikdami informaciją 

apie įvykį. Savivaldybės budintis CSS specialistas arba CSS vedėjas visą gautą informaciją 

perduoda Savivaldybės CSS specialistams, atsakingiems už gyventojų perspėjimo ir informavimo 

sistemų aktyvavimą (toliau – atsakingas CSS specialistas). Išankstinių pranešimų ir rekomendacijų 

gyventojams tekstus rengia CSS specialistai. Pranešimų tekstai ir atsakingų CSS specialistų 

veiksmų instrukcijos bei kontaktiniai duomenys pateikti Dokumentų rinkinio 30 priede.  

8. Savivaldybės atsakingas CSS specialistas, gavęs nurodymus perspėti gyventojus ir 

civilinės sistemos subjektus per PSS, privalo: 

8.1. patikslinti sirenų įjungimo datą ir laiką; 

8.2. priimti Administracijos direktoriaus arba Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

operacijų vadovo ar Savivaldybės ESOC koordinatoriaus (Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo) pasirašytą pranešimą apie įvykį  ir trumpojo perspėjimo pranešimo tekstą; 

8.3. perspėti ir informuoti PAGD CSV SKS budinčios pamainos vyriausiąjį arba vyresnįjį 

specialistą ir Kauno APGV CSS darbuotoją, atsakingą už perspėjimą ir informavimą; 

8.4. pranešimą apie įvykį pateikti: 

8.4.1.  PAGD CSV SKS budinčios pamainos vyriausiajam arba vyresniajam specialistui, 

kuris nurodytu laiku privalo pranešimą apie įvykį paskelbti per LRT; 

8.4.2. Kauno APGV CSS darbuotojui, atsakingam už perspėjimą ir informavimą, kuris 

privalo pranešimą apie įvykį pateikti regioniniam transliuotojui; 

8.5. informuoti UAB „Kauno audinių projektas“ (PPC Akropolis), UAB „Kauno arena“ 

(Žalgirio arena) ir kitus savivaldybės lygio suinteresuotus civilinės saugos sistemos subjektus 

Dokumentų rinkinio 17 priede nurodytais telefonais; 

8.6 perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą, kurio perdavimo per GPIS pradžia turi sutapti 

su sirenų jungimo laiku. Pranešimas kartojamas  3 kartus. Pauzės tarp pranešimų trukmė – 1 min;  

8.7. organizuoti vietinio valdymo sirenų įjungimą perduodant nurodymą Dokumentų 

rinkinio 31 priede nurodytais telefonais ir įjungti centralizuoto valdymo sirenas ir (ar) nurodytu 

laiku išsiųsti pasiuntinius 8.11 punkte nurodyta tvarka;  
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8.8. kontroliuoti PSS ir GPIS veikimą; 

8.9. informuoti asmenis, davusius nurodymus, apie nurodymų įvykdymą; 

8.10. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus; 

8.11. sugedus centralizuoto valdymo elektros sirenų įjungimo įrangai ir neįsijungus 

(nesuveikus) sirenoms, Savivaldybės atsakingas CSS specialistas, gavęs Savivaldybės 

administracijos direktoriaus arba Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovo arba 

Savivaldybės ESOC koordinatoriaus (Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo) 

nurodymą, privalo: 

8.11.1. visiems elektros sirenų valdytojams telefonu perduoti nurodymą įjungti sirenas 

naudojant vietinį sirenų paleidimą. Sirenų valdytojų atsakingų darbuotojų vardai, pavardės, 

kontaktiniai telefonai pateikti Dokumentų rinkinio 31 priede;  

8.11.2. kreiptis į KAVPK ir Savivaldybės Viešosios tvarkos skyrių dėl KAVPK turimų 

automobilių su garso stiprinimo įranga, Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus 

darbuotojų su turimais automobiliais ir seniūnijų darbuotojų pasitelkimo pasiuntinių funkcijoms 

atlikti. KAVPK ekipažų, naudojamų gyventojams perspėti ir informuoti gresiančių ar susidariusių 

ekstremaliųjų situacijų atveju, skaičius ir išvykimo maršrutai pateikti Dokumentų rinkinio 14 

priede; 

8.12. informuoti nurodymus davusius asmenis apie nurodymų įvykdymą; 

8.13. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus. 

9. Savivaldybės atsakingas CSS specialistas, gavęs nurodymus perspėti gyventojus ir 

civilinės sistemos subjektus per GPIS, privalo: 

9.1. patikslinti trumpojo perspėjimo pranešimo perdavimo laiką ir teritoriją, taip pat, kiek 

kartų kartoti pranešimą ir kokia pauzės tarp pranešimų trukmė, kokiais kanalais ir kalbomis perduoti 

pranešimą; 

9.2. priimti Savivaldybės administracijos direktoriaus arba Savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų vadovą arba ESOC koordinatoriaus (Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo) pasirašytą trumpąjį perspėjimo pranešimą arba jų žodiniu nurodymu parengti trumpąjį 

perspėjimo pranešimą; 

9.3. perspėti apie GPIS panaudojimą Kauno APGV CSS darbuotoją, atsakingą už 

perspėjimą ir informavimą, ir PAGD CSV SKS budinčios pamainos vyriausiąjį arba vyresnįjį 

specialistą, kuris privalo kontroliuoti savivaldybės trumpojo perspėjimo pranešimo siuntimo eigą; 

9.4. nurodytu laiku perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą; 

9.5. kontroliuoti GPIS veikimą; 

9.6. informuoti nurodymus davusius asmenis apie nurodymų įvykdymą; 

9.7. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus; 
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9.8. įsitikinęs, kad dėl techninių priežasčių neveikia Savivaldybės GPIS valdymo darbo 

vieta arba negalima prisijungti prie GPIS serverio: 

9.8.1. paskambinti PAGD CSV SKS budinčios pamainos vyriausiajam arba vyresniajam 

specialistui Dokumentų rinkinio 31 priede nurodytais telefonais ir paprašyti perduoti trumpąjį 

perspėjimo pranešimą; 

9.8.2. pateikti rašytine forma parengtą trumpąjį perspėjimo pranešimą ir nurodymus dėl jo 

perdavimo; 

9.8.3. nurodyti adresą ar gyvenamąją vietovę, ar koordinates, ar administracinį vienetą ir 

perspėjimo zonos spindulį; 

9.8.4. įsitikinti, kad nurodymai suprasti teisingai; 

9.8.5. esant galimybei kontroliuoti GPIS veikimą; 

9.8.6. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus; 

9.8.7. informuoti nurodymus davusius asmenis apie nurodymų įvykdymą. 

 

Gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimas katastrofinio užtvindymo atveju 

10. BPC budėtojas, gavęs pranešimą iš Kauno hidroelektrinės pamainos viršininko  arba iš 

Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės pamainos viršininko apie Kauno hidroelektrinės užtvankos 

sugriovimą (signalas „Katastrofinis užtvindymas“), nedelsdamas informuoja budintį Savivaldybės 

CSS specialistą, budintį Kauno APGV specialistą bei PAGD CSV SKS budinčią pamainą apie 

įvykį. Savivaldybės budintis CSS specialistas arba CSS vedėjas visą gautą informaciją iš BPC 

budėtojo ar tiesiogiai iš Kauno hidroelektrinės pamainos viršininko  arba iš Kruonio 

hidroakumuliacinės elektrinės pamainos viršininko perduoda Savivaldybės administracijos 

direktoriui arba Savivaldybės ESOC koordinatoriui (Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojui) ir, gavęs jų nurodymus perspėti gyventojus ir civilinės sistemos subjektus, šią 

informaciją perduoda  Savivaldybės atsakingam CSS specialistui.  

11. Savivaldybės atsakingas CSS specialistas privalo: 

11.1. patikslinti, kokią perspėjimo sistemą (PSS ar GPIS) panaudoti; 

11.2. perspėti ir informuoti gyventojus ir savivaldybės lygio civilinės saugos sistemos 

subjektus ESVP III skyriaus 8 ir 9 punktuose nurodyta tvarka. 

 

Gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimas ir informavimas įvykus 

avarijai Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatytuose ūkio 

subjektuose, įregistruotuose Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre 

12. BPC budėtojas, gavęs pranešimą iš PAGD direktoriaus nustatytų ūkio subjektų, 

įregistruotų Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre (toliau – Sąrašo subjektas), vadovo 
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apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją dėl įvykusios avarijos, nedelsdamas 

informuoja budintį Savivaldybės CSS specialistą, budintį Kauno APGV CSS specialistą bei PAGD 

CSV SKS budinčią pamainą apie įvykusią avariją. Savivaldybės budintis CSS specialistas arba CSS 

vedėjas visą gautą informaciją iš BPC ar tiesiogiai iš Sąrašo subjekto perduoda Savivaldybės 

administracijos direktoriui arba Savivaldybės ESOC koordinatoriui (Savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojui) ir, gavęs jų nurodymus perspėti gyventojus ir civilinės sistemos 

subjektus, šią informaciją perduoda Savivaldybės atsakingam CSS specialistui.  

13. Savivaldybės atsakingas CSS specialistas, gavęs informaciją apie avariją pavojingame 

objekte ir nurodymus perspėti gyventojus ir civilinės sistemos subjektus, privalo: 

13.1. patikslinti galimą taršos zoną, kokią perspėjimo sistemą (PSS ir (ar) GPIS) 

panaudoti; 

13.2. perspėti ir informuoti gyventojus ir savivaldybės lygio civilinės saugos sistemos 

subjektus ESVP III skyriaus 8 ir 9 punktuose nurodyta tvarka. 

 

Gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimas apie valstybės lygio ekstremaliąją 

situaciją 

 

14. Gyventojai ir civilinės saugos sistemos subjektai valstybės lygiu perspėjami ir 

informuojami gavus valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, PAGD direktoriaus 

nurodymus. 

15. Savivaldybės atsakingas CSS specialistas, gavęs nurodymus perspėti gyventojus ir 

civilinės sistemos subjektus, privalo: 

15.1. patikslinti, kokią perspėjimo sistemą (PSS ir (ar) GPIS) panaudoti; 

15.2. perspėti ir informuoti gyventojus ir savivaldybės lygio civilinės saugos sistemos 

subjektus ESVP III skyriaus 8 ir 9 punktuose nurodyta tvarka; 

15.3. informuoti Savivaldybės administracijos direktorių, Savivaldybės ESOC 

koordinatorių (Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją), CSS vedėją apie gautus 

nurodymus perspėti ir informuoti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus. 

 

Gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimas ir informavimas ekstremaliojo 

įvykio vietoje 

 16. Įvykus ekstremaliajam įvykiui ar susidarius ekstremaliajai situacijai, kai dėl 

ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis gali sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar 

sveikatai, turtui ar aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą,  Gelbėjimo darbų 

vadovas nedelsdamas priima sprendimą perspėti ir informuoti gyventojus, valstybės ir savivaldybių 
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institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus, esančius ekstremalaus įvykio pavojingoje 

zonoje. 

17. Gelbėjimo darbų vadovas, priėmęs sprendimą perspėti ir informuoti gyventojus, 

valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus, esančius pavojingoje 

zonoje, privalo: 

17.1. išsiųsti į ekstremaliojo įvykio teritoriją specialios paskirties automobilį (-ius), turintį 

(-čius) garso stiprinimo įrangą ir esantį (-čius) ekstremaliojo įvykio vietoje, ir, esant galimybei, 

organizuoti sirenų, įrengtų ekstremaliojo įvykio teritorijoje, įjungimą ir (ar) garsinių avarinių 

signalizavimo sistemų panaudojimą; 

17.2. ir (arba) kreiptis į Savivaldybės CSS vedėją ar budintį CSS darbuotoją dėl būtinybės 

perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą per GPIS; 

17.3. arba per BPC teritorinį skyrių kreiptis į PAGD CSV SKS budinčios pamainos 

vyriausiąjį arba vyresnįjį specialistą ir paprašyti perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą per GPIS. 

18. Organizuojant trumpojo perspėjimo pranešimo perdavimą per GPIS, pateikti trumpą 

informaciją apie įvykį, jo pobūdį, grėsmę žmonių sveikatai, turtui ar gyvybei ir siūlomą 

apsisaugojimo būdą, taip pat nurodyti preliminarią perspėjimo zoną. 

  

GPIS panaudojimas kitų civilinės saugos sistemos subjektų prašymu 

 

 19. GPIS kitų civilinės saugos sistemos subjektų prašymu panaudojama civilinės saugos 

sistemos subjektų ir PAGD pasirašytuose susitarimuose nustatyta tvarka. 

 

IV. INFORMACIJOS APIE EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIĄJĄ 

SITUACIJĄ GAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA 

 

20. Už viešosios informacijos apie gresiančią ar susidariusią savivaldybės lygio 

ekstremaliąją situaciją teikimą laiku teisės aktų nustatyta tvarka atsako atsakingųjų institucijų, 

įstaigų ar ūkio subjektų vadovai ir viešosios informacijos skleidėjai. 

21. Sprendimą dėl subjekto, teiksiančio viešąją informaciją visuomenei esant savivaldybės 

lygio ekstremaliajai situacijai, priima Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius ar jo 

įgaliotas asmuo. 

22. Viešąją informaciją apie gresiančią ar susidariusią savivaldybės lygio ekstremaliąją 

situaciją visuomenei teikia: 

22.1. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas komisijos 

narys; 
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22.2. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovas; 

22.3. Savivaldybės ESOC koordinatorius; 

22.4. KAPGV. 

23. Viešąją informaciją apie gresiančią ar susidariusią savivaldybės lygio ekstremaliąją 

situaciją visuomenei teikiantis atstovas atlieka šias funkcijas: 

23.1. per visuomenės informavimo priemones teikia visuomenei viešąją informaciją apie 

gresiančią ar susidariusią savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius, jų 

šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos būdus; 

23.2. organizuoja spaudos konferencijas; 

23.3. analizuoja visuomenės informavimo priemonėse pateiktą informaciją apie gresiančią 

ar susidariusią savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir rengia netinkamos informacijos 

paneigimo pranešimus. 

24. Susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, negali būti teikiama 

informacija, kurią teikti draudžia Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 

1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254). 

25. Informacija apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gaunama ir perduodama 

vadovaujantis Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu      

Nr. 1V-114 (Žin., 2007, Nr.40-1515; 2010, Nr. 94-4963), ir KAPGV 2011 m. kovo 2 d. raštu       

Nr. 13-376. 

26. Kauno miesto savivaldybės administracijos budintis CSS specialistas informaciją apie 

gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gauna iš BPC, KAVPK budinčiojo 

pareigūno ar iš darbuotojo, atsakingo už informacijos priėmimą ir teikimą ūkio subjekte. 

27. Atsakingas už informacijos teikimą CSS specialistas informaciją teikia šiais atvejais: 

27.1. kai prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų 

įvykių kriterijai; 

27.2. kai gresia ekstremalioji situacija; 

27.3. kai pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai; 

27.4. kai susidarė ekstremalioji situacija. 

28. Asmuo, atsakingas už informacijos teikimą, plano 22 punkte nurodytais  atvejais 

nedelsdamas telefonu, el. paštu ar faksu perduoda turimą informaciją: 

28.1. PAGD SKS (el. paštas sks@vpgt.lt, faksas (8 5) 27 17 13); 

28.2. KAPGV operacinio vadovavimo skyriui (el. paštas kaunas.ovs@vpgt.lt, faksas           

(8 37) 37 23 49); 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=29884
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280580
mailto:sks@vpgt.lt
mailto:kaunas.ovs@vpgt.lt
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28.3. Kauno valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pagal ekstremaliosios situacijos 

pobūdį (el. paštas kaunom@vet.lt, faksas (8 37) 31 29 03); 

28.4. VšĮ Kauno greitosios medicininės pagalbos stočiai (el. paštas 

gmps@kaunas.omnitel.net, faksas (8 37) 45 27 52); 

28.5. AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo Dujų avarinei tarnybai pagal ekstremaliosios  

situacijos pobūdį (tel. 04, 1804 arba (8 37) 40 12 04); 

28.6. UAB „Kauno vandenys“ pagal ekstremaliosios situacijos pobūdį (el. paštas 

ofisas@kaunovandenys.lt, tel. (8 37) 30 17 00, faksas (8 37) 30 18 00, budėtojo tel. (8 37) 31 35 92, 

31 28 76); 

28.7. AB „Kauno energija“ pagal ekstremaliosios situacijos pobūdį (el. paštas 

info@kaunoenergija.lt, tel. (8 37)  30 56 50, dispečerio tel. (8 37) 36 15 17); 

28.8. AB „Lesto“ pagal ekstremaliosios situacijos pobūdį (el. paštas info@lesto.lt, 

budėtojo tel. (8 37) 22 33 66, 1802, (8 37) 30 94 62, (8 659) 95 143); 

28.9. gretimoms savivaldybėms, jei yra tikimybė ekstremaliajai situacijai ar 

ekstremaliajam įvykiui išplisti į gretimas savivaldybes. 

29. Pateikiami šie duomenys:  

29.1. 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; 

29.2. esami ir galimi pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, 

turtui ir aplinkai šaltiniai; 

29.3. ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pareigos, vardas, pavardė, telefonų 

numeriai; 

29.4. gelbėjimo darbų vadovo pareigos, vardas, pavardė, telefonų numeriai. 

30. Informacijos apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir perdavimo 

schema pateikta Dokumentų rinkinio 13 priede. 

31. Informacijai teikti gyventojams ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu 

organizuojama karštoji linija. Informaciją teikia Savivaldybės ESOC Visuomenės informavimo 

grupės nariai. Kontaktinė informacija nurodyta Dokumentų rinkinio 2 priede. 

 

V. GYVENTOJŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS 

 

32. Ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio metu iš ekstremaliosios situacijos 

židinio iškeldintų gyventojų laikinų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų teikimą 

organizuoja Kauno miesto savivaldybės ESOC materialinio techninio aprūpinimo grupė, 

mailto:kaunom@vet.lt
mailto:gmps@kaunas.omnitel.net
mailto:ofisas@kaunovandenys.lt
mailto:info@kaunoenergija.lt
mailto:info@lesto.lt


 14  

vadovaudamasi Kauno miesto savivaldybės administracijos su ūkio subjektais pasirašytomis 

sutartimis ir susitarimais. Dėl minėtų paslaugų teikimo ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas 

kreipiasi į Kauno miesto savivaldybės administracijos budintį CSS darbuotoją mob. tel. (8 687) 29 

307 arba į CSS vedėją tel. (8 37) 42 43 01, mob. tel. (8 686) 27 355. 

33. Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai gyventojų 

evakavimas organizuojamas vadovaujantis Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502 (Žin., 2010, 

Nr. 125-6424). Atsižvelgdami į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar 

sveikatai, sprendimą evakuoti gyventojus priima: 

33.1. kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės teritorijos į kitos (negretimos) 

savivaldybės teritoriją: 

33.1.1. savivaldybės administracijos direktorius – dėl gyventojų evakavimo iš savivaldybės 

teritorijos; 

33.1.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

– dėl savivaldybės, į kurios teritoriją turi būti evakuojami gyventojai; 

33.2. kai gyventojai evakuojami į gretimos savivaldybės teritoriją – savivaldybės, iš kurios 

teritorijos evakuojami gyventojai, administracijos direktorius; 

33.3. kai gyventojai evakuojami vienos savivaldybės teritorijoje – savivaldybės 

administracijos direktorius. 

34. Kauno miesto savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija (toliau – 

Komisija), kuri yra sudaryta Kauno miesto savivaldybės administracijos 2011 m. liepos 29 d. 

įsakymu Nr. A-2713, savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502 ,,Dėl Gyventojų 

evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Kauno miesto savivaldybės gyventojų 

evakavimo ir priėmimo komisijos nuostatais, patvirtintais Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. A-2713. Komisijos sudėtis pateikta 

Dokumentų rinkinio 5 priede. Komisijos priimti sprendimai privalomi gyventojams, visoms 

valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams. 

35. Komisija atlieka šias funkcijas: 

35.1. organizuoja gyventojų evakavimą, priėmimą, laikinų gyvenamųjų patalpų ir 

gyvybiškai būtinų paslaugų (gyventojų aprūpinimas maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, 

švariais drabužiais ir kitos) suteikimą; 

35.2. teikia siūlymus Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės 

administracija) direktoriui dėl gyventojų evakavimo maršruto pasirinkimo ir nustatymo, per kuriuos 

GSP, GTEP ir GPP bus vykdomas gyventojų evakavimas. GSP paskirtis – surinkti gyventojus ir 
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organizuoti evakavimą. GTEP paskirtis – registruoti atvykstančius gyventojus, tikrinti jų cheminį 

užterštumą, vykdyti dozimetrinę kontrolę ir siųsti gyventojus į GPP. GPP paskirtis – pasitikti 

atvykstančius gyventojus, suskirstyti juos į grupes ir palydėti iki jiems laikinai suteiktų gyvenamųjų 

patalpų; 

35.3. organizuoja gyventojų iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) evakavimą tiesiogiai 

arba per gyventojų surinkimo punktus iki GPP (laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų) savivaldybės, 

evakuojančios gyventojus, transporto priemonėmis, kai ekstremaliosios situacijos pobūdis 

nereikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio švarinimo; 

35.4. kai ekstremaliosios situacijos pobūdis reikalauja dozimetrinės kontrolės arba 

sanitarinio švarinimo, Komisija organizuoja gyventojų evakavimą šiais būdais: 

35.4.1. iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo 

punktus iki tarpinių gyventojų evakavimo punktų – savivaldybės, evakuojančios gyventojus, 

transporto priemonėmis; 

35.4.2. nuo tarpinių gyventojų evakavimo punktų iki GPP (laikinai suteiktų gyvenamųjų 

patalpų) – savivaldybių, priimančių evakuojamus gyventojus, transporto priemonėmis; 

35.5. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos  direktoriui dėl evakavimo pradžios 

paskelbimo visuomenei; 

35.6. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl evakuotų gyventojų 

grįžimo į gyvenamąsias vietas sprendimo priėmimo; 

35.7. organizuoja gyventojų surinkimo, tarpinių gyventojų evakavimo ir gyventojų 

priėmimo punktų veiklą: 

35.7.1. gyventojų surinkimo punktuose organizuoja: 

35.7.1.1. gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą; 

35.7.1.2. gyventojų suskirstymą į grupes ir jų aprūpinimą transporto priemonėmis; 

35.7.1.3. transporto priemonių kolonų sudarymą; 

35.1.7.4. gyventojų įlaipinimą į savivaldybės transporto priemones; 

35.7.2. gyventojų priėmimo punktuose organizuoja: 

35.7.2.1. atvykstančių gyventojų priėmimą;  

35.7.2.2. gyventojų suskirstymą į grupes; 

35.7.2.3.gyventojų grupių pristatymą į jiems laikinai suteiktas gyvenamąsias patalpas; 

35.7.2.4. gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą;  

35.8. renka ir analizuoja duomenis apie gyventojų evakavimą, priėmimą ir  

apgyvendinimą; 

35.9. nuolat palaiko ryšį su Savivaldybės ESOC ir gyventojų surinkimo, tarpiniais 

gyventojų evakavimo punktais ir GPP; 



 16  

35.10. informuoja Savivaldybės ESK ir Savivaldybės administraciją apie gyventojų 

evakavimo eigą; 

35.11. teikia informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui ir jam 

pavaldžioms įstaigoms apie evakavimo pradžią, eigą ir pabaigą; 

35.12. Kauno miesto GPP, GTEP ir GSP  sąrašai pateikti Dokumentų rinkinio 11 priede. 

36. Evakuojamiems gyventojams vežti ekstremaliųjų situacijų atvejais pasitelkiamos UAB 

„Kauno autobusai“ turimos transporto priemonės pagal sudarytą transporto paslaugų teikimo sutartį 

(Dokumentų rinkinio 8 priedas). Pasitelkiamų autobusų skaičius ir jų skirstymas pagal sėdimas 

vietas pateiktas Dokumentų rinkinio 6 priede. 

37. Gyventojų grįžimas į gyvenamąsias vietas: 

37.1. sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad 

ekstremaliosios situacijos sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai nebėra, priima:  

37.1.1. kai gyventojai buvo evakuoti į kitos savivaldybės teritoriją, – savivaldybės, į kurios 

teritoriją grąžinami gyventojai, administracijos direktorius; 

37.1.2. kai gyventojai buvo evakuoti vienos savivaldybės teritorijoje, – savivaldybės 

administracijos direktorius; 

37.2. gyventojų grįžimą į gyvenamąsias vietas organizuoja tos savivaldybės, į kurios 

teritoriją grąžinami gyventojai, Komisija. 

 

Žmonių evakavimas įvykus avarijai pavojingame objekte UAB „Margūnas“ 

    

38. Galimos avarijos mastas ir padariniai išsiliejus vandenilio peroksidui (H2O2) arba 

kaustinės sodos tirpalui (NaOH) pateikti Pavojingo objekto UAB „Margūnas“ išorės avarijos 

padarinių šalinimo plane. 

39. Žmonių skaičius pavojingoje zonoje: 

objekto personalo – 27 žm.; 

aplinkinių įmonių  – 150 žm.; 

aplinkinių gyventojų – 361 žm. 

40. Avarijos metu užterštoje zonoje gali būti šie gyvenamieji namai: 

Švenčionių g. 1, 3; 

Paukščių g. 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

Drobės g. 39A, 41, 45, 47, 77, 81, 81A, 83, 87, 89, 91; 

Pušyno g. 59, 63, 65, 66, 68, 70; 

Kregždžių g. 3, 4, 5; 

Virvių g. 2, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 14A, 16, 18, 22; 

Ukrainiečių g. 1, 3, 9, 9A; 
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Gudų g. 10; 

Pupų g. 1, 2, 3, 6; 

Slavų g. 11A, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 34; 

Ringuvos g. 31, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 60, 62, 64, 66, 68; 

Čekų g. 12A, 13A; 

Rusų g. 4. 

41. Signalas ,,Cheminis pavojus“ skelbiamas šiuose ūkio subjektuose: 

 

Subjekto pavadinimas Telefono Nr. 

Lietuvos ir Vokietijos UAB „Erliteksa“ (8 37) 34 16 55,  

(8 37) 34 16 37  

UAB ,,Brolių kojinės“ (8 37) 36 35 92 

Uždaroji akcinė bendrovė ,,HPC System“ (8 37) 34 23 47 

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Evaldo langai“ (8 37) 44 09 94 

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Lenbra“ (8 37) 34 16 61 

Uždaroji akcinė bendrovė „Energoremontas“ (8 615) 44 946 

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Kauno gatvių 

apšvietimas“ 

(8 37) 40 02 40 

Uždaroji akcinė bendrovė „KAEFER Termoizola“ (8 37) 34 18 40 

Uždaroji akcinė bendrovė „Termoizola N“ (8 37) 34 18 40 

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Vilniaus Šeba“ (8 37) 34 22 99 

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Pūkas“ (8 37) 34 08 06, 

(8 37) 34 24 24 

Akcinė bendrovė „Kauno baldai“ (8 37) 34 19 87 

 

42. Žmonės iš pavojingos UAB „Margūnas“ zonos evakuojami į 9-ą GPP (Kauno 

technologijos universiteto Vaižganto vidurinė mokykla, Skuodo g. 27, tel. / faks. (8 37) 34 14 12). 

Aplinkinių gyventojų evakuaciją organizuoja Kauno miesto savivaldybės Šančių seniūnija. 

Aprūpinimą transportu organizuoja CSS ir Savivaldybės administracijos Transporto ir eismo 

organizavimo skyrius. Autobusai sutelkiami Drobės g. ir Sandėlių g. sankryžoje. Maršruto schema 

ir avarijos išplitimo schema pateiktos Dokumentų rinkinio 11 priede. 

Žmonių evakavimas įvykus avarijai pavojingame objekte UAB „Okseta“ 
 

43. Galimos avarijos mastas ir padariniai kilus gaisrui 5000 m
3 

rezervuare su benzinu 

pateikti pavojingo objekto UAB „Okseta“ išorės avarijos padarinių šalinimo plane. Gaisro metu 
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išsiskiria didelis dūmų kiekis. Degimo produktuose esantys azoto oksidai (NOx) yra labai 

kenksmingi žmogaus sveikatai. Zonos, kurioje yra maksimalus azoto oksidų (NOx) kiekis ir gresia 

pavojus žmonių sveikatai, spindulys yra 1045 m. Pavojingoje zonoje gali būti gretimų ūkio subjektų 

darbuotojai, klientai ir aplinkiniai gyventojai.  

44. Maksimalus prognozuojamas žmonių skaičius sektoriuje, kurį reikia evakuoti iš 

pavojingos zonos: 

objekto personalas – 44 žm.; 

aplinkinių įmonių darbuotojai – 210 žm.; 

aplinkiniai gyventojai – 266 žm. 

45. Gyventojų, kurie avarijos metu bus užterštoje zonoje, skaičius: 

I sektorius – pramoninis rajonas, gyventojų nėra; 

II sektorius – 25 gyventojai Veiviržo gatvėje; 

III sektorius – 74 gyventojai Upytės g., 130 gyventojų Palemono g. Iš viso 204 gyventojai; 

IV sektorius – 266 gyventojai Ožiažolių, Šventagaršvių, Krapų, Kalendrų, Gelteklių, 

Bruknių, Porų, Mairūnų, Aktinidijų, Čiobrelių, Salierų takuose.  

46. Zonos, kurioje yra maksimalus azoto oksidų kiekis ir gresia pavojus žmonių sveikatai, 

schema pateikta Dokumentų rinkinio 11 priede. Už UAB „Okseta“ ribų pavojus skelbiamas šiuose 

objektuose: 

Objekto pavadinimas Telefono Nr. 

  

UAB ,,Granitas“ (8 37) 35 02 80 

UAB ,,Techneta“ (8 37) 40 74 34 

UAB ,,Storaenso Packing“ (8 37) 47 37 90 

Respublikinės Kauno ligoninės Vertebroneurologijos skyrius (8 37) 47 32 55 

UAB ,,Petrašiūnų statyba“ (8 37) 47 32 21 
 

47. Aplinkinių gyventojų evakuaciją organizuoja Kauno miesto savivaldybės Petrašiūnų 

seniūnija. Aprūpinimą transportu organizuoja CSS ir Savivaldybės administracijos Transporto ir 

eismo organizavimo skyrius. 

48. Vadovaudamasis gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502, 3.3 punktu, sprendimą 

dėl gyventojų evakavimo priima Savivaldybės administracijos direktorius. 

49. Gyventojai avarijos metu bus evakuojami į Kauno miesto 8-ąjį GPP Petrašiūnų 

vidurinėje mokykloje (M. Gimbutienės g. 9, Kaunas), tel. (8 37) 45 57 48. Punkto vadovas – 

Petrašiūnų seniūnas. 

50. Pučiant pietvakarių vėjui evakuacija bus vykdoma iš II sektoriaus vienu autobusu. 

Evakuacija vyks maršrutu Palemono g. – Ateities pl. – Gimbutienės g. 

Kauno miesto savivaldybės 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo 

plano 

11 priedas 
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51. Pučiant šiaurės vakarų vėjui evakuacija bus vykdoma iš III sektoriaus trimis 

autobusais. Evakuacija vyks maršrutu Palemono g. – Ateities pl. – Gimbutienės g. 

52. Pučiant šiaurės rytų vėjui evakuacija bus vykdoma iš IV sektoriaus aštuoniais 

autobusais. Evakuacija vyks maršrutais: 

Mairūnų takas – Ateities pl. – M. Gimbutienės g.; 

Jonvabalių takas – Ateities pl. – M. Gimbutienės g.;  

Chemijos g. – Ateities pl. – M. Gimbutienės g. 

53. UAB „Okseta“ gretimų įmonių ir įstaigų vadovai organizuoja savo darbuotojų ir 

klientų evakuaciją. 

Žmonių evakavimas sugriuvus Kauno hidroelektrinės užtvankai ir įvykus 

katastrofiniam užtvindymui 

 

54. Vadovaujantis Lietuvos energetikos instituto Hidrologijos ir Branduolinių įrenginių 

saugos laboratorijų atlikta Kauno hidroelektrinės ekstremalių situacijų rizikos analize, didžiausias 

galimas nelaimingas įvykis, kurį gali sukelti Kauno hidroelektrinė, yra žemės užtvankos griuvimas 

potvynio metu.  

55. Visa katastrofinio užtvindymo zona gelbėjimo darbams organizuoti ir gyventojams 

evakuoti yra suskirstyta į 9 gelbėjimo darbų ruožus (toliau – ruožai). Ruožų ribos ir evakavimo į 

GPP kryptys, ruožų išsidėstymo Kauno miesto savivaldybėje schemos pateiktos Dokumentų 

rinkinio 11 priede. 

56. Gyventojų evakavimą iš užtvindymo teritorijos vykdo Kauno miesto savivaldybės 

gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija, vadovaudamasi Kauno miesto savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų valdymo planu. Gyventojai evakuojami į Dokumentų rinkinio 11 priede 

nurodytus GPP. 

57. Kolektyvinių apsaugos statinių (patalpų) sąrašas sudarytas atsižvelgiant į miesto 

katastrofinio užtvindymo grėsmę ir pateiktas Dokumentų rinkinio 11 priede. Sąraše nurodyti 

nepatenkantys į užtvindymo zoną kolektyviniai apsaugos statiniai (patalpos).  

58. Miesto gyventojų apsaugai nuo karo veiksmų ir kitais ekstremaliųjų situacijų atvejais 

gali būti panaudoti daugiabučių namų rūsiai. 

 

VI. GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR GRESIANČIŲ 

AR SUSIDARIUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS IR 

KOORDINAVIMAS 

 

59. CSS vedėjas, gavęs informaciją iš CSS vyriausiojo specialisto (budinčio pagal 

patvirtintą grafiką) apie gresiantį ekstremalųjį įvykį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar 

susidariusią ekstremaliąją situaciją, patikslina bei įvertina gautą informaciją ir perduoda šią 
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informaciją Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui (ESOC koordinatoriui) ir, gavęs 

jo žodinį pritarimą, teikia siūlymą Savivaldybės administracijos direktoriui sušaukti Savivaldybės 

ESOC ir (ar) Savivaldybės ESK, kai: 

59.1. prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti ekstremaliojo įvykio kriterijai; 

59.2. prognozuojama ekstremalioji situacija;  

59.3. pasiekti ar viršyti ekstremaliojo įvykio kriterijai;  

59.4. paskelbta ekstremalioji situacija;  

59.5. atliekant gelbėjimo darbus dalyvauja daugiau kaip trys civilinės saugos ir gelbėjimo 

sistemos institucijos;  

59.6. ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui valdyti arba jo padariniams 

likviduoti šaukiamas pavojingo objekto ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. 

60. CSS vedėjas, prieš teikdamas siūlymą sušaukti Savivaldybės ESOC, išsiaiškina ir 

pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui arba Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojui (ESOC koordinatoriui) šiuos duomenis: 

60.1. prognozuojamos arba susidariusios ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio, 

dėl kurio prognozuojama ar susidarė ekstremalioji situacija, laiką, adresą, objektą, informacijos 

šaltinį;  

60.2. trumpą prognozuojamos arba susidariusios ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo 

įvykio, dėl kurio prognozuojama ar susidarė ekstremalioji situacija, apibūdinimą, rekomenduojamus 

pirminius veiksmus, siūlomus priimti sprendimus;  

60.3. informaciją apie galimus pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai. 

61. Vadovavimas civilinės saugos sistemos pajėgoms ir veiksmų koordinavimas susidarius 

savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai organizuojamas vadovaujantis Vyriausybės nustatyta 

gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų 

likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarka. 

62. Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai ir (ar) kai 

savivaldybėje bei gretimose savivaldybėse esančių materialinių išteklių ir civilinės saugos sistemos 

pajėgų ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti nepakanka, Savivaldybės 

ESK teikia PAGD prie VRM pasiūlymus dėl Vyriausybės ESK sušaukimo ir jos nurodymu PAGD 

prie VRM sušaukia valstybės ESOC pasitarimą. 

63. Savivaldybės lygio veiksmai koordinuojami ir civilinės saugos sistemos pajėgoms 

vadovaujama per Savivaldybės ESOC. 

64. Visų civilinės sistemos pajėgų, dalyvaujančių likviduojant ekstremalųjį įvykį ar 

ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje, veiksmus, kai 

nėra paskirtas savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas ir kai nėra gelbėjimo darbų  
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vadovo, koordinuoja Savivaldybės ESOC koordinatorius.  

65. Savivaldybės ESK teikimu, atsižvelgdamas į įvykio, ekstremaliojo įvykio pobūdį, 

Savivaldybės administracijos direktorius paskiria savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovą, kuris vadovauja visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant 

ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos 

židinyje. 

66. Užtrukus savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimui, Savivaldybės  

ESOC gali teikti Savivaldybės ESK pasiūlymus dėl savivaldybės ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo pakeitimo. 

67. Savivaldybės ESOC savo veiklą grindžia Ekstremaliųjų situacijų valdymo planu ir, 

atsižvelgdamas į savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos pobūdį, kitų valstybės institucijų, 

įstaigų ekstremaliųjų situacijų valdymo planais. 

68. Savivaldybės administracijos, savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo organų bei 

savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų ir įstaigų veiksmai likviduojant 

ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas, šalinant jų padarinius, atliekant gelbėjimo ir 

neatidėliotinus darbus, apibrėžiami šiame plane. 

 

Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį 

 

69. Kauno miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

valdymo organai: 

69.1. sušaukia Savivaldybės ESOC; 

69.2. sušaukia Savivaldybės ESK; 

69.3. teikia informaciją ir pranešimus (ES-1, ES-2, ES-3) PAGD prie VRM ar KAPGV; 

69.4. skelbia savivaldybės teritorijoje ar teritorijos dalyje ekstremaliąją situaciją ir skiria 

savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą; 

69.5. perspėja ir informuoja gyventojus, savivaldybės institucijas ir įstaigas, ūkio subjektus 

ir kitas įstaigas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir 

priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

69.6. telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams 

evakuoti iš pavojingos zonos, organizuoja neatidėliotinos pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, 

prireikus organizuoja evakuotų gyventojų laikiną apgyvendinimą; 

69.7. neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, 

aplinkai ar turtui, Savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu telkia ūkio subjektų ir kitų 

įstaigų turimus materialinius išteklius; 
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69.8. organizuoja pagalbos ir paramos teikimą nukentėjusiesiems ekstremaliojo įvykio ar 

ekstremaliosios situacijos metu; 

69.9. organizuoja gyventojų, žuvusių ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos 

metu, laidojimą; 

69.10. teikia informaciją žiniasklaidos atstovams, organizuoja spaudos konferencijas. 

70. KAPGV: 

70.1. organizuoja žmonių, turto (transporto priemonės, krovinio ir kt.) gelbėjimo darbus, 

gaisro gesinimą ar išsiliejusios pavojingos cheminės medžiagos neutralizavimą, pagal kompetenciją 

dalyvauja vykdant padarinių šalinimo darbus ekstremaliosios situacijos židinyje; 

70.2. ekstremaliojo įvykio atveju, jei reikia, kreipiasi pagalbos į CSS dėl automobilinio 

krano, žemės kasimo, laikino gyventojų apgyvendinimo ir kitų paslaugų suteikimo. 

71. KAVPK: 

71.1. pažymi specialia juosta ir saugo ekstremaliojo įvykio vietą, kontroliuoja civilinės 

saugos sistemos pajėgų ir kitų tarnybų patekimą į pavojingą zoną;  

71.2. organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į 

pavojingą zoną ribojimą; 

71.3. palaiko viešąją tvarką ir užtikrina transporto eismo saugumą incidento vietoje; 

71.4. renka ir sistemina informaciją apie nukentėjusiuosius ir žuvusiuosius, nustato 

žuvusiųjų tapatybę ir organizuoja jų išgabenimą iš pavojingos zonos teisės aktų nustatyta tvarka ir 

atvejais kartu su kitomis kompetentingomis institucijomis; 

71.5. atlieka tyrimą, išsiaiškina ir nustato krovinio savininką, vežėją. 

72. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis suteikia pirmąją būtinąją 

medicinos pagalbą nukentėjusiesiems, prireikus nugabena nukentėjusiuosius į asmens sveikatos 

priežiūros įstaigas.  

73. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno miesto agentūra: 

73.1. teikia informaciją institucijoms, dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją, ir 

savivaldybės administracijai apie taršos pobūdį, keliamą pavojų gamtai; 

73.2. kontroliuoja ekstremaliosios situacijos padarinių šalinimo darbus; 

73.3. atlieka tyrimą, išsiaiškina ir nustato išsiliejusią pavojingą cheminę medžiagą; 

73.4. nustato kaltus fizinius ar juridinius asmenis; 

73.5. įvertina žalą ir nuostolius padarytus gamtai. 

 

Teroristiniai išpuoliai  

(grasinimas susprogdinti, įvykdytas sprogdinimas, įkaitų paėmimas ir kt.) 

 



 23  

74. Kauno miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

valdymo organai: 

74.1. sušaukia Savivaldybės ESOC; 

74.2. sušaukia Savivaldybės ESK; 

74.3. teikia informaciją ir pranešimus (ES-1, ES-2, ES-3) PAGD prie VRM ar KAPGV; 

74.4. esant reikalui skelbia savivaldybės teritorijoje ar teritorijos dalyje ekstremaliąją 

situaciją ir skiria savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą;  

74.5. perspėja ir informuoja gyventojus, savivaldybės institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas 

ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, 

priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

74.6. telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams 

evakuoti, organizuoja neatidėliotinos pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja 

evakuotų gyventojų laikiną apgyvendinimą; 

74.7. neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, 

aplinkai ar turtui, Savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu telkia ūkio subjektų ir kitų 

įstaigų turimus materialinius išteklius; 

74.8. prireikus kreipiasi į valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą pagalbos, kai 

savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka; 

74.9. vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir valstybės 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymus, užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, įgyvendinimą; 

74.10. organizuoja pagalbos ir paramos teikimą nukentėjusiesiems ekstremaliųjų įvykių ir 

ekstremaliųjų situacijų metu; 

74.11. organizuoja gyventojų, žuvusių ekstremaliosios situacijos metu, laidojimą; 

74.12. teikia informaciją žiniasklaidos atstovams, organizuoja spaudos konferencijas. 

75. KAVPK: 

75.1. gavęs informaciją ir ją patikrinęs operatyviai iškviečia į incidento vietą 

antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ specialistus; 

75.2. saugo ekstremaliosios situacijos židinį, kontroliuoja civilinės saugos sistemos pajėgų 

ir kitų tarnybų patekimą į ekstremaliosios situacijos židinį; 

75.3. nedelsdamas organizuoja žmonių evakavimą iš pavojingos zonos; 

75.4. organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į  

ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą;  

75.5. palaiko viešąją tvarką ir užtikrina eismo saugumą apie ekstremaliosios situacijos 

židinį; 
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75.6. renka ir sistemina informaciją apie nukentėjusius ir žuvusius gyventojus, nustato 

žuvusiųjų tapatybę ir organizuoja jų išgabenimą iš ekstremaliosios situacijos židinio teisės aktų 

nustatyta tvarka ir atvejais kartu su kitomis kompetentingomis institucijomis; 

75.7. organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą pavojingos zonos prieigose, įlaipinimo į 

transportą, išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, evakuojamųjų vežimo maršrutuose. 

76. Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“ veikia pagal ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planą „Skydas“. 

77. KAPGV:  

77.1. sprogimo metu kilus gaisrui, organizuoja gaisro gesinimą, žmonių ir turto gelbėjimą, 

pagal kompetenciją dalyvauja vykdant padarinių šalinimo darbus ekstremaliosios situacijos 

židinyje; 

77.2. organizuoja gelbėtojų ekipažo budėjimą incidento vietoje iki atskiro gelbėjimo darbų 

vadovo nurodymo. 

78. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis: 

78.1. užtikrina nepertraukiamą būtinosios medicinos pagalbos (įskaitant skubią medicinos 

pagalbą visą parą) teikimą nukentėjusiesiems; 

78.2. suteikia pirmąją būtinąją medicinos pagalbą nukentėjusiesiems, prireikus nugabena 

nukentėjusiuosius į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, organizuoja pirmosios medicinos pagalbos 

ekipažų budėjimą šalia pavojingos zonos. 

79. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyrius esant reikalui suteikia pirmąją 

būtinąją medicinos ir psichologinę pagalbą evakuotiesiems gyventojams. 

 

Potvynis 

 

80. Kauno miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

valdymo organai: 

80.1. sušaukia Savivaldybės ESOC; 

80.2. sušaukia Savivaldybės ESK; 

80.3. teikia informaciją ir pranešimus (ES-1, ES-2, ES-3) PAGD prie VRM ar KAPGV; 

80.4. skelbia savivaldybės teritorijoje ar teritorijos dalyje ekstremaliąją situaciją ir skiria 

savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą; 

80.5. perspėja ir informuoja gyventojus, savivaldybės institucijas ir įstaigas, ūkio subjektus  

ir kitas įstaigas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, priemones 

jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

80.6. telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams  
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evakuoti, organizuoja neatidėliotinos pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja 

evakuotų gyventojų apgyvendinimą; 

80.7. neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, 

aplinkai ar turtui, Savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu telkia ūkio subjektų ir kitų 

įstaigų turimus materialinius išteklius; 

80.8. prašo gretimų savivaldybių pagalbos, o prireikus kreipiasi į valstybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centrą pagalbos, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir 

materialinių išteklių nepakanka; 

80.9. vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir valstybės 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymus, užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, įgyvendinimą; 

80.10. organizuoja pagalbos ir paramos teikimą nukentėjusiesiems;  

80.11. organizuoja gyventojų, žuvusių ekstremaliosios situacijos metu, laidojimą; 

80.12. organizuoja GPP darbą, gyventojų registravimą laikino apgyvendinimo vietose, jų 

apskaitos tvarkymą; 

80.13. teikia informaciją žiniasklaidos atstovams, organizuoja spaudos konferencijas. 

81. Seniūnijos:  

81.1. teikia gyventojams informaciją ir gautus pranešimus apie potvynio pavojų;  

81.2. parengia ir pateikia Savivaldybės ESOC patikslintus vardinius gyventojų, kuriuos 

reikia evakuoti iš prognozuojamos užtvindomos zonos, sąrašus (nurodydamas jų gyvenamosios 

vietos adresą); 

81.3. Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu organizuoja gyventojų 

priėmimo punktų darbą; 

81.4. esant reikalui organizuoja gyventojų evakuaciją į laikinus gyventojų priėmimo 

punktus. 

82. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kauno hidrologijos 

stotis užtikrina hidrometeorologinės informacijos ir prognozių teikimą Savivaldybės ESOC ir 

kitoms institucijoms, dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją. 

83. KAPGV organizuoja žmonių ir turto gelbėjimą, pagal kompetenciją dalyvauja vykdant 

padarinių šalinimo darbus ekstremaliosios situacijos židinyje. 

84. KAVPK: 

84.1. palaiko viešąją tvarką, organizuoja ir užtikrina transporto eismo saugumą  

ekstremaliosios situacijos židinyje; 

84.2. organizuoja gyventojų evakavimą iš pavojingos zonos; 

84.3. renka ir sistemina informaciją apie nukentėjusius ir žuvusius gyventojus, nustato  
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žuvusiųjų tapatybę ir organizuoja jų išgabenimą iš ekstremaliosios situacijos židinio teisės aktų 

nustatyta tvarka ir atvejais kartu su kitomis kompetentingomis institucijomis; 

84.4. organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą pavojingos zonos prieigose, įlaipinimo į 

transportą, išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, evakuojamųjų vežimo maršrutuose; 

85. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis: 

85.1. užtikrina nepertraukiamą būtinosios medicinos pagalbos (įskaitant skubią medicinos 

pagalbą visą parą) teikimą nukentėjusiesiems; 

85.2. suteikia pirmąją būtinąją medicinos pagalbą nukentėjusiesiems, prireikus nugabena 

nukentėjusiuosius į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, organizuoja prie užliejamos zonos 

budinčių greitosios medicinos pagalbos ekipažų su automobiliais ir reanimacijos įranga, neštuvais ir 

kt. darbą. 

86. AB ,,Lietuvos energija“ filialas Kauno hidroelektrinė: 

86.1. užtikrina papildomą hidroelektrinės darbuotojų budėjimą, reikalingų organizacinių ir 

techninių priemonių taikymą prognozuojamo didelio potvynio atveju; 

86.2. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės ESOC, CSS 

informaciją apie vandens lygį Kauno mariose ir žemutinėje Nemuno dalyje, esančioje už Kauno 

hidroelektrinės, kitus reikalingus duomenis; 

86.3. gresiant katastrofiniam užtvindymui perspėja aplinkinius gyventojus ir ūkio subjektus 

apie pavojų įjungdama garsinę sireną. 

87. Lietuvos Raudonojo Kryžius draugijos Kauno skyrius esant reikalui suteikia pirmąją 

būtinąją medicinos ir psichologinę pagalbą evakuotiesiems GPP. 

88. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas įvertina žalą ir nuostolius padarytus 

gamtai. 

 

Pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas 

 

89. Kauno miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

valdymo organai: 

89.1. sušaukia Savivaldybės ESOC; 

89.2. sušaukia Savivaldybės ESK; 

89.3. teikia informaciją ir pranešimus (ES-1, ES-2, ES-3) PAGD prie VRM ar KAPGV; 

89.4. perspėja  ir  informuoja  visuomenę  apie gresiančią  ar  susidariusią  ekstremaliąją  

situaciją, galimus padarinius ir priemones jiems pašalinti;  

89.5. telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas žmonėms 

evakuoti  iš  pavojingos zonos,  organizuoja  neatidėliotinos  pagalbos  teikimą  nukentėjusiesiems, 
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prireikus organizuoja evakuotų asmenų apgyvendinimą; 

89.6. organizuoja pagalbos ir paramos teikimą nukentėjusiesiems incidento metu; 

89.7. teikia informaciją žiniasklaidos atstovams, organizuoja spaudos konferencijas; 

89.8. vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 7 d. 

įsakymu Nr. 232 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 ,,Statinio avarijos tyrimas ir 

likvidavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 55-2209) sudaro Savivaldybės statinio avarijos tyrimo 

komisiją; 

89.9. pateikia Savivaldybės statinio avarijos tyrimo komisijos išvadas Valstybinės teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos 

valstybinės priežiūros skyriui. 

90. Statinio savininkas (naudotojas): 

90.1. nedelsdamas informuoja BPC (tel. 112), Savivaldybės administracijos direktorių ar 

CST, Valstybinę darbo inspekciją ir kitas valstybės institucijas apie įvykusią statinio avariją, 

žuvusiuosius ir nukentėjusiuosius; 

90.2. nedelsdamas organizuoja žmonių gelbėjimo darbus iki atvyksta priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos gelbėtojai; 

90.3. nedelsdamas organizuoja darbuotojų, klientų evakuaciją iš avariją patyrusio pastato; 

90.4. organizuoja pagalbos ir paramos teikimą nukentėjusiesiems incidento metu; 

90.5. duoda nurodymą visiškai nutraukti bet kokią veiklą avariją patyrusiame pastate; 

90.6. organizuoja pavojingos zonos pažymėjimą (aptvėrimą) ,,Stop“ juosta ir užtikrina jos 

apsaugą, kad pašaliniai asmenys nepatektų į ją; 

90.7. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 7 d. 

įsakymu Nr. 232 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 ,,Statinio avarijos tyrimas ir 

likvidavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 55-2209) sudaro vietinę komisiją statinio avarijos 

priežastims nustatyti, atlieka tyrimą, žalos ir patirtų nuostolių įvertinimą; 

90.8. pateikia informaciją ir atlikto tyrimo išvadas (komisijos posėdžio protokolus ir kitus 

dokumentus) Savivaldybės statinio avarijos tyrimo komisijai; 

90.9. apmoka žuvusių darbuotojų ir kitų asmenų laidojimo išlaidas, esant reikalui, 

organizuoja žuvusiųjų laidojimą. 

91. KAPGV:  

91.1. organizuoja žmonių ir turto gelbėjimą, pagal kompetenciją dalyvauja vykdant 

padarinių šalinimo darbus ekstremaliosios situacijos židinyje. 

92. KAVPK: 

92.1. palaiko viešąją tvarką ir užtikrina eismo saugumą ekstremaliosios situacijos židinyje; 
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92.2. renka ir sistemina informaciją apie nukentėjusius ir žuvusius asmenis, nustato 

žuvusiųjų tapatybę ir organizuoja jų išgabenimą iš ekstremaliosios situacijos židinio teisės aktų 

nustatyta tvarka ir atvejais kartu su kitomis kompetentingomis institucijomis; 

92.3. organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą pavojingoje zonoje ir jos prieigose; 

92.4. jei yra žuvusiųjų, teisės aktų numatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą. 

93. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis: 

93.1. suteikia pirmąją būtinąją medicinos pagalbą nukentėjusiesiems, prireikus nugabena 

nukentėjusiuosius į asmens sveikatos priežiūros įstaigas; 

93.2. organizuoja greitosios medicinos pagalbos automobilio su reanimacijos įranga, 

neštuvais ir kt. budėjimą. 

 

Pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos 

 

94. Kauno miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

valdymo organai: 

94.1. sušaukia Savivaldybės ESOC; 

94.2. sušaukia Savivaldybės ESK; 

94.3. teikia informaciją ir pranešimus (ES-1, ES-2, ES-3) PAGD prie VRM ar KAPGV; 

94.4. skelbia savivaldybės teritorijoje ar teritorijos dalyje ekstremaliąją situaciją ir skiria 

savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą;  

94.5. perspėja ir informuoja gyventojus, savivaldybės institucijas ir įstaigas, ūkio subjektus 

ir kitas įstaigas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, priemones 

jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

94.6. neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, 

aplinkai ar turtui, Savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu telkia ūkio subjektų ir kitų 

įstaigų turimus materialinius išteklius; 

94.7. prašo gretimų savivaldybių pagalbos, o prireikus kreipiasi į valstybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centrą pagalbos, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir 

materialinių išteklių nepakanka; 

94.8. teikia informaciją žiniasklaidos atstovams, organizuoja spaudos konferencijas. 

95. Kauno visuomenės sveikatos centras: 

95.1. įvertina susidariusią ekstremaliąją situaciją ir teikia rekomendacijas Savivaldybės 

administracijos direktoriui dėl epidemijos, karantino mieste paskelbimo ar jų atšaukimo; 
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95.2. atlieka funkcijas, susijusias su užkrečiamųjų ligų nustatymu, užkrėstų teritorijų ar 

karantino skelbimu ir (ar) atšaukimu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų 

ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069); 

95.3. jei reikia, prašo Vyriausybės panaudoti medicinos rezervo išteklius, organizuoja 

valstybės medicinos rezervo paskirstymą; 

95.4. organizuoja epidemiologinį tyrimą ir dalyvauja organizuojant kontrolės (valdymo) 

priemones; 

95.5. kontroliuoja, kaip užkrėstoje teritorijoje taikomos kontrolės (valdymo) priemonės, ir 

vertina jų veiksmingumą; 

95.6. koordinuoja medicininę-karantininę kontrolę kontrolės punktuose, siekdamas 

apsaugoti neužkrėstą teritoriją nuo užkrečiamųjų ligų, taršos įvežimo ir išplitimo ar kito biologinės 

kilmės įvykio; 

95.7. teikia informaciją visuomenei apie susidariusią padėtį, rekomendacijas, kaip elgtis 

siekiant neužsikrėsti pavojinga užkrečiamąja liga ar susirgus. 

96. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras renka duomenis apie 

sergamumą pavojingomis ligomis ikimokyklinėse ir švietimo mokymo įstaigose, teikia informaciją 

Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės ESOC. 

97. KAVPK: 

97.1. organizuoja teritorijų, kurioms taikomas karantino režimas, ribų apsaugą ir viešosios 

tvarkos palaikymą, organizuoja ir vykdo pasimetusių ir pasiklydusių asmenų paiešką; 

97.2. koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų tarnybų patekimą į ekstremaliojo 

įvykio židinio teritoriją; 

97.3. renka ir apdoroja informaciją apie aukas, organizuoja mirusių asmenų atpažinimą ir 

tapatybės nustatymą; 

97.4. palaiko nustatytą karantino režimą, padeda valdyti ekstremaliąją situaciją užkrėstoje 

teritorijoje. 

98. Kauno miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba: 

98.1. organizuoja vandens, gyvūninių ir negyvūninių maisto produktų, pašarų laboratorinių 

tyrimų atlikimą ir rizikos vertinimą; 

98.2. teikia rekomendacijas Savivaldybės administracijos direktoriui, visuomenei dėl 

galbūt užkrėstų maisto produktų laikino nevartojimo. 

 

Pramoninė avarija pavojingajame objekte 

 

99. Kauno  miesto  savivaldybės  administracija  ir  savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  
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valdymo organai: 

99.1. sušaukia Savivaldybės ESOC; 

99.2. sušaukia Savivaldybės ESK; 

99.3. teikia informaciją ir pranešimus (ES-1, ES-2, ES-3) PAGD prie VRM ar KAPGV; 

99.4. skelbia savivaldybės teritorijoje ar teritorijos dalyje ekstremaliąją situaciją ir skiria 

savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą;  

99.5. perspėja ir informuoja gyventojus, savivaldybės institucijas ir įstaigas, ūkio subjektus 

ir kitas įstaigas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, priemones 

jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

99.6. telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams 

evakuoti, organizuoja neatidėliotinos pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja 

evakuotų gyventojų apgyvendinimą; 

99.7. neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, 

aplinkai ar turtui, Savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu telkia ūkio subjektų ir kitų 

įstaigų turimus materialinius išteklius; 

99.8. organizuoja pagalbos ir paramos teikimą nukentėjusiesiems incidento metu; 

99.9. teikia informaciją žiniasklaidos atstovams, organizuoja spaudos konferencijas. 

100. Veiklos vykdytojas: 

100.1. apie įvykusią pramoninę avariją, žuvusiuosius ir nukentėjusiuosius nedelsdamas 

informuoja BPC (tel. 112), statinio savininką; 

100.2. nedelsdamas organizuoja darbuotojų gelbėjimo darbus, iki atvyksta priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos gelbėtojai; 

100.3. nedelsdamas organizuoja darbuotojų, klientų evakuaciją iš pavojingos zonos; 

100.4. nedelsdamas perspėja gyventojus, valstybės ir savivaldybės institucijas ir įstaigas, 

ūkio subjektus ir kitas įstaigas, patenkančius į galimos taršos ar pavojaus zoną, apie gresiančią ar 

susidariusią ekstremaliąją situaciją; 

100.5. organizuoja pavojingos zonos pažymėjimą (aptvėrimą) ,,Stop“ juosta ir užtikrina jos 

apsaugą, kad pašaliniai asmenys nepatektų į ją; 

100.6. sušaukia objekto ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą; 

100.7. organizuoja padarinių šalinimo darbus; 

100.8. sudaro vietinę komisiją pramoninės avarijos priežastims nustatyti, atlieka tyrimą, 

žalos ir patirtų nuostolių įvertinimą; 

100.9. organizuoja pagalbos ir paramos teikimą nukentėjusiesiems incidento metu; 

100.10. apmoka žuvusių darbuotojų ir kitų asmenų laidojimo išlaidas, esant reikalui, 

organizuoja žuvusių laidojimą. 
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101. KAPGV:  

101.1. organizuoja žmonių gelbėjimo, gaisro gesinimo darbus, išsiliejusių į aplinką 

pavojingų cheminių medžiagų neutralizavimą, pagal kompetenciją dalyvauja vykdant padarinių 

šalinimo darbus ekstremaliosios situacijos židinyje; 

101.2. nustato ir pažymi vietoje užteršimo židinio, apribojimų, riboto buvimo ir pagalbinės 

zonų ribas atsižvelgdama į išsiliejusią ar pasklidusią į aplinką pavojingą cheminę medžiagą; 

101.3. įvertina ir nustato pramoninės avarijos mastą. 

102. KAVPK: 

102.1. saugo ekstremaliosios situacijos židinį, kontroliuoja civilinės saugos sistemos 

pajėgų ir kitų tarnybų patekimą į ekstremaliosios situacijos židinį, palaiko viešąją tvarką ir užtikrina 

transporto eismo saugumą riboto buvimo ir pagalbinėje zonose; 

102.2. renka ir sistemina informaciją apie nukentėjusius ir žuvusius gyventojus, nustato 

žuvusiųjų tapatybę ir organizuoja jų išgabenimą iš ekstremaliosios situacijos židinio teisės aktų 

nustatyta tvarka ir atvejais kartu su kitomis kompetentingomis institucijomis. 

103. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis: 

103.1. suteikia pirmąją būtinąją medicinos pagalbą nukentėjusiesiems, prireikus nugabena 

nukentėjusiuosius į asmens sveikatos priežiūros įstaigas; 

103.2. organizuoja greitosios medicinos pagalbos automobilio su reanimacijos įranga, 

neštuvais ir kt. budėjimą prie avariją patyrusio pavojingo objekto. 

104. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno miesto agentūra: 

104.1. teikia rekomendacijas gelbėtojams dėl pavojingo objekto avarijos padarinių 

šalinimo būdo ir kitais klausimais; 

104.2. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės ESOC informaciją 

apie avarijos padarinius ir rekomendacijas dėl apsisaugojimo nuo žalingo žmonių sveikatai 

pavojingų cheminių medžiagų poveikio; 

104.3. atlieka žalos ir padarytų nuostolių gamtai įvertinimą. 

 

Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 

 

105. Kauno miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

valdymo organai: 

105.1. sušaukia Savivaldybės ESOC; 

105.2. sušaukia Savivaldybės ESK; 

105.3. teikia informaciją ir pranešimus (ES-1, ES-2, ES-3) PAGD prie VRM ar KAPGV; 

105.4. skelbia savivaldybės teritorijoje ar teritorijos dalyje ekstremaliąją situaciją ir skiria  
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savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą; 

105.5. perspėja ir informuoja gyventojus, savivaldybės institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas 

ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir 

priemones jiems pašalinti; 

105.6. teikia informaciją žiniasklaidos atstovams, organizuoja spaudos konferencijas. 

106. AB „Lesto“ Kauno regiono tinklo valdymo departamentas: 

106.1. operatyviai šalina elektros energijos tiekimo sutrikimus; 

106.2. atlieka avarinio elektros energijos tiekimo perjungimus; 

106.3. teikia operatyvią informaciją apie susidariusią padėtį savivaldybės administracijai, 

Savivaldybės ESOC; 

106.4. teikia vartotojams informaciją apie galimus elektros energijos tiekimo sutrikimus ir 

planuojamus avarijos padarinių pašalinimo terminus; 

107. KAVPK palaiko viešąją tvarką ir užtikrina eismo saugumą teritorijoje, kurioje yra 

įvykę ilgalaikiai elektros energijos tiekimo gedimai. 

 

Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 

 

108. Kauno miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

valdymo organai: 

108.1. sušaukia Savivaldybės ESOC; 

108.2. sušaukia Savivaldybės ESK; 

108.3. teikia informaciją ir pranešimus (ES-1, ES-2, ES-3) PAGD prie VRM ar KAPGV; 

108.4. perspėja ir informuoja gyventojus, savivaldybės institucijas ir įstaigas, ūkio 

subjektus ir kitas įstaigas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius 

ir priemones jiems pašalinti; 

108.5. organizuoja pagalbos ir paramos teikimą nukentėjusiesiems incidento metu; 

108.6. teikia informaciją žiniasklaidos atstovams, organizuoja spaudos konferencijas. 

109. AB „Kauno energija“: 

109.1. operatyviai šalina šilumos energijos tiekimo sutrikimus išoriniuose (lauko) šilumos 

tinkluose; 

109.2. atlieka avarinio šilumos energijos tiekimo perjungimus; 

109.3. teikia operatyvią informaciją apie susidariusią padėtį Savivaldybės administracijai, 

Savivaldybės ESOC; 

109.4. skelbia žiniasklaidos priemonėse informaciją gyventojams, ūkio subjektams ir 

įstaigoms  apie  įvykusią  avariją,  galimus  šilumos  energijos  tiekimo  vartotojams  sutrikimus  ir  
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planuojamus avarijos padarinių pašalinimo terminus. 

 

Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai 

 

110. Kauno miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

valdymo organai: 

110.1. perspėja ir informuoja gyventojus, savivaldybės institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas 

ir ūkio subjektus apie susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir priemones jiems 

pašalinti;  

110.2. teikia informaciją žiniasklaidos atstovams. 

111. Bendrovės, teikiančios interneto paslaugas: 

111.1. šalina ilgalaikius elektroninių ryšių teikimo sutrikimus; 

111.2. teikia operatyvią informaciją apie susidariusią padėtį Savivaldybės administracijai, 

Savivaldybės ESOC; 

111.3. skelbia informaciją interneto vartotojams žiniasklaidos priemonėse. 

 

Dujų tiekimo sutrikimas 

 

112. Kauno miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

valdymo organai: 

112.1. sušaukia Savivaldybės ESOC; 

112.2. sušaukia Savivaldybės ESK; 

112.3. teikia informaciją ir pranešimus (ES-1, ES-2, ES-3) PAGD prie VRM ar KAPGV; 

112.4. perspėja ir informuoja gyventojus, savivaldybės institucijas ir įstaigas, ūkio 

subjektus ir kitas įstaigas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius 

ir priemones jiems pašalinti; 

112.5. teikia informaciją žiniasklaidos atstovams. 

113. AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas: 

113.1. operatyviai šalina gamtinių dujų tiekimo dujotiekio vamzdynuose sutrikimus; 

113.2. atlieka avarinio gamtinių dujų tiekimo dujotiekio vamzdynuose perjungimus; 

113.3. teikia operatyvią informaciją apie susidariusią padėtį Savivaldybės administracijai, 

Savivaldybės ESOC; 

113.4. skelbia informaciją dujų vartotojams žiniasklaidos priemonėse. 
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Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės 

 

114. Kauno miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

valdymo organai: 

114.1. sušaukia Savivaldybės ESOC; 

114.2. sušaukia Savivaldybės ESK; 

114.3. teikia informaciją ir pranešimus (ES-1, ES-2, ES-3) PAGD prie VRM ar KAPGV; 

115.4. perspėja ir informuoja gyventojus, savivaldybės institucijas ir įstaigas, ūkio 

subjektus ir kitas įstaigas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius 

ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

114.5. vykdo savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymus, 

užtikrina priemonių, nustatytų Kauno miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, 

įgyvendinimą; 

114.6. organizuoja pagalbos ir paramos teikimą nukentėjusiesiems; 

114.7. teikia informaciją žiniasklaidos atstovams, organizuoja spaudos konferencijas. 

115. KAVPK: 

115.1. užtikrina viešąją tvarką ir autotransporto eismo reguliavimą židinio vietoje; 

115.2. esant reikalui pasitelkia Viešojo saugumo tarnybos prie VRM pajėgas. 

116. Viešojo saugumo tarnyba prie VRM židinio vietoje sutelkia pajėgas ir veikia pagal 

ekstremaliosios situacijos valdymo planą „Vėtra“. 

117. KAPGV: 

117.1. masinių neramumų metu kilus gaisrui organizuoja gaisro gesinimą, žmonių ir turto 

gelbėjimą, pagal kompetenciją dalyvauja vykdant padarinių šalinimo darbus ekstremaliosios 

situacijos židinyje. 

118. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis: 

118.1. užtikrina nepertraukiamą būtinosios medicinos pagalbos (įskaitant skubią medicinos 

pagalbą visą parą) teikimą nukentėjusiesiems; 

118.2. suteikia pirmąją būtinąją medicinos pagalbą nukentėjusiesiems, prireikus nugabena 

nukentėjusiuosius į asmens sveikatos priežiūros įstaigas,  

118.3. organizuoja greitosios medicinos pagalbos brigados budėjimą šalia incidento vietos. 

 

Stichinis ar katastrofinis meteorologinis reiškinys 

(labai smarkus vėjas, uraganas, labai smarkus snygis ir kt.) 

 

119. Kauno  miesto  savivaldybės  administracija  ir  savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  
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valdymo organai: 

119.1. sušaukia Savivaldybės ESOC; 

119.2. sušaukia Savivaldybės ESK; 

119.3. teikia informaciją ir pranešimus (ES-1, ES-2, ES-3) PAGD prie VRM ar KAPGV; 

119.4. skelbia savivaldybės teritorijoje ar teritorijos dalyje ekstremaliąją situaciją ir skiria 

savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą;  

119.5. perspėja ir informuoja gyventojus, savivaldybės institucijas ir įstaigas, ūkio 

subjektus ir kitas įstaigas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius 

ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

119.6. telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams 

evakuoti, organizuoja neatidėliotinos pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja 

evakuotų gyventojų apgyvendinimą; 

119.7. neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, 

aplinkai ar turtui, Savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu telkia ūkio subjektų ir kitų 

įstaigų turimus materialinius išteklius; 

119.8. prašo gretimų savivaldybių pagalbos, o prireikus kreipiasi į valstybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centrą pagalbos, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir 

materialinių išteklių nepakanka; 

119.9. vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir valstybės 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymus, užtikrina priemonių, nustatytų Kauno miesto 

savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, įgyvendinimą; 

119.10. organizuoja pagalbos ir paramos teikimą nukentėjusiesiems; 

119.11. organizuoja gyventojų, žuvusių ekstremaliosios situacijos metu laidojimą; 

119.12. organizuoja nukentėjusių gyventojų, kurių būstai sunaikinti ar netinkami gyventi, 

laikiną apgyvendinimą; 

119.13. teikia informaciją žiniasklaidos atstovams, organizuoja spaudos konferencijas. 

120. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kauno 

meteorologijos stotis: 

120.1. užtikrina hidrometeorologinės informacijos ir prognozių teikimą Savivaldybės 

ESOC ir kitoms institucijoms, dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją. 

121. KAPGV organizuoja gelbėjimo darbus, pagal kompetenciją dalyvauja vykdant 

padarinių šalinimo darbus ekstremaliosios situacijos židinyje. 

122. KAVPK: 

122.1. palaiko viešąją tvarką ir užtikrina eismo saugumą stichinės nelaimės zonoje; 

122.2. renka ir sistemina  informaciją  apie  nukentėjusius ir  žuvusius  gyventojus,  nustato  
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žuvusiųjų tapatybę ir organizuoja jų išgabenimą iš ekstremaliosios situacijos židinio teisės aktų 

nustatyta tvarka ir atvejais kartu su kitomis kompetentingomis institucijomis. 

123. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis: 

123.1. užtikrina nepertraukiamą būtinosios medicinos pagalbos (įskaitant skubią medicinos 

pagalbą visą parą) teikimą nukentėjusiesiems;  

123.2. suteikia pirmąją būtinąją medicinos pagalbą nukentėjusiesiems, prireikus nugabena 

nukentėjusiuosius į asmens sveikatos priežiūros įstaigas.  

 

Gaisrai 

 

124. Kauno miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

valdymo organai: 

124.1. sušaukia Savivaldybės ESOC; 

124.2. sušaukia Savivaldybės ESK; 

124.3. teikia informaciją ir pranešimus (ES-1, ES-2, ES-3) PAGD prie VRM ar KAPGV; 

124.4. skelbia savivaldybės teritorijoje ar teritorijos dalyje ekstremaliąją situaciją ir skiria 

savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą;  

124.5. perspėja ir informuoja gyventojus, savivaldybės institucijas ir įstaigas, ūkio 

subjektus ir kitas įstaigas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius 

ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

124.6. telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams 

evakuoti, organizuoja neatidėliotinos pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja 

evakuotų gyventojų apgyvendinimą; 

124.7. neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, 

aplinkai ar turtui, Savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu telkia ūkio subjektų ir kitų 

įstaigų turimus materialinius išteklius; 

124.8. prašo gretimų savivaldybių pagalbos, o prireikus kreipiasi į valstybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centrą pagalbos, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir 

materialinių išteklių nepakanka; 

124.9. vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir valstybės 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymus, užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, įgyvendinimą; 

124.10. organizuoja pagalbos ir paramos teikimą nukentėjusiesiems; 

124.11. organizuoja gyventojų, žuvusių ekstremaliųjų situacijų metu, laidojimą; 
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124.12. organizuoja gyventojų priėmimo punktų darbą, gyventojų registravimą laikino 

apgyvendinimo vietose, jų apskaitos tvarkymą; 

124.13. teikia informaciją žiniasklaidos atstovams, organizuoja spaudos konferencijas. 

125. KAPGV organizuoja gaisrų gesinimą, gelbėjimo darbus, pagal kompetenciją 

dalyvauja vykdant padarinių šalinimo darbus ekstremaliosios situacijos židinyje. 

126. KAVPK: 

126.1. saugo ekstremaliosios situacijos židinį, kontroliuoja civilinės saugos sistemos 

pajėgų ir kitų tarnybų patekimą į ekstremaliosios situacijos židinį;  

126.2. organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į 

ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą; 

126.3. perspėja gyventojus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją; 

126.4. organizuoja gyventojų evakavimą iš pavojingos zonos; 

126.5. palaiko viešąją tvarką ir užtikrina eismo saugumą ekstremaliosios situacijos 

židinyje; 

126.6. renka ir sistemina informaciją apie nukentėjusius ir žuvusius gyventojus, nustato 

žuvusiųjų tapatybę ir organizuoja jų išgabenimą iš ekstremaliosios situacijos židinio teisės aktų 

nustatyta tvarka ir atvejais kartu su kitomis kompetentingomis institucijomis. 

127. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis: 

127.1. užtikrina nepertraukiamą būtinosios medicinos pagalbos (įskaitant skubią medicinos 

pagalbą visą parą) teikimą nukentėjusiesiems; 

127.2. suteikia pirmąją būtinąją medicinos pagalbą nukentėjusiesiems, prireikus nugabena 

nukentėjusiuosius į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, organizuoja ir užtikrina greitosios 

medicinos pagalbos ekipažo budėjimą, automobilio su reanimacijos įranga, neštuvais ir kt. darbą; 

127.3. organizuoja greitosios medicinos pagalbos brigadų budėjimą pagalbinėje zonoje. 

128. Lietuvos Raudonojo Kryžius draugijos Kauno skyrius suteikia pirmąją būtinąją 

medicinos ir psichologinę pagalbą evakuotiesiems GPP. 

 

Vandens tiekimo sutrikimas 

 

129. Kauno miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

valdymo organai: 

129.1. sušaukia Savivaldybės ESOC; 

129.2. sušaukia Savivaldybės ESK; 

129.3. teikia informaciją ir pranešimus (ES-1, ES-2, ES-3) PAGD prie VRM ar KAPGV; 

129.4. skelbia savivaldybės teritorijoje ar teritorijos dalyje ekstremaliąją situaciją ir skiria  



 38  

savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą;  

129.5. perspėja ir informuoja gyventojus, savivaldybės institucijas ir įstaigas, ūkio 

subjektus ir kitas įstaigas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius 

ir priemones jiems pašalinti, apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

129.6. teikia informaciją žiniasklaidos atstovams, organizuoja spaudos konferencijas. 

130. AB „Kauno vandenys“: 

130.1. operatyviai šalina geriamojo vandens tiekimo sutrikimus išoriniuose (lauko) 

vandentiekio tinkluose; 

130.2. atlieka geriamojo vandens avarinio tiekimo perjungimus; 

130.3. teikia operatyvią informaciją apie susidariusią padėtį Savivaldybės administracijai, 

Savivaldybės ESOC; 

130.4. skelbia žiniasklaidos priemonėse informaciją gyventojams, ūkio subjektams ir 

įstaigoms apie įvykusią avariją, galimus geriamojo vandens tiekimo vartotojams sutrikimus ir 

planuojamus avarijos padarinių pašalinimo terminus. 

131. KAVPK palaiko viešąją tvarką ir užtikrina eismo saugumą ekstremaliosios situacijos 

židinyje. 

 

Teršalų išsiliejimas pakrantėje 

 

132. Kauno miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

valdymo organai: 

132.1. sušaukia Savivaldybės ESOC; 

132.2. sušaukia Savivaldybės ESK; 

132.3. teikia informaciją ir pranešimus (ES-1, ES-2, ES-3) PAGD prie VRM ar KAPGV; 

132.4. skelbia savivaldybės teritorijoje ar teritorijos dalyje ekstremaliąją situaciją ir skiria 

savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą;  

132.5. perspėja ir informuoja gyventojus, savivaldybės institucijas ir įstaigas, ūkio 

subjektus ir kitas įstaigas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius 

ir priemones jiems pašalinti, apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

132.6. neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus aplinkai ar turtui, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus reikalavimu telkia ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimus materialinius 

išteklius; 

132.7. esant reikalui prašo gretimų savivaldybių pagalbos, o prireikus kreipiasi į valstybės 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą pagalbos, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos 

sistemos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka; 
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132.8. organizuoja žuvusių paukščių ir žuvų gaišenų utilizavimą; 

132.9. teikia informaciją žiniasklaidos atstovams, organizuoja spaudos konferencijas. 

133. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno miesto agentūra: 

133.1. teikia institucijoms, dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją, Savivaldybės 

administracijai informaciją apie taršos pobūdį, keliamą pavojų gamtai; 

133.2. kontroliuoja ekstremaliosios situacijos padarinių šalinimo darbus; 

133.3. atlieka tyrimą, išsiaiškina ir nustato išsiliejusią cheminę medžiagą; 

133.4. nustato kaltus fizinius ar juridinius asmenis; 

133.5. įvertina žalą bei nuostolius, padarytus gamtai. 

134. KAPGV organizuoja Nemuno ir Neries upių, Kauno marių pakrantėse išsiliejusios 

naftos produktų atliekų, teršalų ar kitos pavojingos cheminės medžiagos neutralizavimą, jos 

surinkimą, pagal kompetenciją dalyvauja vykdant padarinių šalinimo darbus ekstremaliosios 

situacijos židinyje. 

135. KAVPK: 

135.1. saugo ekstremaliosios situacijos židinį, kontroliuoja civilinės saugos sistemos 

pajėgų ir kitų tarnybų patekimą į ekstremaliosios situacijos židinį;  

135.2. organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į 

ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą;  

135.3. palaiko viešąją tvarką ekstremaliosios situacijos židinyje. 

136. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis: 

136.1. suteikia pirmąją būtinąją medicinos pagalbą nukentėjusiesiems, prireikus nugabena 

nukentėjusiuosius į asmens sveikatos priežiūros įstaigas. 

137. Kauno miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba: 

137.1. nustato žuvusių paukščių ir žuvų gaišenų susikaupimo vietas; 

137.2. įvertina vandens telkinio biologinę taršą ir sanitarinę užterštos teritorijos būklę. 

 

VII. PAGALBOS TEIKIMO NUKENTĖJUSIEMS GYVENTOJAMS 

EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU 

ORGANIZAVIMAS 

 

138. Gresiant ar susidarius savivaldybės ar valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, 

pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą bei psichologinę pagalbą teikia VšĮ Kauno miesto greitosios 

medicinos pagalbos stotis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno 

klinikos, VšĮ Kauno klinikinė ligoninė, VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė, VšĮ Kauno klinikinė 

infekcinė ligoninė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyrius, o prireikus ir kitos  
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asmens sveikatos priežiūros įstaigos. 

139. Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais KAPGV gelbėtojai dalyvauja 

teikiant pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2010 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-194 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo įstaigų dalyvavimo 

teikiant pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 33-

1579). 

140. Savivaldybės ESK svarsto susidariusių savivaldybės ar valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos padarinių šalinimo klausimus, teikia rekomendacijas dėl pagalbos teikimo 

gyventojams, evakavimo, gyventojų laikino apgyvendinimo, aprūpinimo maistu ir būtiniausių 

paslaugų teikimo. 

141. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius teikia Savivaldybės 

administracijos direktoriui pasiūlymus dėl socialinės pagalbos ir paramos suteikimo nukentėjusiems 

gyventojams susidarius savivaldybės ar valstybės lygio ekstremaliajai situacijai.  

142. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija gyventojų, 

nukentėjusių susidariusios savivaldybės ar valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu, 

prašymams skirti valstybės paramą nagrinėti. 

143. Savivaldybės seniūnijos organizuoja nukentėjusiųjų prašymų skirti paramą priėmimą, 

nagrinėjimą ir teikimą svarstyti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai 

komisijai valstybės paramai gauti. 

144. Savivaldybės vienkartinių pašalpų skyrimo komisija svarsto nukentėjusiųjų prašymus 

dėl Savivaldybės paramos skyrimo. 

145. Susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, Kauno visuomenės sveikatos 

centras veikia pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, parengtą atsižvelgiant į Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintas ekstremaliųjų situacijų valdymo planų 

rengimo metodines rekomendacijas ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas sveikatos 

priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai ir veiklos ekstremaliosiomis situacijomis plano rengimo 

metodines rekomendacijas. 

146. Visuomenės sveikatos priežiūros priemonės (biologinės, cheminės, radiologinės, 

kitos) įvairaus pobūdžio ekstremaliųjų situacijų atvejais vykdomos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos 

radiacinės saugos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 11-239) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

147. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 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“ (Žin., 2010, Nr. 55-2694) ir sąveikos planais, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=367587
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=367587
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=71531
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372108
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ir kitos nevyriausybinės organizacijos pagal galimybes, gresiant ar susidarius valstybės lygio 

ekstremaliajai situacijai, prireikus pasitelkiamos sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. 

 

 

 

 

VIII. VIEŠOSIOS TVARKOS PALAIKYMO ORGANIZAVIMAS 

148. Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ar valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, 

viešąją tvarką užtikrina policijos pajėgos ir, esant reikalui, pasitelkiamos Viešojo saugumo tarnybos 

prie VRM pajėgos. 

149. Policijos pajėgos savo veiksmus derina su savivaldybės ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovu ir, vykdydamos jo nurodymus, saugo ekstremaliosios situacijos židinį, užtikrina 

viešąją tvarką ir asmenų saugumą gyventojų susitelkimo vietose vykstant evakavimo ir gelbėjimo 

darbams. 

150. 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. 

151. Eismui reguliuoti ekstremaliosios situacijos 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 židinio vietą atvykęs policijos pareigūnas, suderinęs su gelbėjimo darbų 

vadovu arba valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu. 

152. Policijos pajėgos teikia pagalbą asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 

darbuotojams, organizuoja technikos, vykstančios dirbti į ekstremaliosios situacijos židinį, ir 

evakuojamųjų palydą. 

153. Policijos pajėgos tvarko evakuotų asmenų apskaitą ir teikia duomenis apie laikinai 

įregistruotus gyventojus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui. 

154. Policijos pajėgos užtikrina valstybės, savivaldybės ir privataus turto apsaugą pavojaus 

zonoje ir evakuotose teritorijose. 

155. Policijos pajėgos renka informaciją apie aukas, identifikuoja žuvusiuosius ir 

organizuoja jų išgabenimą iš įvykio vietos, prireikus pradeda ikiteisminį tyrimą. 

156. Policijos pajėgos renka, registruoja ir analizuoja informaciją, reikalingą policijos 

veiksmams koordinuoti savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju, keičiasi šia informacija 
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su kitomis civilinės saugos sistemos pajėgomis, dalyvaujančiomis likviduojant savivaldybės lygio 

ekstremaliosios situacijos padarinius. 

157. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM pajėgos, esant veiksmams, kuriais šiurkščiai  

pažeidžiama viešoji tvarka (masiniai neramumai, grupiniai veiksmai, kuriais pažeidžiama viešoji 

tvarka ar priešinamasi civilinės saugos sistemos pajėgoms) veikia pagal ekstremaliosios situacijos 

valdymo planą ,,Vėtra“ ir ekstremaliosios situacijos židinyje, jo prieigose bei evakuacijos 

maršrutuose atkuria ir (ar) užtikrina viešąją tvarką. 

158. Trūkstant civilinės saugos sistemos pajėgų, savivaldybės ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo sprendimu viešosios tvarkos palaikyti, eismo saugumo, judėjimo kontrolės ir 

kitoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms užtikrinti į pagalbą civilinės saugos sistemos 

pajėgoms gali būti pasitelkiami kariniai vienetai. 

159. Materialiniai ir žmogiškieji ištekliai viešajai tvarkai savivaldybėje palaikyti pateikti  

Kauno miesto savivaldybės materialinių išteklių žinyne (Dokumentų rinkinio 6 priedas). 

 

IX. PRIVALOMŲ DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

 

160. Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiami ir darbai atliekami tik tada, kai 

yra išnaudotos visos civilinės saugos sistemos pajėgų panaudojimo galimybės. 

161. Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiami darbams atlikti remiantis 

Civilinės saugos įstatyme įtvirtintu visuotinio privalomumo principu. 

162. 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. 

Sprendimą dėl gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkimo darbams atlikti susidarius 

savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai priima Savivaldybės ESK. 

163. Ekstremaliųjų situacijų atvejais operacijų vadovas nustato, kiek ir kokių darbų reikia 

atlikti ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, ir per Savivaldybės ESOC 

prašo savivaldybės (-ių) administracijos (-ų) direktoriaus (-ius) telkti gyventojus, ūkio subjektus ir 

kitas įstaigas darbams atlikti. 

164. Savivaldybės administracijos direktorius telkia gyventojus, ūkio subjektus ir kitas 

įstaigas darbams atlikti laikydamasis tokio eiliškumo: 

164.1. ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla dėl ekstremaliosios situacijos poveikio 

yra sustabdyta; 
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164.2. kiti ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla nėra tiesiogiai paveikta 

ekstremaliosios situacijos;  

164.3. bedarbiai; 

164.4. kiti gyventojai, išskyrus gyventojus, nurodytus plano 164.1 ir 164.6 punktuose;  

164.5. gyvybiškai svarbiuose savivaldybės objektuose dirbantys gyventojai;  

164.6. valstybinės reikšmės ir pavojinguosiuose objektuose dirbantys gyventojai. 

165. 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. 

166. Gyventojai, ūkio subjektų ir kitų įstaigų tarnautojai ir darbuotojai turi atvykti arba 

prireikus yra atvežami centralizuotai savivaldybės ar valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų 

centro patelktu transportu į operacijų vadovo nurodytą vietą.  

167. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju darbų atlikimą koordinuoja 

Savivaldybės ESOC. 

168. 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.  

169. 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. 

170. 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.  

 

X. EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU 

NUTRAUKTO KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ATNAUJINIMO IR KITŲ 

BŪTINIAUSIŲ GYVENIMO (VEIKLOS) SĄLYGŲ ATKŪRIMO ORGANIZAVIMAS 

 

171. Komunalinių paslaugų teikimo tikslas – organizuoti būtiniausias paslaugas po įvykusių 

avarijų ir incidentų komunaliniuose tinkluose bei sistemose, siekiant sudaryti elementarias 

gyvenimo sąlygas ir išvengti užkrečiamų ligų protrūkio. 
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172. Vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą, avarijų šiuose tinkluose padarinių šalinimą 

Savivaldybės teritorijoje organizuoja UAB ,,Kauno vandenys“. 

173. Elektros energijos tiekimą ir avarijų elektros tiekimo tinkluose padarinių šalinimą 

Savivaldybės teritorijoje organizuoja AB ,,Lesto“ Kauno regiono tinklo valdymo padalinys. 

174. Gamtinių  dujų  tiekimą  ir  avarijų  dujotiekio  tinkluose  padarinių  šalinimą  

Savivaldybės teritorijoje organizuoja AB ,,Lietuvos dujos“ Kauno filialas. 

175. Šilumos energijos tiekimą vartotojams ir avarijų šilumos tiekimo trasose padarinių 

šalinimą Savivaldybės teritorijoje organizuoja AB ,,Kauno energija“. 

176. Buitinių atliekų surinkimą iš gyventojų Savivaldybės teritorijoje organizuoja UAB 

,,Kauno švara“. 

177. Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrūkus komunalinių paslaugų 

tiekimui, gyventojai bei įstaigos vandeniu aprūpinami iš alternatyvių šaltinių – gyventojų šulinių, 

atvežant geriamąjį vandenį į nurodytą vietą. 

178. Daugiabučiuose namuose, kuriuose nėra įkurtos daugiabučių namų savininkų 

bendrijos ar nėra savininkų, sudariusių patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarčių, gyvenamojo 

namo pastato, bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių sistemų techninę priežiūrą atlieka ir 

įvykusias avarijas (elektros energijos, šalto ir karšto vandens, nuotekų, šildymo vamzdynuose) 

lokalizuoja daugiabučių namų administratoriai (Dokumentų rinkinio 24 priedas). 

179. Ekstremaliųjų įvykių (susijusių su elektros, gamtinių dujų, šilumos, geriamojo 

vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, interneto ir telefono ryšio, radijo ir televizijos transliavimo 

nutraukimu), dėl kurių sutrikdytos gyventojų socialinės sąlygos, kriterijai nustatyti Ekstremaliųjų 

įvykių kriterijų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu 

Nr. 241 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2009, 

Nr. 153-6928; 2011, Nr. 107-5059). 

 

XI. GYVENTOJŲ, ŽUVUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU, 

LAIDOJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

180. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 2009, Nr. 

159-7207) 14 straipsnio 21 punktu Savivaldybės administracijos direktorius organizuoja gyventojų, 

žuvusių ekstremaliųjų situacijų metu, laidojimą. Laidojant žmonių palaikus vadovaujamasi Lietuvos 

Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymu (Žin., 2007, Nr. 140-5763) ir Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. T-474 patvirtintomis Kauno miesto 

kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisyklėmis. Žuvusiesiems ekstremaliųjų įvykių ar 

ekstremaliųjų situacijų atveju laidoti (esant dideliam žuvusiųjų skaičiui) skiriamos laidojimo vietos 
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– veikiančiose ar riboto laidojimo kapinėse. Rekomendacijas dėl laidojimo vietos parinkimo 

Savivaldybės administracijos direktoriui teikia Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo 

skyrius atsižvelgdamas į SĮ ,,Kapinių priežiūra“ administracijos pateiktus siūlymus. Kapinių sąrašas 

nurodytas Dokumentų rinkinio 17 priede. Žmonių palaikai laidojami tik gavus nustatytos formos 

rašytinį leidimą, kurį išduoda SĮ ,,Kapinių priežiūra“ atstovas. Žmonių palaikus laidoja šią paslaugą  

teikiančios įmonės.  

181. Kauno miesto Petrašiūnų kapinėse laidojama vadovaujantis Laidojimo vietų 

Petrašiūnų kapinėse skyrimo komisijos, sudarytos Savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu, nutarimu. 

182. Organizuojant masinį žmonių laidojimą gali būti pasinaudota laidojimo paslaugas 

teikiančių įmonių paslaugomis. Laidojimo paslaugas teikiančių įmonių sąrašas nurodytas 

Dokumentų rinkinio 28 priede. 

183. Ekstremaliųjų situacijų metu žuvusių asmenų laidojimas finansuojamas iš 

Savivaldybės biudžeto. 

184. Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyrius organizuoja kapinių priežiūrą 

ir viešųjų kapinių tvarkymą, o tiesiogiai kapinių priežiūros ir tvarkymo darbus atlieka kiekvienas 

kapinių prižiūrėtojas, vadovaujant ir koordinuojant darbus SĮ ,,Kapinių priežiūra“ administracijai. 

 

________________________________ 


