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1.2. Plano derinimo lapas 
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1.3. Plano pataisymas ir tikslinimas 

 

Plano pataisymas – plane esančios informacijos pakeitimas. Pataisymo procedūra 

atliekama du kartus per metus. Pataisymai registruojami pateiktoje 1 lentelėje. 

 

1 lentelė 

Plano taisymai 

 

Eil. 

Nr. 
Kas pataisyta Data 

Atsakingo asmens 

pareigos, vardas, 

pavardė, parašas 
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Plano tikslinimas – procesas, kai planas yra peržiūrimas iš esmės. Jis atliekamas vieną 

kartą per savivaldybės administracijos direktoriaus kadenciją, arba atsiradus kitiems veiksniams, dėl 

kurių įtakos nukentėtų plano veiksmingumas. Plano tikslinimai registruojami 2 lentelėje. 

 

2 lentelė 

Plano tikslinimas 

 

Eil. 

Nr. 
Žyma Data 

Atsakingo asmens 

pareigos, vardas, 

pavardė, parašas 
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1.4. Plano kopijų (plano išrašų) skirstymas 

 

3 lentelė  

Plano kopijos 

 

Eil. 

Nr. 

Kam pateikta plano kopija, pateikimo 

būdas 
Data 

Atsakingo asmens 

pareigos, vardas, 

pavardė, parašas 

1.    
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4 lentelė 

Plano išrašai 

 

Eil. 

Nr. 

Kam pateikta plano išrašai, pateikimo 

būdas 
Data 

Atsakingo asmens 

pareigos, vardas, 

pavardė, parašas 

1.    
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1.5. Plano paskirtis ir tikslas 

 

Rokiškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau tekste – planas) 

– dokumentas, kuriuo vadovaujasi Administracijos direktorius organizuodamas Civilinės saugos 

įstatymo 14 straipsnyje nurodytų užduočių ekstremaliose situacijose vykdymą.  

Plano parengimo būtinybė grindžiama ekstremaliųjų situacijų atsiradimo dėl gamtinio, 

techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių tikimybe. Ekstremaliosios situacijos gali 

sukelti staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, 

sužalojimą bei turtinius nuostolius. Planas reikalingas tam, kad būtų tinkamai organizuojami ir 

koordinuojami savivaldybės, ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų padalinių savivaldybės 

teritorijoje, tarnybų, ūkio subjektų ir gyventojų veiksmai rengiantis ekstremalioms situacijoms bei 

vykdant žmonių, aplinkos ir turto apsaugą, organizuojant gelbėjimo ir ekstremaliųjų situacijų 

padarinių šalinimo darbus. 

Plano tikslai: 

- įvertinti galimas ekstremalias situacijas ir atlikti jų rizikos analizę; 

- nustatyti savivaldybės padalinių vaidmenį ir pareigas švelninant ekstremaliųjų situacijų 

padarinius, pasirengiant ekstremaliosioms situacijoms, reaguojant į jas ir likviduojant jų padarinius; 

- koordinuoja savivaldybės struktūrinių padalinių bei valstybinių institucijų, esančių 

savivaldybės teritorijoje, uždavinius ir funkcijas iškilus ekstremaliosios situacijos pavojui ir 

ekstremaliosios situacijos metu; 

- nustatyti veiksmų koordinavimo, valdymo ir kontrolės tvarką; 

- nustatyti ekstremaliosios situacijos masto ir padarinių įvertinimo tvarką; 

- numatyti civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos veiksmų ekstremaliųjų situacijų metu 

materialinio aprūpinimo bazę. 

 

1.6. Rokiškio rajono savivaldybės trumpas apibūdinimas 

 

Valdymas. 

Rokiškio rajonas yra Panevėžio apskrities administracinis vienetas, per gyventojų tiesiogiai 

išrinktą savivaldybės Tarybą ir vykdomąsias institucijas – savivaldybės valdybą ir merą – laisvai ir 

savarankiškai pagal Lietuvos respublikos konstituciją ir įstatymus tvarkantis vietos bendruomenės 

teises ir funkcijas. 

Rokiškio rajone yra 10 seniūnijų (skliausteliuose – seniūno būstinė): Juodupės seniūnija 

(Juodupė), Jūžintų seniūnija (Jūžintai), Kamajų seniūnija (Kamajai), Kazliškio seniūnija 

(Kazliškis), Kriaunų seniūnija (Kriaunos), Obelių seniūnija (Obeliai), Pandėlio seniūnija 

(Pandėlys), Panemunėlio seniūnija (Panemunėlio gel. stotis), Rokiškio kaimiškoji seniūnija 

(Rokiškis), Rokiškio miesto seniūnija (Rokiškis).  

Geografinė padėtis. 

Rajonas išsidėstęs šiaurės rytų Lietuvoje ir prigludęs Latvijos Respublikos pietrytiniame 

pasienyje. Iš šiaurės vakarų jį supa Biržų ir Kupiškio, iš pietų – Anykščių ir Utenos, o iš pietryčių – 

Zarasų rajonai. Administracinės teritorijos konfigūracija ištįsusi iš pietryčių į šiaurę. 

Klimatas. 

Rokiškio rajonas patenka į vidutinių platumų klimato zoną, kuri priklauso Atlanto 

kontinentinės miškų srities pietvakarinei daliai. Teritorijoje vyrauja tiktai žemyninis klimatas. Per 

metus čia vidutiniškai iškrenta 716 mm įvairaus pavidalo kritulių. Vidutinė sausio mėnesio 

temperatūra - -5,9ºC, liepos - +17,6ºC. Pastovi sniego danga susidaro apie gruodžio 20 d., sniegas 

visiškai nutirpsta kovo 23 d. Vidutinis sniego storis – 25 cm. 

Hidrografija. 

Rokiškio rajonas priklauso šilto periodo normalaus nuotėkio hidrologiniam rajonui. 

Paviršinį hidrografinį tinklą sudaro jungiančios ir judrios vandens sistemos – upės, upeliai, grioviai, 

kanalai ir stabilios – ežerai, tvenkiniai ir kūdros. Visi vandenys išsidėstę 6909 ha plote ir užima 3.8 

proc. rajono teritorijos. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Juodup%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Juodup%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/J%C5%AB%C5%BEint%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/J%C5%AB%C5%BEintai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kamaj%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kamajai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kazli%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kazli%C5%A1kis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kriaun%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kriaunos
http://lt.wikipedia.org/wiki/Obeli%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Obeliai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pand%C4%97lio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pand%C4%97lys
http://lt.wikipedia.org/wiki/Panemun%C4%97lio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Panemun%C4%97lio_GS
http://lt.wikipedia.org/wiki/Roki%C5%A1kio_kaimi%C5%A1koji_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Roki%C5%A1kis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Roki%C5%A1kio_miesto_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Roki%C5%A1kis
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Rokiškio rajonas priklauso ežeringo regiono kraštui. Jame susiformavo įvairaus dydžio, 

konfigūracijos, gylio, išsivystymo 99 ežerai, kurių bendras plotas sudaro 3048 ha ir užima 1,6 proc. 

rajono ploto. Didžiausi jų – Sartai, Rašai, Dviragis. Tačiau daugiausia vyrauja mažapločiai, įvairaus 

užžėlimo, papelkėjimo, vos 10 ha tesiekiantys ežerėliai. 

Rokiškio rajone teka 23 upės ir upeliai, kurie lygiavertiškai išraizgę visą rajono teritoriją. 

Srauniausios, vandeningiausios, ilgiausios ir didžiausios upės yra Nemunėlis, Šetekšna, Šventoji, 

Kriauna. 

Taip pat rajone yra 20 vandens saugyklų (bendras plotas –140,6 ha) su hidrostatiniais 

įrenginiais. Juodonių ir Rokiškio miesto 4 tvenkinio užtvindymo zonoje gyvena 69 žmonės. 

Miškai ir durpynai. 

Rokiškio rajone miškai auga 46233 ha plote ir sudaro 25,6 proc. miškingumą. Didžiausias 

miškingumas yra vidurio ir šiaurės rajono dalyse, mažiausias – pietvakarių ir rytų. Didžiausi miškai 

– Suvainiškio, Paduobio, Plunksnočių, Bajorų, Apuniškio, Salagirio, Dusetų. 

Didžiausi rajono durpynai: Degesynė (399 ha), Paduobis (389 ha), Minkūnai (376 ha), 

Sachara (163, 3 ha). 

Plotas ir gyventojai. 

Urbanizuotos teritorijos užima 4,3 proc. Rokiškio rajono teritorijos. Rajone gyvena 31 

 tūkst. gyventojų, 1 km² tenka 20 gyventojai. Tankiausiai apgyvendintos rajono vietos yra 

Rokiškis, Obeliai, Pandėlys, Salos, Juodupė, Kamajai, Panemunėlis. 

Žemės ūkis. 

Rokiškio rajone yra 9 žemės ūkio bendrovių, 4763 ūkininkai.  

Švietimas. 

Rajono švietimo sistemai priklauso: 5 gimnazijos,  4 pagrindinės, 3 pradinės, 2 mokyklos-

darželiai, ikimokyklinio ugdymo įstaigos (vaikų lopšeliai-darželiai)-5, neformaliojo švietimo 

įstaigos-6, švietimo pagalbos įstaigos-2. 

Sveikatos apsauga. 

Rokiškio rajono sveikatos priežiūros įstaigos: VšĮ Rokiškio rajono ligoninė – 200 lovų, VšĮ 

Rokiškio PASPC, VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centras, R. Burnicko BPGK, Rokiškio 

psichiatrijos ligoninė - 450 lovų.  

Valstybinės reikšmės objektai. 

Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre užregistruoti 5 Rokiškio rajone esantys 

valstybinės reikšmės objektai: UAB ,,Rokiškio vandenys“ ir transformatorių pastočių ,,Čedasai“, 

,,Juodupė“,  Panemunėlis“ ir ,,Rokiškis“ 110 kV skirstyklos, priklausančios AB ,,Litgrid“. 

Įspėjimo sistema. 

Savivaldybės teritorijoje yra sumontuotos 4 centralizuoto ir 7 vietinio valdymo elektros 

sirenos, kuriomis įspėjama 19 tūkst. (50 proc.) gyventojų. 

Gyventojų apsauga. 

Pateikta 19 priede. 

1.7. Rokiškio rajono savivaldybės seniūnijų trumpas apibūdinimas 

 

1.7.1. Rokiškio miesto seniūnija 

 

Seniūnijos aplinka. Rokiškio miesto gyventojų skaičius – 13 tūkst.. Miesto plotas – 1.146 

ha. Mieste yra 145 gatvės, iš jų 42 km asfaltuotos ir 20 km žvyruotos.  

Rokiškio miesto nesiekia magistraliniai keliai, tačiau krašto kelių tinklas išvystytas. Miestą 

pasiekti galima šiais krašto keliais: Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, 

Biržai–Pandėlys–Rokiškis.  

Miesto pietiniu pakraščiu eina geležinkelio ruožas Radviliškis- Daugpilis. Geležinkelis 

atlieka menką vaidmenį susisiekimo sistemoje.   

Mieste yra 5 tvenkiniai ir teka Laukupės upelis.  

Miškai užima 86,6 ha, parkai – 59,2 ha.  

Mieste yra 2 veikiančios ir 3 neveikiančios kapinės.  
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Rokiškio miesto gyvenamuosiuose kvartaluose yra apie 200 daugiabučių namų. 

Centralizuotą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą aptarnauja UAB „Rokiškio vandenys“. Miesto 

komunalinį ūkį prižiūri ir komunalines atliekas surenka įmonė AB „Rokiškio komunalininkas“. 

Elektros energijos tiekimą užtikrina AB „Energijos skirstymo operatorius“. Pagrindinis 

centralizuotos šilumos tiekėjas AB „Panevėžio energija“. 

Mieste veikia šios didžiosios įmonės: UAB „Rokiškio sūris“, UAB „Ivabaltė“, AB 

„Rokiškio mašinų gamykla“, UAB „Darola“.  

Mieste veikia 8 ugdymo, 5 sveikatos priežiūros įstaigos.  

 

1.7.2. Rokiškio kaimiškoji seniūnija 

 

Seniūnijos aplinka. Rokiškio kaimiškoji seniūnija yra Rokiškio rajono šiaurės vakarinėje bei 

pietinėje dalyje, užima 28531 ha teritoriją. Seniūnijoje gyvena 5492 gyventojai. Stambiausi 

seniūnijos kaimai: Bajorų k., Sėlynės k., Kavoliškio k., Skemų k., Žiobiškio k., Čedasų mstl. 

Seniūnijoje veikia 2 žemės ūkio bendrovės, kurios vykdo mišrią veiklą (augina grūdines 

kultūras, remontuoja techniką, gamina medžio gaminius). Miško ruoša užsiima 3 individualios 

įmonės. Miltų ir makaronų gamyba užsiima UAB ,,Čedasų malūnas“. 

Seniūnijoje veikia 2 mokyklos: Kavoliškio darželis-mokykla bei Kavoliškio verslo, 

technologijų ir žemės ūkio mokykla. 

Seniūnijos teritoriją kerta keliai: 

- respublikiniai: Rokiškis-Pandėlys, Rokiškis-Daugpilis, Rokiškis-Anykščiai, Rokiškis-

Panevėžys; 

- vietinės reikšmės: Rokiškis-Juodupė, Rokiškis-Čedasai, Rokiškis-Skemai, Rokiškis-

Žiobiškis, Degsniai- Miliūnai. 

Seniūnijos teritorijoje esantis bendras miškų plotas užima 9648 ha (3083 ha – valstybinių, 

1670 – privatūs, ūkininkų turinčių privačių miškų skaičius – 210 ha). 

Seniūnijoje veikia 2 felčeriniai punktai: Žiobiškio ir Čedasų.  

Seniūnijos paskirtis - plėtoti vietos savivaldą Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje, vykdyti 

pavestas viešojo administravimo funkcijas, reprezentuoti seniūniją Rokiškio rajone ir už jo ribų. 

Seniūnijos vidinė struktūra. Seniūnas (1 etatas), seniūno pavaduotojas(1 etatas), socialinio 

darbo organizatorius (1 etatas), socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis (1 

etatas), sekretorius-raštvedys (1 etatas), žemės ūkio specialistas ( 1 etatas). 

Kiti darbuotojai: kultūros namų administratorius (3 etatai), kapelos vadovas (0,5 etato), 

meno vadovas (1 etatas), muzikos vadovas (0,25 etato), dujų ūkio meistras (0,75 etato), elektrikas, 

atsakingas už elektros ūkį (0,75 etato), santechnikas (0,5 etato), vairuotojas (1 etatas), meistras, 

atsakingas už šilumos ūkį (0,5 etato), traktorininkas (0,5 etato). 

 

1.7.3. Juodupės seniūnija 

 

Seniūnijos aplinka. Juodupės seniūnija yra Rokiškio rajono šiaurėje, pasienyje su Latvija. 

Juodupės seniūnija užima 18815 ha ploto teritoriją, kurios 5287 ha – miškai. Seniūnijos ribose teka 

19 km Vyžuonos upės, 7 km – Šaltojos, 6 km – Juodupio upelio. Yra keturi ežerai: Apvalusis – 40,7 

ha ploto, Garajis (Ilgis) – 42,5 ha, Armonių – 13,4 ha ir Ablėno – 1,3 ha ploto. 58 kaimus ir 

gyvenvietes jungia 250 km kelių, iš jų 73,9 km yra rajoninės reikšmės (Rokiškis – Juodupė, 

Juodupė-Aleknos, Juodupė–Onuškis–Alksniai, Juodupė-Maineivos, Juodupė-Lukštai). Net 48 km 

seniūnijos yra bendra siena su Latvija.  

Juodupės seniūnijai priklauso keturios seniūnaitijos – Juodupės (2000 gyventojų), Onuškio 

(300 gyv.), Lukštų (200 gyv.), Didsodės (200 gyv.). Iš viso Juodupei priklauso 57 gyvenvietės, 

gyvena 3474 gyventojai, iš jų 1863 – Juodupės miestelyje, 242 – Onuškio k., 241 – Raišių k., 222 – 

Lukštų k., 184 – Didsodės k., 98 – Maineivų k., 70 – Stoniškio k., 83 – Aleknų k., 84 – Sodelių k., 

likusieji gyventojai kituose 51 kaime.  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Juodup%C4%97s_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Roki%C5%A1kio_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Latvija
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Seniūnijoje yra šios įstaigos: Juodupės miestelyje – gimnazija, vaikų lopšelis-darželis, 

biblioteka, poliklinika, kultūros namai, muziejus, 6 parduotuvės; Lukštų kaime – medicinos 

punktas, biblioteka, kultūros namai; Onuškio kaime – kultūros namai, muziejus; Didsodės kaime – 

biblioteka. 

Gamta. Seniūnijos kraštovaizdį šiaurinėje dalyje supa piliakalniai. Didžiausi jų yra 

Sidabrinės ir Bryzgių, esantys Bryzgių kaime, bei Alksnių piliakalnis prie pat Latvijos sienos. Taip 

pat gausu miškų, slėnių, pelkių. Papildomo dėmesio vertas Juodupės seniūnijoje išsidriekęs didelis 

durpynas.  

 

1.7.4. Jūžintų seniūnija 

 

Seniūnijos aplinka. Jūžintų seniūnija yra Rokiškio rajono pietryčiuose. Seniūnija, užimanti 

19 tūkst. ha plotą, siaura juosta tęsiasi nuo kelio Rokiškis – Obeliai link Utenos rajono, su kuriuo 

ribojasi ties Čiauno ežeru. Ribojasi su Kamajų sen., Rokiškio kaimiškąja sen., Kriaunų sen., Dusetų 

sen., (Zarasų r.), Užpalių sen. (Utenos r.). Seniūnijai priklauso 54 kaimai, didžiausios gyvenvietės – 

Jūžintų miestelis, Laibgalių, Rokiškėlių, Ragelių, Čivylių, Minkūnų ir Aušrėnų kaimai. Gyvena 

1823 gyventojai (deklaravę gyvenamąją vietą). 

Seniūnijos teritorijoje tyvuliuoja net 13 ežerų bei telkšo daug kitų vandens telkinių. 

Seniūnijos žeme į Nerį per Sartų ežerą skuba Šventoji bei Sartų ežerą savo vandenimis maitinanti 

Audros upė. Per Jūžintų miestelį prateka Dravinės upelis, įtekantis į Jūžinto ežerą. Nuo Trako ir 

Kulių kaimų į Gačionių ežerą čiurlena upelė, pavadinta gražiu Dainelės vardu. Daug bevardžių 

upelių įteka į kitus ežerus. Pagrindiniai vandens telkiniai: Šventoji upė, ežerai: Sartų, Rašų, 

Liminas, Vazajus, Vazajėlis, Šetekšnis, Jūžintos, Bedugnis, Gačionių, Plynbalė, Čiauno, Čivylių 

tvenkiniai ir pulkelis smulkių ežerėlių bei tvenkinių.  

Seniūnijos centras – Jūžintų mietelis, įsikūręs į pietus nuo Rokiškio 21 kilometro atstumu. 

Miestelyje pramonės nėra. Čia įregistruota Jono Rubikio pervežimo įmonė, tačiau pastarojoje vietos 

gyventojai nedirba. Miestelyje veikia dvi parduotuvės „Rogreta“ ir „Svaita“, Socialinės paramos 

centro Jūžintų filialas, J.Keliuočio viešosios bibliotekos filialas. Aktyviai veiklą vysto Jūžintų 

miestelio bendruomenė. 

Seniūnijos teritorijoje esančios mokyklos: Jūžintų vidurinė mokykla, Laibgalių vaikų 

darželis-pradinė mokykla. 

Gydymo įstaigos – 2 bendrosios praktikos gydytojo kabinetai (ambulatorijos). 

Keliai: Rokiškis-Utena, Kamajai-Dusetos, Laibgaliai-Lašai. 

 

1.7.5. Kamajų seniūnija 

 

Seniūnijos aplinka. Kamajų seniūnija yra Rokiškio rajono pietvakariuose. Seniūnijos plotas 

– 20059 ha. Žemės ūkio naudmenys sudaro 15140 ha, Miškai užima 4143 ha. Seniūnijos teritorijoje 

gyvena 2176 gyventojai: 1133 moterys, 314 jaunimo 16-25 metų, 564 pensinio amžiaus gyventojų, 

1095 darbingo amžiaus gyventojai. Seniūnijoje susibūrusios 6 bendruomenės, yra 80 kaimų. 

Seniūnijos teritoriją kerta 340 km kelių, iš jų – 179 km vietinės reikšmės. 

Seniūnijos teritorijoje veikia 6 vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ūkio 

subjektai, 10 didmenine ir mažmenine prekyba užsiimančių įmonių, 2 informacijos ir ryšių srities 

ūkio subjektai. Yra 1 mokykla, 2 sveikatos priežiūros ir socialinės įstaigos.  

Veikia 1 žemės ūkio bendrovė. 

 

1.7.6. Kazliškio seniūnija 

 

Seniūnijos aplinka. Kazliškio seniūnija yra šiaurės rytuose nuo Rokiškio rajono centro. 

Respublikinės reikšmės Rokiškis – Biržai kelio šešioliktame kilometre, kertančio Kazliškio 

seniūniją. Kazliškio seniūnija išsidėsčiusi palei Nemunėlio upės pakrantes. Tai yra gražiausia šio 

krašto upė. Seniūnijai priklauso 49 kaimai, gyvena 865 gyventojai, Kazliškio seniūnijos teritorija – 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Roki%C5%A1kio_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kamaj%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Roki%C5%A1kio_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kazli%C5%A1kio_seni%C5%ABnija
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12245,6 ha: 1239,44 ha miško; 157,4 ha vandens paskirties plotas; 10748,2 ha žemės ūkio 

naudmenų plotas; 100,56 ha užstatyta teritorija, keliai ir kt. Seniūnijos centras – Kazliškio 

gyvenvietė. 

Kazliškio seniūnija ribojasi su Panemunėlio, Pandėlio, Rokiškio kaimiškąja ir Skapiškio 

(Kupiškio rajonas) seniūnijomis. 

Didesnės seniūnijos gyvenvietės : Kazliškio kaimas - 143,41 ha teritorija (286 gyventojų); 

Konstantinavos kaimas – 219.00 ha (145 gyventojai); Pagojų kaimas - 325,54 ha (95 gyventojai). 

Upės tekančios per Kazliškio seniūnijos teritoriją : Nemunėlio ir Vengerynės; ežerai: 

Sakistės, Kurkliečių ir Baublių. 

Seniūnijos teritoriją kerta respublikinės reikšmės kelias Rokiškis – Biržai, driekiasi 

rajoninės reikšmės keliai: Panemunis – Kazliškis, Kazliškis – Panemunėlio geležinkelio stotis, 

Pandėlys – Kazliškėlis bei 78 km vietinės reikšmės žvyruotų kelių. 

Seniūnijos teritorijoje trys ežerai: Skaistės, Kurkliečių, Baublių. 

Seniūnijos teritorijoje veikia šios mokymo, švietimo ir kultūros įstaigos: Pandėlio 

pagrindinės mokyklos Kazliškio ugdymo skyrius; Kazliškio kultūros namai; Konstantinavos 

kultūros namai; Kazliškio biblioteka, Konstantinavos biblioteka. Yra susikūrusios Kazliškio 

bendruomenė, Konstantinavos bendruomenės santalka ir 3 asociacijos. 

Kazliškio gyvenvietėje veikia medicinos punktas, dvi privačios parduotuvės, biblioteka, 

kultūros centras, pradinė mokykla, pirtis, seniūnija, pieno supirkimo punktas.  

Kazliškio seniūnija — nuo seno žinomas žemdirbių kraštas. Ūkininkų registre registruoti 

122 ūkininkai. Stambiausi ūkininkų ūkiai: 600 ha daržininkystės ūkis – Stirniškio k., 400 ha 

Danutės ir Eduardo Ruželės augalininkystės ūkis – Kazliškio k., 200 ha Algio ir Rimutės Latvėnų 

mišrus ūkis – Kazliškio k., 350 ha Donato ir Alės Kučinskų gyvulininkystės ūkis - Pagojų k. 

Yra Švenčiausiosios Mergelės Marijos bažnyčia Kazliškio kaime. 

Seniūnijos teritorijoje veikia 3 parduotuvės, gydymo įstaiga – Kazliškio felčerinis punktas. 

Saugomos teritorijos: respublikinės reikšmės archeologinis paminklas „Aukso kalnelis“; 

Indriūnų senkapis esantis Indriūnų kaime ( 950 arų plotas); memorialinė lenta, atidaryta žuvusiems 

partizanams atminti Salagalio kaime; Beržuonių senkapis, LR archeologinis paminklas Beržuonių 

kaime. 

Saugotini Kraštovaizdžio objektai : Šakalių dvaras, Guobienės sodybos parkas.  

II gr. Saugotinų miškų-parkų: Kazliškio šilelis, Kazliškio parko zona, Skaistės ežero 

pakrantė. 

 

1.7.7. Kriaunų seniūnija 

 

Seniūnijos aplinka. Kriaunų seniūnijos centras yra Kriaunų kaimas. Jis įsikūręs į pietus nuo 

Obelių, į pietryčius nuo Rokiškio gražiose kalvotose vietovėse ir nederlingose žemėse, nutolęs nuo 

Rokiškio 25 km. Seniūnija ribojasi su Jūžintų, Obelių ir Zarasų rajono Antazavės seniūnijomis. 

Kriaunų seniūnijoje gyvena 1070 gyventojų, teritorijos plotas 10526 ha., iš jų 991 ha miškai, 

nemažą teritorijos dalį užima vandenys - Kriaunos upė, Sartų, Oklio, Mėlynio, Keležerio, Dubužio, 

Ilgio ežerai. Vertingiausi kraštovaizdžiai Sartų regioniniame parke. 

Seniūnijos teritorijoje 28 kaimai, didesni iš jų: Kriaunų (401 gyv.), Lašų ( 172 gyv.), 

Bagdoniškio (75 gyv.). 

Seniūnijos teritorijoje žemės ūkio veiklą vykdo Lašų žemės ūkio bendrovė, ūkininkauja 

ūkininkai: Romualdas Pagirys (Bajorų k.), Vytautas Zizas (Dagilių k.), Aušrys Žiukelis (Buniuškių 

k.). Duoną ir pyrago gaminius kepa UAB ,,Lašų duona“ Lašų k. ir UAB ,,Kriaunų malūnas“, kuris 

turi ir malkų gamybos cechą Kriaunų k., degalinę Lašų k. Seniūnijos teritorijoje veiklą vykdo 8 

kaimo turizmo sodybos. 

Seniūnijos teritorijoje veikia Kriaunų pagrindinė mokykla, Kriaunų paštas, Kriaunų 

medicinos punktas, Kriaunų ir Lašų bibliotekos, kaimo kultūros namai prie Kriaunų seniūnijos, 

Rokiškio krašto muziejaus Kriaunų filialas, Kriaunų bažnyčia. 

Aktyvią veiklą vysto Kriaunų ir Lašų kaimų bendruomenės.  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Kriaun%C5%B3_seni%C5%ABnija
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Bagdoniškio kaime yra M. Riomerio dvaras-sodyba, Pakriaunio kaime – mitologinis akmuo 

su dievo, velnio ir angelo pėdomis. 

Seniūnijos paskirtis. Kriaunų seniūnija – Rokiškio rajono savivaldybės struktūrinis 

teritorinis padalinys, veikiantis Rokiškio rajono tarybos 1995-05-30 sprendimu Nr.23 priskirtoje 

savivaldybės teritorijos dalyje. 

Savo veikla seniūnija siekia: aktyvinti kultūrinį, sportinį, turistinį gyvenimą, saugoti ir 

puoselėti dvasines, istorines vertybes, krašto tradicijas, telkti bendruomenę bendroms akcijoms, 

renginiams, šventėms, mažinti seniūnijoje socialinę atskirtį. 

Seniūnijai priskirtos teritorijos: 

- paplūdimiai: Bradesių, Bobriškio, Kriūgiškio, Kriaunų kaimuose; 

-piliakalnių valdos: Bradesių, Mičiūnų, Mielėnų kaimuose, Petrešiūnų kaimo piliakalnio ir 

senovės gyvenvietės valdos; 

- skverai: Kriaunų ir Lašų kaimuose; 

- negyvenamų pastatų valdos: Kriaunų gyvenvietės katilinės pastato, Kriaunų kaimo pirties 

pastato, Kriaunų vaikų darželio pastato, Lašų vaikų darželio pastato, Kriaunų muziejaus, Kriaunų 

seniūnijos administracinio pastato; 

- veikiančios kapinės: Bagdoniškio, Rupetų, Petrešiūnų, Stravų, Dagilių, Ažubalių kaimų; 

- neveikiančios kapinės: Bajorų, Baršėnų, Buniuškių, Keležerių, Lukštinių, Margėnų, 

Mičiūnų, Mielėnų, Pakriaunio I, II ir III kaimų; 

- Kriaunų, Lašų ir Bagdoniškio kaimų šaligatviai; 

- vietinės reikšmės keliai; 

- paminklai: Pakriaunio pėduotas akmuo, poeto A.Strazdo Margėnų k., žuvusiųjų kovose 

1918-1919 m. Pakriaunio k.; 

- koplytstulpiai:Baršėnų k. 

Seniūnijos vidinė struktūra. Seniūnas, pavaduotoja, socialinio darbo organizatorė, socialinė 

darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis 0,75 etato, valytoja 0,5 etato, kūrikai 2 etatai 

(šildymo sezono metu), vietinio ūkio inžinierius 0,75 etato, inžinierius-elektrikas 0,25 etato, 

vairuotojas-traktorininkas, kaimo kultūros namų administratorius, meno vadovas 0,75 etato, 

choreografas 0,25 etato. 

 

1.7.8. Obelių seniūnija 

 

Seniūnijos aplinka. Obeliai - miestas Rokiškio rajone, 15 km į rytus nuo Rokiškio, prie 

Šiaulių-Daugpilio geležinkelio ir Obelių ežero bei Kriaunos upės, seniūnijos centras. Seniūnijos 

plotas: 24000 ha. Seniūnijoje – 145 kaimai, didesni iš jų: Obelių priemiestis, Antanašė, 

Aleksandravėlė, Gediškiai, Pakriauniai, Stasiūnai, Barkiškis. Seniūnijos teritorijoje gyvena 3375 

gyventojai. 

Seniūnijos teritorijoje yra šie vandens telkiniai: 

- upės: Kriauna, Restupis, Skaistinė, Akmenė, Upelis, Serbentupis, Kriaunėnų upelė, 

Bučiupys, Biržupys, Šapelė, Kiaulupis; 

- ežerai: Obelių, Našio, Dumblinis, Šetekšnis, Kriaunelis,  Miškinis, Kuojinis, Trebutinis, 

Dirdų, Šapelių, Trumponių, Apeikiškio, Kryžinis, Sulpys. 

Seniūnijos teritoriją kerta keliai: 

- respublikiniai: 122 – Daugpilis – Panevėžys; 177 – Panevėžys – Zarasai; 

- krašto keliai: Pakriauniai-Barauka, Obeliai-Gediškiai, Obeliai-Strepeikiai, Obeliai-Dirdos, 

Obeliai-Aleksandravėlė, Juozapava-Aleksandravėlė, Obeliai-Šapeliai, Obeliai-Barkiškis, 

Galažeriai-Ziboliai, Strepeikiai-Skemai. 

Seniūnijos prižiūrimi  svarbesni keliai: Audronys-Mataučyzna, Audronys-Papiliai, 

Kelmočiai-Apeikiškis, Adronys-Gindviliai, Barkiškis-Gediškiai, Svobiškis-Ažušilis, Kreščionys-

Bučiūnai, Andriūnai-Vizdevai, Kraštai-Dirdos, Audronys-Matiekai, Pasubatė-Veselova. 

Veikia gydymo įstaigos: Obelių poliklinika, Aleksandravėlės med. punktas. 

Mokymo įstaigos: Obelių gimnazija, Obelių darželis-mokykla, Obelių vaikų globos namai. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Obeli%C5%B3_seni%C5%ABnija
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Seniūnijoje yra 32 neveikiančios kapinės, 23 veikiančios kapinės, iš jų 12 sentikių, 2 žydų 

kapinės. 

Pagrindinės verslo įmonės: S. Jasiuliavičiaus vaistinė; UAB „Darola“; parduotuvė 

„Kepėjėlė“; prekybos centras „Aibė“; UAB „Alaus lyderis“; N. Dulkienės IĮ; UAB „Ramundas 

GM“; Obelių spirito varykla; AB „Vilniaus degtinė“; kavinė ,,Obelių malūnas“; KB „SV Obeliai“; 

UAB „Auravyta“. 

Kitos įstaigos: girininkija, paštas, savarankiško gyvenimo namai, istorijos muziejus. 

Didžiausiame Aleksandravėlės kaime yra kultūros namai, parduotuvė, biblioteka, aktyvi 

kaimo bendruomenė. 

Kaimo bendruomenės įsikūrę ir Gediškiuose, Antanašėje bei Pakriauniuose. Pakriauniuose 

yra kultūros namai, biblioteka, parduotuvė. 

Gediškių kaime yra biblioteka, privati parduotuvė. 

Antanašės kaime, esančiame šalia Obelių, yra biblioteka.  

Seniūnijos žemės nėra labai našios, todėl ūkininkų nėra labai daug. Geresnių rezultatų yra 

pasiekę: D. ir L. Kuliai iš Stasiūnų k., R. ir Z. Vyšniaveckai iš Tumasonių k., R. ir B. Gimbutai iš 

Gediškių k., J. ir V. Smalinskai iš Stasiūnų k., avininkyste užsiima D. Lūža iš Strepeikių k. 

Bitininkyste užsiima O. Naprienė iš Barkiškio k., V. Lingė iš Šapelių k., A. ir P. Skvarnavičius iš 

Šliuotiškių k., D. Trumpienė iš Strepeikių k., R. Mikalkėnas iš Obelių Priemiesčio k. Daržovių 

auginimu užsiima V. ir Z. Šukiai iš Antanašės. Daug žemės dirba: S.ir D. Vaičiuliai, R.ir A. 

Vainauskai, S. ir N. Prokopovai iš Gediškių k. Seniūnijos didžiausi pienininkystės ūkiai:M. ir L. 

Sinkevičių, J.ir A. Kavaliauskų iš Aleksndravėlės k., S. ir D. Šejaukų iš Trumponių k., D.ir A. 

Trumpų iš Antanašės k., L. Sapagovos iš Bučiūnų k. 

 

1.7.9. Pandėlio seniūnija 

 

Seniūnijos aplinka. Pandėlio seniūnija yra Rokiškio rajono šiaurės vakaruose, pasienyje su 

Latvija. Seniūnijos plotas – 33,8 tūkst. kv. km. Gyventojų skaičius – 3119. Gyvenamųjų vietovių 

skaičius – 124.  

Seniūnijos teritoriją kerta keliai: 

- krašto keliai (20 km): Pandėlys – Biržai (13 km), Pandėlys – Skapiškis (7 km); 

- rajoniniai keliai (47 km): Pandėlys – Nereta, Pandėlys – Kazliškis, Pandėlys – Einoriai, 

Pandėlys – Alizava; 

- vietinės reikšmės keliai (280 km). 

Veikia 3 medicinos punktai: Panemunio, Suvainiškio, Martynonių. 

Mokyklos: Pandėlio gimnazija, Pandėlio pradinė mokykla. 

 

1.7.10. Panemunėlio seniūnija 

 

Seniūnijos aplinka. Yra šiaurės rytų Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Rokiškio rajone. 

Seniūnija ribojasi su Skapiškio (Kupiškio rajonas), Kazliškio (Rokiškio rajonas), Rokiškio 

kaimiškąja (Rokiškio rajonas) ir Kamajų (Rokiškio rajonas) seniūnijomis. 

Seniūnijoje gyvena apie 1600 gyventojų. Seniūnija užima 14100 ha plotą. Keliai: vietinės 

reikšmės kaimo keliai – 70 km, gyvenviečių – 8,79 km žvyruotų ir 3,53 km asfaltuotų, seniūnijos 

teritoriją kerta kelias Panevėžys – Daugpilis. Seniūnijoje yra 48 kaimai. 

Seniūnijos teritorijoje susikūrusios 3 bendruomenės: Panemunėlio geležinkelio stoties, 

Panemunėlio miestelio ir Augustinavos.  

Seniūnijoje yra pagrindinė mokykla, vienas vaikų darželis-lopšelis, kuris 2011 m. 

reorganizuotas į universalų daugiafunkcinį centrą, ambulatorija, paštas. 

Seniūnijoje veikia šios parduotuvės: B. Augustinavičienės IĮ; R. Spundzevičienės IĮ, UAB 

„Svaita“. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Pand%C4%97lio_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Roki%C5%A1kio_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Latvija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Panemun%C4%97lio_seni%C5%ABnija
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Seniūnijos teritorijoje yra du ežerai: Sietuviškio ir Kurlinsko (Panemunių kaime). 

Didžiausios upės – Šetekšna ir Nemunėlis. 

Kultūrinės, istorinės ir lankytinos vietos. Alsetos piliakalnis Alsetos kaime, Struvės  lanko 

geodezinis ženklas, kuris buvo įrašytas į Pasaulio paveldo sąrašą.  

Statiniai: Panemunėlio bažnyčia, paminklas J.Katelei Panemunėlio miestelyje, paminklinis 

akmuo A. Bimbai Joneliškių kapinėse, paminklas žuvusiems Tarybinės Armijos kariams Šiliuškių 

kaime, obeliskas Ažumiškio kaime. 

Kapinės: veikiančios 4 kaimų kapinės, neveikiančios 5 kaimų kapinės.  

Muziejai: Panemunėlio pagrindinės mokyklos, liaudies muziejus J. Ir A. Tunaičių sodyboje 

ir Jono Bitino sodyboje. 

Kultūros namai: Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje, 2011 m. reorganizuoti į 

universalų daugiafunkcinį centrą. 

Bibliotekos: Panemunėlio geležinkelio stoties, Augustinavos, Panemunėlio miestelio, 

Panemunėlio pagrindinės mokyklos.  

 

1.8. Plane vartojamos sąvokos ir santrumpos 

 

Plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 

1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

Plane vartojamos santrumpos: 

APGV – apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.  

PGT – Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

SKS – Situacijų koordinavimo skyrius. 

CS – civilinė sauga. 

PS – perspėjimo sistema. 

ESK – ekstremaliųjų situacijų komisija. 

ES OC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. 

PASPC – pirminės asmens sveikatos priežiūros centras. 

BPGK – bendrosios praktikos gydytojo kabinetas. 

GMP – Greitoji medicinos pagalba. 

VSC – Visuomenės sveikatos centras. 

VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 

UK – ugniagesių komanda. 

GDV – gelbėjimo darbų vadovas. 

OV – operacijų vadovas. 

 

 

2. GRESIANČIOS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 
 

Rokiškio rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atlikta 

vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. 

įsakymu Nr. 1-189 (Žin., 2011, Nr. 70-3360) patvirtintomis metodinėmis rekomendacijomis.  

Pavojai, galintys kilti savivaldybės teritorijoje, nustatyti remiantis statistiniais, istoriniais 

duomenimis, specialistų vertinimais, patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūra, įvykių 

modeliavimu, taip pat Ekstremalių įvykių kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. 

spalio 14 d. nutarimo Nr. 1063 redakcija). 

Atlikus galimų pavojų rizikos įvertinimą (žr. 1 priedą), sudaromas savivaldybės galimų 

pavojų sąrašas prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį. 

5 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Galimas pavojus Bendras rizikos 

balas 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=69957
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362030
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Labai didelės rizikos lygis 

1. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis ar 

epidemija. 

36 

2. Gaisrai pastatuose ir įrenginiuose. 35 

3. Gaisrai atvirose teritorijose 35 

4. Kelių transporto avarijos 30 

5. Naftos produktų išsiliejimas 24 

Didelės rizikos lygis 

6. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai 28 

7. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 24 

8. Pastatų, statinių griuvimai. 21 

9. Gyvūnų ligos 18 

10. Katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai. 16 

 

Vidutinės rizikos lygis 

11. Radiacinė avarija 16 

12. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 16 

13. Pavojingas radinys 12 

14. Stichiniai hidrologiniai reiškiniai. 12 

Priimtinos rizikos lygis 

15. Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų avarijos 9 

16. Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimas 9 

17. Augalų ligos 9 

18. Žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir paukščių badas 9 

19. Karinė ataka, maištas, sukilimas. 8 

20. Teroristiniai išpuoliai 7 

21. Maisto tarša 6 

22. Vabzdžių antplūdis 6 

23. Kuro resursų trūkumas ir (ar) stygius 6 

24. Geologinis reiškinys 6 

25. Streikai 6 

26. Katastrofiniai hidrologiniai reiškiniai 6 

27. Dujų tiekimo sutrikimas 6 

28. Vandens tarša 5 

29. Hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai 5 

30. Oro tarša 5 

31. Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį 5 

32. Sabotažas, diversija 5 

33. Nusikaltimai, nusikalstami neramumai, gaujų siautėjimas 5 

34. Dirvožemio, grunto tarša 4 

35. Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės 4 

36. Žmonių grobimas, įkaitų paėmimas 4 

37. Masinis užsieniečių antplūdis 3 

 

Galimų pavojų, kuriems nustatyta labai didelė ir didelė rizika, valdymas, koordinavimas ir 

jų padarinių likvidavimo organizavimas bei Savivaldybės civilinės saugos sistemos subjektų 

pasirengimas veiksmams numatyti šiame Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane: 

 

1. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis ar epidemija. Išplitus įvairioms 

pavojingoms užkrečiamoms ligoms, gali susirgti daug gyventojų, tarp jų dirbančiųjų, dėl to 
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pablogėtų darbas įmonėse, nedirbtų mokyklos, lopšeliai–darželiai, sutriktų rajono ekonomika. 

Galimi žmonių mirties atvejai. 

2. Gaisrai pastatuose ir įrenginiuose. Įvyksta dėl technologinių procesų nesilaikymo ir 

žmogaus veiklos. Dažniausiai pasitaiko buityje neatsargiai elgiantis su ugnimi, palikus neužgesintą 

ugnies židinį, pažeidžiant technologinius procesus. Gaisrų metu iškyla grėsmė žmonių gyvybei ar 

sveikatai, turtui ir aplinkai. 

3. Gaisrai atvirose teritorijose. Įvyksta dėl gamtinių sąlygų ir žmogaus veiklos. Esant 

dideliam miškų gaisringumui galimas savaiminis miško užsidegimas dėl aukštos oro temperatūros, 

neatsargaus žmogaus elgesio su ugnimi. Iškylaujant žmonės ne tam skirtose vietose kūrena laužus, 

palieka stovyklavietę neužgesinę laužo. Patiriami dideli nuostoliai, kai deginama pernykštė sausa 

žolė. Šių gaisrų metu ugnis greitai plinta. Nukenčia žmonių turtas, sudega namai, tvartai. 

4. Kelių transporto avarijos – didžiausią tikimybę turintis ir didelius nuostolius atnešantis 

pavojus. Avarijose žūsta ir sužalojami daugiausiai jauni, 18–35 metų žmonės. Rokiškio rajono 

teritorijoje dažniausiai įvyksta automobilių transporto avarijos. Pagrindinės automobilių transporto 

avarijų priežastys: eismo taisyklių pažeidimai, saugaus greičio viršijimas, techniškai netvarkingas 

transportas, nemokėjimas orientuotis sudėtingoje situacijoje, bloga kelių būklė, nepalankios oro 

sąlygos (rūkas, plikledis, lietus, sniegas) ir kita. 

5. Naftos produktų išsiliejimas. Įvykus avarijai magistraliniame naftotiekyje, išsiliejusi 

nafta ir jos produktai užterštų aplink avarijos vietą esantį gruntą, gruntinius vandenis, patektų į 

upelius ir upes bei vandens telkinius, juos užterštų, tuo pakenkdami vandens florai ir faunai, o 

patekę į vandenvietes – ir žmonėms. Šviesiems naftos produktams išsiliejus miesto ribose ir jiems 

patekus į į miesto kanalizacijos tinklus, galimas gaisro ir sprogimo pavojus.  

6. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Tai maksimalus vėjo greitis, smarkus lietus, kruša, 

smarkus snygis, pūga, lijundra, smarkus sudėtinis apšalas, speigas, tirštas rūkas, šalna aktyviosios 

augalų vegetacijos laikotarpiu, kaitra, sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu. 

Šiems reiškiniams pasiekus ar viršijus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. 

lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 patvirtintus rodiklius būtų sugadintos arba sugriautos elektros 

pastotės, transformatorinės, elektros perdavimo linijos, išversti medžiai, užversti keliai, sutriktų 

automobilių eismas, sutriktų žmonių aprūpinimas maistu, vandeniu, gyvulių aprūpinimas pašarais, 

vandeniu, nutrūktų elektros energijos ir šilumos tiekimas, būtų sustabdyta įmonių veikla, padaryta 

didelė žala žemės ir miškų ūkiui, galimi žmonių sužalojimai ir mirties atvejai. Galimi vietinio 

pobūdžio potvyniai. 

Tačiau šie reiškiniai prognozuojami, hidrometeorologijos tarnyba gyventojus perspėja iš 

anksto, taigi galima tinkamai pasirengti ir išvengti nepageidautinų padarinių arba sušvelninti jų 

padarinius. 

7. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai. Galimi stichinių meteorologinių 

reiškinių, sabotažo bei diversijos atvejais, taip pat dėl techninių priežasčių. Būtų sugadintos arba 

sugriautos elektros pastotės, transformatorinės, elektros perdavimo linijos, sustabdyta įmonių 

veikla, nutrauktas elektros energijos tiekimas vartotojams, padaryta didelė žala pramonei, galimi 

žmonių sužalojimai ir mirties atvejai. 

8. Pastatų, statinių griuvimai – gyvenamojo ar kitos paskirties pastato, statinio arba jo 

konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas, kai neatidėliotinai reikia suteikti gyvenamąją vietą 

žmonėms. 

9. Gyvūnų ligos – ligos, pasižyminčios itin greitu plitimu bei rimtomis pasekmėmis 

socialinėje, ekonominėje ir sveikatos apsaugos srityse. Nustačius šias ligas, prekyba gyvūnais ir 

gyvūniniais produktais yra draudžiama, šalis izoliuojama, ribojamas gyvūnų ir žmonių judėjimas ir 

t. t. Pagal kasmet tvirtinamą Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės planą, Lietuvoje vykdoma snukio 

ir nagų, afrikinio ir klasikinio kiaulių maro kiaulėms ir šernams, naminių ir laukinių paukščių gripo 

ir naminių bei laukinių paukščių Niukaslio ligų stebėsena: atsižvelgiant į ligos aktualumą Lietuvoje, 

nustatomas privalomų gyvūnų kraujo tyrimų skaičius, stebimos gyvūnų bandos. Šis planas 

koreguojamas kiekvienais metais pagal ES bei kitų šalių gyvūnų sveikatos būklę. Minėtų ligų 

įtarimo atveju turi būti taikomos priemonės, nurodytos neatidėliotinų priemonių plane. 
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10. Katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai: 

• uraganas (maksimalus vėjo greitis ≥33 metrai per sekundę); 

• labai smarkus lietus (kai per 12 val. ir trumpesnį laiką iškrenta daugiau negu 80 mm 

kritulių); 

• ilgai trunkantis labai smarkus lietus (kai kritulių, iškritusių per 5 paras ir trumpiau, 

kiekis viršija mėnesio standartinę klimato normą daugiau negu 3 kartus); 

• labai smarkus snygis (kai per 12 val. ir trumpesnį laiką iškrenta 30 mm ir daugiau kritulių 

ir sniego dangos prieaugis yra daugiau negu 30 cm.); 

• labai smarki pūga (kai vidutinis vėjo greitis didesnis negu 20 m/s, matomumas 500 m. ir 

mažesnis, trunka 1 parą ir daugiau); 
• labai smarkus speigas (kai daugiau negu 3 paras minimali temperatūra yra -30ºC ir 

daugiau). 

Šiems reiškiniams pasiekus ar viršijus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. 

lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 patvirtintus rodiklius būtų sugadintos arba sugriautos elektros 

pastotės, transformatorinės, elektros perdavimo linijos, išversti medžiai, užversti keliai, sutriktų 

automobilių eismas, sutriktų žmonių aprūpinimas maistu, vandeniu, gyvulių aprūpinimas pašarais, 

vandeniu, nutrūktų elektros energijos ir šilumos tiekimas, būtų sustabdyta įmonių veikla, padaryta 

didėlė žala žemės ir miškų ūkiui, galimi žmonių sužalojimai ir mirties atvejai. Galimi vietinio 

pobūdžio potvyniai. 

Tačiau šie reiškiniai prognozuojami, hidrometeorologijos tarnyba gyventojus perspėja iš 

anksto, taigi galima tinkamai pasiruošti ir išvengti nepageidautinų padarinių arba sušvelninti jų 

padarinius. 

 

3. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANČIĄ AR 

SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ ORGANIZAVIMAS 
 

Gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio 

subjektams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją naudojamos šios 

perspėjimo priemonės: 

1. Perspėjimo sirenomis sistema (toliau – PSS); 

2. Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų 

teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistema (toliau – GPIS). 

Skubi informacija apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, kuri leistų imtis 

priemonių, siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti, perduodama gyventojams, valstybės 

ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams per Lietuvos 

nacionalinį radiją ir televiziją, kitų transliuotojų, radijo ir (ar) televizijos programas, taip pat ir per 

elektronines sirenas, vidines avarinio įgarsinimo sistemas. Taip pat pranešimas apie įvykį, esant 

techninėms galimybėms, gali būti skelbiamas švieslentėse, interneto svetainėse, socialiniuose 

tinkluose. 

Vietovėse, kuriuose nėra galimybių panaudoti garsinių priemonių, gyventojai perspėjami per 

pasiuntinius. 

Kai jungiamos pavienės elektros sirenos ekstremaliojo įvykio vietoje, kurioje privaloma 

perspėti ir informuoti ekstremaliojo įvykio teritorijoje esančius gyventojus, patenkančius į pavienių 

elektros sirenų veikimo spindulį, visada privalo būti išsiųsti civilinės saugos sistemos subjektų 

specialios paskirties automobiliai, turintys garso stiprinimo įrangą. Šiais atvejais gyventojai per 

LRT ir regioninius transliuotojus neinformuojami. 

Už savivaldybės teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų ir gyventojų 

perspėjimą ir informavimą atsakingas administracijos direktoriaus įgaliotas rajono savivaldybės 

administracijos vyresnysis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai (tel. 8 458 71 433; mob. tel. 

8 698 70128). Vykdant perspėjimo sirenomis sistemos aktyvavimą už sirenų įjungimą seniūnijos 

teritorijoje atsakingas seniūnijos seniūnas, jo nesant seniūno pavaduotojas. 
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Pranešimų „Cheminis pavojus“, „Radiacinis pavojus“, „Katastrofinis užtvindymas“, 

„Potvynio pavojus“, „Uragano pavojus“, „Oro pavojus“ gyventojams, valstybės institucijoms ir 

savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams formos pateiktos 12 

priede.  

Gyventojams perspėti Rokiškio rajone yra įrengtos centralizuoto ir vietinio valdymo elektros 

sirenos. Jų sąrašas pateiktas 16 priede. 

Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų perspėjimas ir 

informavimas vykdomas naudojant viešųjų ryšių tinklus, specialios paskirties tinklus, taip pat ir 

civilinės saugos sistemos subjektų turimus žinybinius ryšių tinklus ekstremaliųjų situacijų valdymo 

planuose nustatyta tvarka.  

Gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimas ir informavimas vykdomas 

dviem lygiais: 

valstybės lygiu vykdo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Civilinės saugos 

valdybos Situacijų koordinavimo skyrius;  

savivaldybės lygiu vykdo rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas 

civilinei saugai ir mobilizacijai savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu. 

Sprendimą dėl gyventojų ir civilinės saugos sistemų subjektų perspėjimo ir informavimo 

savivaldybės lygiu priima Savivaldybės administracijos direktorius, jo nesant – Savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojas.  

 

3.1. Savivaldybės administracijos vyresniojo specialisto civilinei saugai ir mobilizacijai 

veiksmai gavus savivaldybės administracijos direktoriaus ar savivaldybės 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymą perspėti ir informuoti 

savivaldybės teritorijoje esančius gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus 

 

Rajono savivaldybės administracijos vyresnysis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai, 

gavęs nurodymą perspėti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus per PSS, privalo: 

3.1.1. patikslinti sirenų jungimo laiką; 

3.1.2. priimti savivaldybės administracijos direktoriaus arba savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų vadovo pasirašytą pranešimą apie įvykį ir trumpojo perspėjimo pranešimo tekstą; 

3.1.3. perspėti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS budinčios pamainos 

vyriausiąjį arba vyresnįjį specialistą ir APGV struktūrinį padalinį arba darbuotoją, atsakingą už 

perspėjimą; 

3.1.4. pranešimą apie įvykį pateikti:  

3.1.4.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS budinčios pamainos 

vyriausiajam arba vyresniajam specialistui, kuris nurodytu laiku privalo pranešimą apie įvykį 

paskelbti per LRT; 

3.1.4.2. APGV struktūrinio padalinio darbuotojui, atsakingam už perspėjimą, kuris privalo 

pranešimą apie įvykį pateikti regioniniam transliuotojui; 

3.1.4.3. vietiniam (-s) transliuotojui (-ams) ir (ar) regioniniam transliuotojui, veikiančiam 

savivaldybės teritorijoje, nurodyti laiką, kada šis pranešimas privalo būti skelbiamas gyventojams; 

3.1.5. perspėti savivaldybės lygio suinteresuotus civilinės saugos sistemos subjektus; 

3.1.6. perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą, kurio perdavimo per GPIS pradžia turi 

sutapti su sirenų jungimo laiku. Pranešimas kartojamas 5 kartus. Pauzės tarp pranešimų trukmė – 1 

min.; 

3.1.7. organizuoti centralizuoto ir vietinio valdymo sirenų įjungimą ir (ar) pasiuntinių 

išsiuntimą nurodytu laiku; 

3.1.8. esant galimybei kontroliuoti PSS ir GPIS veikimą; 

3.1.9. informuoti nurodymus davusius asmenis apie nurodymų įvykdymą; 

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

Rajono savivaldybės administracijos vyresnysis specialisto civilinei saugai ir mobilizacijai, 

gavęs nurodymą perspėti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus per GPIS, privalo: 
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3.1.11. priimti savivaldybės administracijos direktoriaus arba savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų vadovo pasirašytą trumpąjį perspėjimo pranešimą arba jų žodiniu nurodymu 

parengti trumpąjį perspėjimo pranešimą; 

3.1.12. 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; 

3.1.13. perspėti apie GPIS panaudojimą APGV struktūrinį padalinį ar darbuotoją, atsakingą 

už perspėjimą, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS budinčios pamainos 

vyriausiąjį arba vyresnįjį specialistą, kuris privalo koordinuoti savivaldybės trumpojo perspėjimo 

pranešimo siuntimo eigą; 

3.1.14. nurodytu laiku perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą; 

3.1.15. esant galimybei kontroliuoti GPIS veikimą; 

3.1.16. informuoti nurodymus davusius asmenis apie nurodymų įvykdymą; 

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

 

3.2. Savivaldybės administracijos vyresniojo specialisto civilinei saugai ir mobilizacijai 

veiksmai gavus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nurodymą perspėti ir 

informuoti savivaldybės teritorijoje esančius gyventojus ir civilinės saugos sistemos 

subjektus 

 

Rajono savivaldybės administracijos vyresnysis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai, 

gavęs nurodymą perspėti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus per PSS, privalo: 

3.2.1. patikslinti sirenų įjungimo laiką; 

3.2.2. priimti pranešimą apie įvykį; 

3.2.3. informuoti savivaldybės administracijos direktorių apie gautus nurodymus perspėti ir 

informuoti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus; 

3.2.4. perspėti savivaldybės lygio suinteresuotus civilinės saugos sistemos subjektus; 

3.2.5. pateikti vietiniam (-s) transliuotojui (-ams) ir (ar) regioniniam transliuotojui, esančiam 

savivaldybės teritorijoje, pranešimą apie įvykį ir nurodyti laiką, kada šis pranešimas privalo būti 

skelbiamas gyventojams; 

3.2.6. organizuoti vietinio ir centralizuoto valdymo sirenų įjungimą ir (ar) pasiuntinių 

išsiuntimą nurodytu laiku; 

3.2.7. esant galimybei kontroliuoti PSS ir GPIS veikimą; 

3.2.8. informuoti APGV struktūrinį padalinį arba darbuotoją, atsakingą už perspėjimą, apie 

nurodymų įvykdymą; 

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

 

3.3. Savivaldybės administracijos vyresniojo specialisto civilinei saugai ir mobilizacijai 

veiksmai gavus pranešimą iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus nustatytų ūkio subjektų, įregistruotų Valstybinės 

reikšmės ir pavojingų objektų registre, apie įvykusią avariją 

 

Rajono savivaldybės administracijos vyresnysis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai, 

gavęs informaciją apie avariją valstybinės reikšmės ar pavojingame objekte, privalo: 

3.3.1. patikslinti, ar būtina panaudoti vieną iš perspėjimo sistemų (PSS arba GPIS) ar abi; 

3.3.2. perspėti gyventojus ir savivaldybės lygio civilinės saugos sistemos subjektus 

vadovaujantis tvarka, aprašyta 3.1 skyriuje. 
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3.4. Savivaldybės administracijos vyresniojo specialisto civilinei saugai ir mobilizacijai 

veiksmai dėl techninių kliūčių neveikiant perspėjimo ir informavimo sistemai 

 

Rajono savivaldybės administracijos vyresniojo specialisto civilinei saugai ir mobilizacijai 

veiksmai, įsitikinus, kad dėl techninių priežasčių neveikia savivaldybės GPIS valdymo darbo vieta 

arba negalima prisijungti prie GPIS serverio: 

3.4.1. paskambinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS budinčios 

pamainos vyriausiajam arba vyresniajam specialistui ir paprašyti perduoti trumpąjį perspėjimo 

pranešimą; 

3.4.2. pateikti elektroniniu paštu savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo arba 

savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovo pasirašytą trumpąjį perspėjimo pranešimą 

PDF ir Word formatais ir nurodymus dėl jo perdavimo; 

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

perspėjimo zonos spindulį; 

3.4.4. įsitikinti, kad nurodymai suprasti teisingai; 

3.5.5. esant galimybei, kontroliuoti GPIS veikimą; 

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

3.5.7. informuoti nurodymus davusius asmenis apie nurodymų įvykdymą; 

3.5.8. informuoti BPC teritorinį skyrių. 

 

3.5. Pasiuntinių išvykimo tvarka ir maršrutai tose gyvenamosiose vietovėse, kuriose nėra 

sirenų arba nėra galimybių panaudoti kitų įspėjamųjų garsinių priemonių gyventojams, 

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

perspėti ir informuoti 

 

Naudojant perspėjimo sirenomis sistemą Rokiškio rajone galima perspėti apie 51 procentą 

gyventojų, gyvenančių seniūnijų centruose. Didesnė dalis gyventojų, gyvenančių kaimuose, 

vienkiemiuose, naudojantis šia sistema nebus perspėti. Todėl 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 

gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus. 

Gelbėjimo darbų vadovas, priėmęs sprendimą perspėti gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir 

įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus, privalo:  

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

garso stiprinimo įrangą.  

3.5..2. kreiptis į rajono savivaldybės administracijos vyresnįjį specialistą civilinei saugai ir 

mobilizacijai, atsakingą už perspėjimą, dėl būtinybės perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą per GPIS; 

3.5.3. arba per BPC teritorinį skyrių kreiptis į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

SKS budinčios pamainos vyriausiąjį arba vyresnįjį specialistą dėl būtinybės perduoti trumpąjį perspėjimo 

pranešimą per GPIS. 

Organizuojant trumpojo perspėjimo pranešimo perdavimą per GPIS, turi būti pateikiama trumpa 

informacija apie įvykį, jo pobūdį, grėsmę, galimą poveikio zoną, siūlomas apsisaugojimo būdas, taip pat 

pranešimo išsiuntimo teritorija. 

 

4. INFORMACIJOS APIE EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIĄJĄ 

SITUACIJĄ GAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA 
 

Operatyvus ir nenutrūkstamas informacijos apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją 

situaciją perdavimas ir priėmimas bus vykdomas panaudojant fiksuoto ir mobiliojo ryšio telefonus, 

faksimilinį ryšį, elektroninį paštą ir radijo ryšį. 
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4.1. Informacijos apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir perdavimo 

Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentui prie VRM ir kitoms suinteresuotoms institucijoms tvarka 
 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje už informacijos priėmimą ir teikimą, kai nėra 

paskelbta ekstremalioji situacija ir nėra sušauktas ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, 

atsakingas vyresnysis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai. Paskelbus ekstremaliąją situaciją, 

už informacijos perdavimą ir priėmimą atsakinga ekstremaliųjų situacijų operacijų centro 

informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupė. 

Informacija teikiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų 

ministerijos tel. 8 5 271 7511, mob. tel. 8 610 02359, sks@vpgt.lt, ems@vpgt.lt ir Panevėžio 

apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai tel. 8 45 503467, mob. tel. 8 686 62434, 

panevezys.ovs@vpgt.lt ir bernardas.laurinaitis @vpgt.lt šiais atvejais: 

- kai prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių 

kriterijai; 

- kai gresia ekstremalioji situacija; 

- kai pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai (kai susidarė 

ekstremalioji situacija). 

 Operatyvus ir nenutrūkstamas informacijos apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją 

situaciją perdavimas ir priėmimas bus vykdomas panaudojant fiksuotojo ir mobiliojo ryšio 

telefonus, faksimilinį ryšį, elektroninį paštą ir radijo ryšį. Savivaldybėje esančių civilinės saugos 

pajėgų kontaktai pateikiami 2 priede, ekstremaliųjų situacijų komisijos nuostatai ir sudėtis – 3 

priede, ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai ir sudėtis – 4 priede.  

Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. 

liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-517 ,,Dėl Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar 

ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Susidarius ekstremaliajai situacijai, informacija apie susidariusią ekstremaliąją situaciją 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM ir Panevėžio apskrities priešgaisrinei 

gelbėjimo valdybai pateikiama ne tik telefonu, bet ir elektroniniu paštu ar faksu užpildžius 

pranešimų formas ES-1, ES-2 ir ES-3.  

Forma ES-1 – teikiamas pirminis pranešimas apie susidariusią ekstremaliąją situaciją (žr. 

Priedą Nr. 13). Šis pranešimas perduodamas kiek galima greičiau nuo ekstremaliosios situacijos 

susidarymo pradžios, bet ne vėliau kaip per 2 valandas nuo gelbėjimo darbų pradžios. 

Forma ES-2 – teikiamas pranešimas apie atliekamus gelbėjimo darbus, susidariusią 

ekstremaliąją situaciją (žr. Priedą Nr. 14). Šis pranešimas teikiamas kas 4 valandas nuo pirminio 

pranešimo apie susidariusią ekstremaliąją situaciją pateikimo. 

Forma ES-3 – teikiamas pranešimas apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą (žr. Priedą 

Nr. 15). Šis pranešimas teikiamas pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius. 

Jeigu informacija apie susidariusią ekstremaliąją situaciją išsamiai pateikta formoje ES-1, o 

ekstremaliosios situacijos vietoje padėtis nesikeičia, forma ES-2 nepildoma. 

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžių protokolų kopijos ne vėliau kaip per 

12 valandų nuo posėdžio pabaigos elektroniniu paštu ar faksu pateikiamos PAGD prie VRM ir 

Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. 

 

 

 

 

 

 

mailto:sks@vpgt.lt
mailto:ems@vpgt.lt
mailto:panevezys.ovs@vpgt.lt
mailto:e.susnys@vpgt.lt
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4.2. Ryšių organizavimo schemos ir ryšių priemonės naudojamos informacijai priimti ir 

perduoti 

 

Ryšių organizavimo tarp Savivaldybės ESK ir savivaldybės ESOC, gelbėjimo, paieškos ir 

neatidėliotinus darbus vykdančių civilinės saugos sistemos subjektų pajėgų schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro grupių veiklai naudojamo ryšio  

 

 

 

 

 

Už savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro grupių veiklai naudojamo ryšio 

organizavimą atsako savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus specialistai ir 

savivaldybės ES OC Elektroninio ryšių organizavimo ir palaikymo grupės nariai.  

Įvykus ekstremaliajai situacijai, ryšys tarp sistemos institucijų palaikomas bendrojo fiksuotojo 

telefono ryšio, bendrojo mobiliojo telefono ryšio bei radijo ryšio tinklais. Atskirais atvejais svarbios 

informacijos perdavimui naudojami pasiuntiniai arba kurjerinės tarnybos.  

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

ekstremaliųjų situacijų komisija 

PAGD prie VRM Situacijų 

koordinavimo skyrius 

tel. (8 5) 271 7511, 

faks. (8 5) 271 7513 

Rokiškio rajono 

savivaldybės ESK 

 

Rokiškio rajono 

savivaldybės ES OC 

Atsakingų institucijų ar ūkio 

subjektų įgalioti asmenys, 

esantys įvykio, 

ekstremaliojo įvykio ar 

ekstremaliosios situacijos 

vietoje 

 

 

Informacijos apie įvykį, gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar 

susidariusią ekstremaliąją situaciją šaltinis 

 
 

Panevėžio apskrities priešgaisrinė 

gelbėjimo valdyba 

tel.: (8 45) 50 34 67 

8 686 62 434 

Bendrojo pagalbos centras 

tel. 112 
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Prie atitinkamų telekomunikacijų tinklo linijų naudojami šie galiniai telekomunikacijų 

įrenginiai: telefono aparatai, faksimilinio ryšio aparatai, modemai ir kt. Kiekviena sąveikaujanti 

sistemos institucija informacijai perduoti ir priimti naudoja turimus galinius telekomunikacijų 

įrenginius. 

Turinčios radijo ryšio priemones bendradarbiaujančios institucijos organizuoja radijo ryšį tarp 

savo budinčiosios dalies ir ekipažų, išvykusių į įvykio vietą. 

Visos sistemos institucijos atsako už operatyvų ir nepertraukiamą informacijos perdavimą ir 

priėmimą jų turimomis techninėmis telekomunikacijų priemonėmis. 

  

4.3. Informacijos teikimo gyventojams ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu 

organizavimas 

 

Rokiškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai ir sudėtis 

patvirtinti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Patvirtintuose nuostatuose nurodyta, 

kad informacijos teikimą gyventojams ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu teikia 

Informacijos valdymo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo, visuomenės informavimo 

grupė. Grupės funkcijos ekstremaliųjų situacijų metu: 

1. organizuoja, analizuoja ir vertina informaciją ir duomenis apie ekstremalųjį įvykį ar 

ekstremaliąją situaciją;  

2. surinktą, išanalizuotą ir įvertintą informaciją apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją 

situaciją, suderinusi su operacijų centro koordinatoriumi, perduoda ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovui;  

3. perduoda ekstremaliųjų situacijų komisijos, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 

sprendimus ir kitą būtiną informaciją civilinės saugos sistemos pajėgoms ir kitiems civilinės saugos 

sistemos subjektams; 

4. rengia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, 

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

būdus; 

5. organizuoja spaudos konferencijas; 

6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ir 

ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo būdus; 

7. atsižvelgdama į įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą ir prognozę, 

planuoja OC ryšių, duomenų perdavimo įrangos ir sistemų veiklą, užtikrina tinkamą OC ryšių 

sistemų būklę; 

8. užtikrina OC elektroninės informacijos apsaugą; 

9. užtikrina turimų OC informacinių sistemų darbą. 

Informacijos valdymo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo, visuomenės 

informavimo grupė analizuoja gautą informaciją ir užtikrina, kad teikiama informacija būtų 

teisinga. Informacijos paskelbimo rajono gyventojams tvarka ir periodiškumas priklauso nuo 

ekstremaliojo įvykio pobūdžio, kiekvienu atveju ESK atskirai nustato informacijos teikimo tvarką ir 

periodiškumą. 

Spaudos konferencijos rengiamos rajono ESK pirmininko sprendimu, už jų sušaukimą 

tiesiogiai atsakingas Informacijos valdymo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo, 

visuomenės informavimo grupės vadovas. 

Visa teikiama žiniasklaidai bei visuomenei informacija protokoluojama ir pateikiama rajono 

ESK.  

Savivaldybės ES OC Informacijos valdymo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo, 

visuomenės informavimo grupės narių kontaktai nurodyti plano 4  priede. 

Papildoma informacija rajono gyventojams apie gresiantį ar susidariusį pavojų ekstremaliųjų 

įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu bus teikiama rajono spaudoje, savivaldybės interneto 

puslapyje. 
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Informacijos teikimo gyventojams ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu gali 

būti organizuojama „Karštoji linija“. 

Sprendimą dėl ,,Karštosios linijos“ įkūrimo priima savivaldybės ESK pirmininkas, 

savivaldybės ESK sprendimu. ,,Karštoji linija“ įkuriama savivaldybės administracijos patalpose 

ESK pirmininko sprendimu nurodytose vietose.  

Už ,,Karštosios linijos“ įkūrimą atsakingas savivaldybės ES OC Informacijos valdymo, 

elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo, visuomenės informavimo grupės vadovas. 

 

5. GYVENTOJŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS 
 

Gyventojų evakavimas organizuojamas vadovaujantis Gyventojų evakavimo organizavimo 

tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu 

Nr.1502 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1171 redakcija).  

Rokiškio rajone gyventojų evakavimą organizuoja Rokiškio rajono gyventojų evakavimo ir 

priėmimo komisija, patvirtinta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (5 priedas). 

 

5.1. Gyventojų evakavimo ir priėmimo vykdymo tvarka 

 

Gyventojų evakavimo tikslas – organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose 

pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas. 

Sprendimo evakuoti gyventojus priėmimas. 

Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, atsižvelgdami į ekstremaliosios situacijos 

sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai arba gavę Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

ekstremalių situacijų komisijos siūlymą, sprendimą evakuoti gyventojus priima:  

1. kai gyventojai evakuojami iš kitai įstaigai ar ūkio subjektui priklausančios teritorijos ir 

pastatų, – kitų įstaigų ir ūkio subjektų vadovai;  

2. kai gyventojai evakuojami vienos savivaldybės teritorijoje, – savivaldybės 

administracijos direktorius; 

3. kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės teritorijos į kitos (gretimos ar 

negretimos) savivaldybės teritoriją, – savivaldybės, iš kurios teritorijos evakuojami gyventojai, 

administracijos direktorius, suderinęs su savivaldybės, į kurios teritoriją evakuojami gyventojai, 

administracijos direktoriumi ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus 

reikalų ministerijos. 

Įvedus karo padėtį, atsižvelgdama į pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė skelbia gyventojų evakavimą. 

Jeigu įvedus karo padėtį savivaldybės teritorijoje, iš kurios ar į kurią ketinama evakuoti 

gyventojus ir kurioje įkurti tarpiniai gyventojų evakavimo punktai ar per kurią evakuojami 

gyventojai, Lietuvos Respublikos Seimas sustabdo vietos savivaldos institucijų įgaliojimus arba jos 

negali veikti, šių savivaldybių gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos atlieka joms nustatytas 

funkcijas ir tampa tiesiogiai pavaldžios karo komendantui.  

Atskirais atvejais, kai aplinkybės reikalauja gyventojus iškeldinti skubiai (išminavimo 

darbai, gaisras, pavojingų medžiagų išsiveržimas, pastatų griūtys dėl sprogimo ar kitų priežasčių ir 

pan.), sprendimą priima Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Policijos komisariato arba 

Greitosios medicininės pagalbos pareigūnas, kuris įvykio vietoje vykdo gelbėjimo darbų vadovo 

funkcijas. Šiais atvejais gyventojai evakuojasi į gelbėjimo darbų vadovo nurodytas vietas.  

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme dėl gyventojų evakavimo gali būti 

nustatomi asmeniniams poreikiams naudojamų daiktų ir priemonių, kuriuos leidžiama turėti 

evakavimo metu, sąrašas ir kiekis, naminių gyvūnų vykimo kartu su evakuojamais jų šeimininkais 

sąlygos, kitos sąlygos. Jeigu priimant sprendimą evakuoti gyventojus šių sąlygų neįmanoma 

nustatyti, tai gali būti nustatyta vėliau subjekto, priėmusio sprendimą evakuoti gyventojus, arba jo 

įgaliotos institucijos. 
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Gyventojų evakavimo organizavimas. 

Gyventojų evakavimui organizuoti savivaldybėje įkuriami gyventojų surinkimo, tarpiniai 

gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktai. 

Gyventojų surinkimo punktų paskirtis – surinkti gyventojus ir organizuoti evakavimą. 

Tarpinių gyventojų evakavimo punktų paskirtis – registruoti atvykstančius gyventojus, 

tikrinti jų cheminį užterštumą, vykdyti dozimetrinę kontrolę ir siųsti gyventojus į gyventojų 

priėmimo punktus. 

Gyventojų priėmimo punktų paskirtis – pasitikti atvykstančius gyventojus, suskirstyti juos į 

grupes ir palydėti iki jiems laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų. 

Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija organizuoja: 

1. Gyventojų surinkimo punktuose: 

1.1 evakuojamų gyventojų registravimą; 

1.2. evakuojamų gyventojų suskirstymą į grupes, atsižvelgiant į nustatytą pirmumo tvarką ; 

1.3. transporto priemonių ir (ar) pėsčiųjų kolonų sudarymą, kolonų vadovų skyrimą; 

1.4. gyventojų laipinimą į transporto priemones. 

2. Tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose: 

2.1. evakuojamų gyventojų registravimą; 

2.2. cheminio ar kitokio užterštumo gyventojų patikrą, dozimetrinės kontrolės vykdymą; 

2.3. gyventojų sanitarinį švarinimą; 

2.4. transporto priemonių cheminio ar kitokio užterštumo kontrolę ir švarinimą; 

2.5. gyventojų perlaipinimą iš transporto priemonių, vykusių per užterštą teritoriją, į švarias 

transporto priemones. 

3. Gyventojų priėmimo punktuose: 

3.1 evakuojamų gyventojų registravimą ir jų tapatybių nustatymą; 

3.2. savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryto informacijos centro įkūrimą, kuris 

renka informaciją apie atvykstančius gyventojus ir padeda jiems surasti šeimos narius;  

3.3. evakuojamiems gyventojams stacionarių ar laikinų gyvenamųjų patalpų laikiną 

suteikimą. 

Komisija nustatytas funkcijas atlieka per savo ir kitų savivaldybių ekstremaliųjų situacijų 

operacijų centrus. 

Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos, karo veiksmų sukeltą pavojų gyventojų gyvybei 

ar sveikatai, galimą ekstremaliosios situacijos plitimo kryptį, savivaldybės administracijos 

direktorius, o karo padėties atveju – karo komendantas pasirenka gyventojų evakavimo maršrutą ir 

nustato, per kuriuos gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo 

punktus bus vykdomas gyventojų evakavimas. 

Karo padėties atveju savivaldybės administracijos direktorius visus veiksmus derina su karo 

komendantu.  

Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis nereikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio 

švarinimo, gyventojai iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo 

punktus evakuojami iki gyventojų priėmimo punktų (laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų) 

savivaldybės, evakuojančios gyventojus, transporto priemonėmis.  

Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis reikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio 

švarinimo, gyventojai evakuojami šiais būdais:  

1) iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo punktus iki 

tarpinių gyventojų evakavimo punktų – savivaldybės, iš kurios evakuojami gyventojai, transporto 

priemonėmis ir (ar) pasitelktomis transporto priemonėmis; vaikų globos namuose gyvenantys 

vaikai, senelių globos namų ir neįgaliųjų socialinės globos namų gyventojai ir kitose socialinių 

paslaugų įstaigose socialines paslaugas gaunantys asmenys, taip pat asmenys, besigydantys 

stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurių steigėja yra Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerija, iš šių įstaigų evakuojami šioms įstaigoms priklausančiomis 

transporto priemonėmis ir (ar) pasitelktomis transporto priemonėmis tiesiogiai iki tarpinių 

gyventojų evakavimo punktų; 
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2) nuo tarpinių gyventojų evakavimo punktų iki gyventojų priėmimo punktų (laikinai 

suteiktų gyvenamųjų patalpų) – savivaldybės, į kurią evakuojami gyventojai, transporto 

priemonėmis ir (ar) pasitelktomis transporto priemonėmis. 

Jeigu karo padėties atveju gyventojų evakavimui užtikrinti trūksta savivaldybės transporto 

priemonių, karo komendantas turi teisę laikinai paimti juridiniams ir fiziniams asmenims 

priklausančias transporto priemones, nenaudojamas savarankiškai evakuotis. 

Savivaldybės, iš kurios evakuojami gyventojai, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija 

gyventojams, kurie turi galimybę evakuotis savarankiškai nuosavomis ar kitomis transporto 

priemonėmis arba pėsčiomis, per visuomenės informavimo priemones pateikia informaciją apie 

evakavimą, evakavimo maršrutus ir gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų evakavimo ir 

gyventojų priėmimo punktus.  

Gyventojų surinkimo, tarpiniuose gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktuose 

civilinės saugos sistemos pajėgos pagal kompetenciją gyventojams teikia būtinąsias paslaugas, 

užtikrinama viešoji tvarka ir visuomenės sveikatos sauga, prireikus teikiamos būtinajai medicinos 

pagalbai priskiriamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, psichologinė ir socialinė pagalba, 

užtikrinama galimybė informuoti artimuosius, giminaičius apie buvimo vietą, pagal kompetenciją 

įgyvendina kitus ekstremalių situacijų komisijos priimtus sprendimus, o judant evakuojamų 

gyventojų kolonoms užtikrina viešąją tvarką tarp punktų. 

 

Gyventojų evakavimo schema 
 

 
 

5.2. Iš ekstremaliosios situacijos židinio iškeldintų gyventojų laikinas gyvenamųjų 

patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų suteikimas 

 

Gyventojų evakavimo tikslas – organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose 

pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas. 
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Evakuotiesiems gyventojams laikinų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų 

(gyventojų aprūpinimas maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir 

kt.) suteikimą organizuoja Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo 

komisija. Kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės į kitą, gyventojų evakavimą 

organizuoja savivaldybės, iš kurios evakuojami gyventojai, gyventojų evakavimo ir priėmimo 

komisija, o gyventojų priėmimą, laikinų apgyvendinimo patalpų ir būtiniausių paslaugų jiems 

suteikimą – savivaldybės, į kurią evakuojami gyventojai, gyventojų evakavimo ir priėmimo 

komisija. 

Laikinam evakuotų gyventojų apgyvendinimui ir būtinų paslaugų suteikimui Rokiškio 

rajono gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija panaudoja Savivaldybės teritorijoje numatytus 

statinius, į kuriuos galima evakuoti gyventojus.  Statinių sąrašas pateiktas 17 priede. 

Savivaldybės teritorijoje maisto produktus gaminančių ar tiekiančių įmonių, prekybos 

įmonių ir prekyviečių, alternatyvių gyventojų aprūpinimo vandeniu šaltinių, pirminių asmens ir 

visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų bei vaistinių sąrašai pateikiami Plano priede Nr. 6.  

 

5.3. Gyventojų surinkimo, tarpinių gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktų 

struktūra ir jų įkūrimo vietos 

 

Rokiškio rajono gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija, atsižvelgdama į 

ekstremaliosios situacijos pobūdį ir mastą, nustato gyventojų surinkimo punkto, tarpinio gyventojų 

evakavimo ir priėmimo punktų vietas bei paskiria atsakingus asmenis už jų veiklą. 

Gyventojų surinkimo punkto organizacinė struktūra: 

- punkto vadovas – seniūno pavaduotojas; 

- transporto apskaitos grandis – 2 žm.; 

- gyventojų apskaitos grandis – 3 žm.; 

- gyventojų įsodinimo į transportą ir kolonų formavimo grandis – 2 žm. 

Gyventojų surinkimo punktų įkūrimo vietos: 

Rokiškio miesto seniūnijoje – Juozo Tūbelio gimnazijoje, P. Širvio g. 2, Rokiškis; 

Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje – Rokiškio kultūros centro Bajorų filiale, Pušyno g. 2, 

Bajorai; 

Juodupės seniūnijoje – Juodupės gimnazijoje, P. Cvirkos g. 16, Juodupė; 

Jūžintų seniūnijoje – Juozo Otto Širvydo vidurinėje mokykloje, Beržų g. 3, Jūžintai; 

Kamajų seniūnijoje – Kamajų Antano Strazdo gimnazijoje, K. Šešelgio g. 7, Kamajai; 

Kazliškio seniūnijoje - Kazliškio pagrindinėje mokykloje, Šilelio g. 7, Kazliškio k.; 

Kriaunų seniūnijoje – Kriaunų pagrindinėje mokykloje, Sartų g. 19, Kriaunos;  

Obelių seniūnijoje – Obelių gimnazijoje, Mokyklos g. 6, Obeliai; 

Pandėlio seniūnijoje – Pandėlio gimnazijoje, Panemunio g. 25, Pandėlys; 

Panemunėlio seniūnijoje – Panemunėlio pagrindinėje mokykloje, Kamajų g. 11, 

Panemunėlio glž.st. 

Tarpinio gyventojų evakavimo punkto organizacinė struktūra: 

- punkto vadovas – ūkio subjekto, įstaigos vadovas; 

- evakuojamų gyventojų apskaitos grandis – 2 žm.; 

- transporto apskaitos grandis – 1 žm.; 

- gyventojų užterštumo kontrolės grandis – 2 žm.; 

- sanitarinio švarinimo punktas – 4 žm.; 

- autotransporto ir technikos švarinimo punktas – 2 žm.; 

- gyventojų įsodinimo į transportą ir kolonų formavimo grandis – 2 žm. 

Tarpinių gyventojų evakavimo punktų įkūrimo vietos: 

Rokiškio miesto seniūnijoje – Rokiškio senamiesčio progimnazija, J. Biliūno g. 2, Rokiškis; 

Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje – Kavoliškio mokykla-darželis, Sodo g. 1, Kavoliškio k.; 

Juodupės seniūnijoje – Juodupės lopšelis-darželis, Tekstilininkų g. 5, Juodupė; 

Jūžintų seniūnijoje – Jūžintų seniūnija, J.O. Širvydo g. 31, Jūžintai;  
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Kamajų seniūnijoje – Kamajų ikimokyklinio ugdymo skyrius, Kaštonų g. 4, Kamajai; 

Kazliškio seniūnijoje –  Kazliškio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius, Sodų g. 10, 

Kazliškis; 

Kriaunų seniūnijoje – Kriaunų seniūnija, Liepų g. 2, Kriaunos; 

Obelių seniūnijoje – Obelių lopšelis-darželis,Stoties g. 29, Obeliai; 

Pandėlio seniūnijoje – Pandėlio pradinė mokykla, Panemunio g. 25A, Pandėlys; 

Panemunėlio seniūnijoje – Panemunėlio seniūnija, Stoties g. 4, Panemunėlio glž.st. 

Evakuotų gyventojų priėmimo punkto organizacinė struktūra: 

- punkto vadovas – įstaigos vadovas; 

- gyventojų ir transporto apskaitos grandis – 2 žm.; 

- apgyvendinimo grandis – 6 žm. 

Evakuotų gyventojų priėmimo punktų įkūrimo vietos parenkamos iš statinių, į kuriuos 

galima evakuoti gyventojus, sąrašo (17 priedas). 

 

5.4. Gyventojų evakavimo kryptys ir maršrutai 

 

Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, 

galimą ekstremaliosios situacijos plitimo kryptį, savivaldybės administracijos direktorius parenka 

gyventojų evakavimo maršrutą ir nustato, per kuriuos savivaldybės gyventojų surinkimo, tarpinius 

gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktus bus vykdomas gyventojų evakavimas. 

Kai reikalinga evakuoti Rokiškio rajono vienos seniūnijos gyventojus, gyventojai 

evakuojami į gretimas Rokiškio rajono seniūnijas. 

Kai reikalinga evakuoti dviejų ir daugiau seniūnijų gyventojus, gyventojai evakuojami į 

kaimynines savivaldybes šiais maršrutais: 

1) Rokiškio mieste suformuota autobusų ir lengvųjų automobilių kolona iš Vilties gatvės 

važiuoja Obelių, Kamajų, Kriaunų ir Pandėlio kryptimis; 

2) Juodupėje suformuotos kolonos važiuoja Obelių kryptimi;  

3) Jūžintuose suformuotos kolonos juda Kamajų kryptimi;  

4) Kazliškio seniūnijoje suformuotos kolonos važiuoja Pandėlio kryptimi. 

Iš tarpinių gyventojų evakavimo ir evakuotų gyventojų priėmimo punktų (Obelių, Kamajų, 

Kriaunų ir Pandėlio) kolonos važiuoja penkiomis kryptimis: iš Obelių į Latviją (Subatės kryptis), iš 

Kamajų į Anykščių savivaldybės teritoriją (Svėdasų kryptis), iš Kriaunų į Zarasų savivaldybės 

teritoriją (Dusetų kryptis), iš Pandėlio į Biržų savivaldybės teritoriją (Papilio kryptis) (žr. Rokiškio 

rajono savivaldybės gyventojų evakavimo organizavimo schemą). 
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5.5. Gyventojams evakuoti ekstremaliųjų situacijų atvejais būtinos priemonės ir materialiniai 

ištekliai 

 

Aprūpinimas transportu. Gyventojams evakuoti ekstremaliųjų situacijų atvejais 

numatytas transporto kiekis ir galimas vežti gyventojų skaičius pateiktas 18 priede. Neužtenkant 

savivaldybėje turimų transporto priemonių numatoma kreiptis į gretimas kaimynines savivaldybes, 

su kuriomis sudaryti tarpusavio pagalbos planai 7 priedas. 

Medicininis aprūpinimas. Evakuotųjų gyventojų medicininis aprūpinimas organizuojamas 

evakuotų gyventojų priėmimo punktuose. Savivaldybės gydytojas organizuoja, o asmens ir 

visuomenės sveikatos įstaigos užtikrina evakuotųjų gyventojų sveikatos apsaugą (aprūpinimą 

medikamentais). 

Viešosios tvarkos užtikrinimas gyventojų sutelkimo (apgyvendinimo vietose). Viešosios 

tvarkos palaikymą ir eismo reguliavimą keliuose evakavimo metu vykdo policijos pareigūnai. 

Konkretų ekipažų kiekį pagal suformuotų automobilių kolonų skaičių nustatys savivaldybės 

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. 

 

5.6. Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės 

 

 Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar karo 

metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų 

veiksnių. 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 529 (Žin., 2010, Nr. 

56-2756) patvirtintu Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašu, 

savivaldybėje paskaičiuotas minimalus kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugomų gyventojų 
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skaičius. Minimalus kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugomų savivaldybės gyventojų skaičius 

apskaičiuojamas pagal formulę: 

G = 0,1 x S + V + N, 

S – bendras savivaldybės gyventojų skaičius; 

V – savivaldybės gyventojų – vaikų iki 7 metų skaičius; 

N – neįgaliųjų savivaldybės gyventojų skaičius. 

Sudarytoje rajono kolektyvinių apsaugos priemonių ir gyventojų paslėpimo suvestinėje 

paskaičiuota, kad kolektyvinės apsaugos statiniuose galima apsaugoti 4823 gyventojus ir poreikis 

tenkinamas 54,3 proc. (19 priedas). 

 

6. GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR 

GRESIANČIŲ AR SUSIDARIUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 

VALDYMO ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 
 

6.1. Asmens, atsakingo už informacijos priėmimą ir perdavimą, veiksmai gavus informaciją 

apie gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją 

situaciją 

 

Asmuo, atsakingas už informacijos priėmimą ir perdavimą – Savivaldybės administracijos 

vyresnysis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai, gavęs pranešimą apie gresiantį ar įvykusį 

įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, juos įvertina pagal ekstremaliųjų įvykių 

kriterijus patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1063 redakcija) ir jei įvykis 

pasiekia ar viršija ekstremaliojo įvykio kriterijus, apie tai praneša savivaldybės administracijos 

direktoriui – savivaldybės ESK pirmininkui. 

Pranešime nurodoma, iš ko ir kada gauta informacija, įvykio data, laikas, vieta, kas objekto, 

kuriame įvyko ekstremalusis įvykis, vadovas, įvykio trumpa charakteristika, kokios institucijos 

informuotos, kas vykdo ir vadovauja gelbėjimo darbams, kokia pagalba reikalinga, informaciją 

perdavusio asmens vardas, pavardė, pareigos, adresas, telefonas. 

 

6.2. Savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas ir veiksmų 

koordinavimas 

 

Pagal atliktą savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, didelio ir 

labai didelio rizikos lygio nustatyti šie pavojai: 

1. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis ar epidemija; 

2. Gaisrai pastatuose ir įrenginiuose; 
3. Gaisrai atvirose teritorijose; 

4. Kelių transporto avarijos; 

5. Naftos produktų išsiliejimas; 

6. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai; 

7. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai; 

8. Pastatų, statinių griuvimai; 

9. Gyvūnų ligos; 

10. Katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai. 

Savivaldybės teritorijoje įvykus šiems įvykiams ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, 

sukviečiamas rajono savivaldybės ESK. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija, gavusi 

informaciją apie įvykį, įvertina situaciją, nustato pavojingumo laipsnį darbuotojams ir gyventojams, 

turtui bei aplinkai, galimą poveikį visuomenės rimčiai, prognozuojamas pasekmes ir teikia 

Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymą dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo. 
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Savivaldybės ESK pirmininko priimti sprendimai privalomi visiems civilinės saugos ir 

gelbėjimo sistemos struktūriniams padaliniams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, 

kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, neatsižvelgiant į jų pavaldumą, taip pat ir gyventojams. 

Ekstremaliojo įvykio židinyje civilinės saugos veiksmams ir gelbėjimo darbams vadovauja 

gelbėjimo darbų vadovas. Gelbėjimo darbų vadovo funkcijas įvykio vietoje pradiniu momentu 

vykdo pirmasis į įvykio vietą atvykęs pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas be atskiro 

nurodymo ir vadovauja incidentų ar ekstremalių įvykių likvidavimui iki atvyks, atsižvelgiant į 

įvykio pobūdį, atitinkamų pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas kuris ir tampa darbų vadovu. 

Gelbėjimo darbų vadovui yra pavaldžios civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgos, 

neatsižvelgiant į jų pavaldumą. 

Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, sprendimą dėl operacijų 

centrų sušaukimo priima Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija arba Savivaldybės 

administracijos direktorius. Veiksmai Savivaldybės lygiu koordinuojami ir pajėgoms vadovaujama 

per Savivaldybės operacijų centrą. 

Kol nepaskirtas Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, pajėgų veiksmus 

savivaldybės lygiu organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės operacijų centras. Sprendimai priimami 

vadovaujantis savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytais veiksmais ir (ar) 

Savivaldybės operacijų centro nuostatų suteiktais įgaliojimais. 

Paskyrus Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą, gelbėjimo darbų 

vadovas toliau organizuoja darbus įvykio vietoje. Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovas atsako už darbų organizavimą savivaldybės mastu. 

Kai naudojami Savivaldybės materialiniai ištekliai, veiksmų koordinavimą ir vadovaujamą 

pajėgoms atlieka Savivaldybės ESK paskirtas Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovas.  

Jeigu ekstremalioji situacija apima ne daugiau kaip tris gretimas savivaldybes, savivaldybių 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovai visus veiksmus derina tarpusavyje – priimami 

kolegialūs sprendimai, tačiau galutinio sprendimo dėl bendrų darbų koordinavimo teisę turi 

savivaldybės, kurioje yra ekstremaliosios situacijos židinys, ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovas.  

Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas atsako už ekstremaliosios 

situacijos padarinių, galinčių sukelti ekstremalųjį įvykį ar kartotinę ekstremaliąją situaciją, šalinimo 

darbų (toliau – neatidėliotini ekstremaliosios situacijos padarinių šalinimo darbai) organizavimą.  

Prireikus pakeisti Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą, pasiūlymus dėl 

pakeitimo teikia Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija. 
 

6.3. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis ar epidemija 
 

Ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga; 

pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis ar epidemija. 

 

Atsakingoji institucija: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Panevėžio departamento Rokiškio skyrius. 

Remiančiosios institucijos: Rokiškio rajono savivaldybė, Savivaldybės gydytojo tarnyba, 

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariatas, 

Panevėžio APGV Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio 

departamento Rokiškio skyrius: 

atlieka GDV ir OV funkcijas; 

įvertina ekstremaliąją situaciją, atlieka epidemiologinį tyrimą ir dalyvauja organizuojant 

priešepidemines priemones; 
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epidemiologinio tyrimo metu surenkama informacija apie ligonį, išsiaiškinama galima 

užsikrėtimo vieta, įtariamas infekcijos šaltinis, rizikos veiksniai, buvusios ligonio kelionės mėnesio 

laikotarpiu; 

surenkama informacija apie sąlytį su ligoniu turėjusius asmenis, sudaromas sąlytį turėjusiųjų 

asmenų sąrašas, kuriame nurodoma šių asmenų kontaktinė informacija; 

atsižvelgiant į užkrečiamąją ligą, sąlytį turėję asmenys stebimi, izoliuojami, taikoma 

imunoprofilaktika ir/ar chemioprofilaktika; 

kartu su asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialistais nustatoma apimtis ir 

organizuojama skubi bendroji ir/ar specifinė chemoprofilaktika riziką susirgti turėjusiems 

asmenims; 

informuojami kiti teritoriniai visuomenės sveikatos priežiūros centrai apie riziką susirgti 

turėjusius asmenis pagal jų nurodytą nuolatinę gyvenamąją ir/ar darbo vietą; 

nustatoma aplinkos laboratorinių tyrimų apimtis židinyje ir organizuojamas kartu su 

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistais dirvožemio, žaliavų, 

maisto, vandens bandinių ir plovinių nuo įvairių aplinkos objektų paėmimas; 

koordinuojami asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

veiksmai stacionare, taikant standartines, kontaktines ir/ar pacientų, sergančių per orą (lašeliais, 

dalelėmis) plintančiomis užkrečiamosiomis ligomis izoliavimo priemones; 

įvertinami epidemiologinės diagnostikos ir/ar laboratorinių tyrimų duomenys, daroma 

motyvuota išvada apie atvejo infekcijos šaltinį, priežastis, infekcijos perdavimo veiksnius, 

organizuotas ir įgyvendintas priemones pakartotiniems susirgimams židinyje išvengti; 

koordinuoja aplinkos privalomąjį baigiamąjį kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, 

dezinsekciją, deratizaciją) židiniuose; 

epidemiologiškai stebi židinį per visą užkrečiamosios ligos inkubacinį laikotarpį; 

kontroliuoja priešepideminių priemonių taikymą užkrėstoje teritorijoje ir vertina jų 

veiksmingumą; 

teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms apie vykdomas priemones ir esamą padėtį 

teisės aktų nustatyta tvarka; 

teikia Sveikatos apsaugos ministerijai informaciją apie materialinių, finansinių ir 

žmogiškųjų išteklių, reikalingų visuomenės sveikatos priežiūrai organizuoti ekstremaliosios 

situacijos atveju, poreikį; 

dalyvauja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo centro darbe: vertina epideminę 

situaciją, sergamumo dinamiką, pateikia duomenis savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo 

centrui apie taikytas priešepidemines priemones ir jų veiksmingumą; 

rengia pasiūlymus dėl priešepideminio režimo karantino teritorijoje įvedimo; 

teikia Sveikatos apsaugos ministerijai pasiūlymus dėl karantino atšaukimo; 

gauna ir priima informaciją apie įvykį, nuolat ją bendrina ir perduoda visą informaciją 

PAGD prie VRM. 

  

Rokiškio rajono savivaldybė: 

perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas 

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

ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotųjų 

gyventojų apgyvendinimą. 

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio 

departamento Rokiškio skyriaus teikimu: 

uždraudžia žmonių susibūrimus savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose, 

organizacijose, viešose vietose, kai iškyla pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų išplitimo 

pavojus; 
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riboja gyventojų keliones ir transporto priemonių judėjimą apkrėstoje teritorijoje ir išvykimą 

už jos ribų; 

organizuoja nustatytose teritorijose karantino režimo priemonių įgyvendinimą, kai 

savivaldybės teritorijai yra paskelbtas teritorijų karantinas; 

pagal savo kompetencijas priima norminius aktus susidariusios situacijos atžvilgiu. 

 

Savivaldybės gydytojo tarnyba: 

koordinuoja savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ir veiksmus 

užkrečiamųjų ligų atvejais; 

vertina užkrečiamųjų ligų diagnostikos kokybę; 

organizuoja privalomų valstybinių programų užkrečiamųjų ligų klausimais įgyvendinimą 

savivaldybėje; 

gydytojų specialistų komisijos sprendimu organizuoja asmenų būtinąjį hospitalizavimą ir 

būtinąjį izoliavimą. 

 

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos 

komisariatas: 

organizuoja teritorijų, kurioms taikomas karantino režimas, ribų apsaugą ir viešosios tvarkos 

palaikymą; 

koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų tarnybų patekimą į ekstremaliojo įvykio 

židinio teritoriją; patekimą į židinio teritoriją; 

renka bei apdoroja informaciją apie aukas, organizuoja aukų atpažinimą ir tapatybės 

nustatymą; 

dalyvauja atliekant privalomojo aplinkos nukenksminimo pašalinimo darbus; 

užtikrina viešąją tvarką būtinai hospitalizuojant asmenis. 

 

Panevėžio APGV Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba: 

vykdo žmonių gelbėjimą; 

dalyvauja evakuojant gyventojus.  

 

6.4. Gaisrai 

 

Gaisrai pastatuose ir įrenginiuose; 

Gaisrai atvirose teritorijose. 

  

Atsakingoji institucija: Panevėžio APGV Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

Remiančiosios institucijos: Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariatas, Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Rokiškio skyrius, VšĮ 

Rokiškio rajono savivaldybės poliklinika, Rokiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba. 

 

Panevėžio APGV Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba: 

gaisrų gesinimas ir žmonių gelbėjimą iš gaisro židinio ir pavojingų zonų; 

vadovauja gaisrų gesinimui; 
vykdo gaisro gesinimo vadovo ir operacijų vadovo ir darbų koordinavimo štabo vadovo 

funkcijas, išskyrus gaisrų gesinimą miškuose. Gaisrų gesinimui miškuose vadovauja miškų urėdijos 

paskirti atsakingi asmenys; 

gauna ir priima informaciją apie įvykį, nuolat ją bendrina ir perduoda visą informaciją 

PAGD prie VRM;   

suteikia nukentėjusiesiems pirmąją medicinos pagalbą; 

tiria gaisro priežastis, nustatinėja kaltus asmenis. 
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Rokiškio rajono savivaldybė: 
užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, 

įgyvendinimą; 

perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas 

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

ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti, 

organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotųjų gyventojų 

apgyvendinimą; 

pagal savo kompetenciją priima norminius aktus gaisro metu susidariusios situacijos 

atžvilgiu. 

 

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos 

komisariatas: 

organizuoja valstybinio, visuomeninio ir privačiojo turto apsaugą nelaimės rajone; 

reguliuoja eismą nelaimės metu rajone ir jo prieigose, išstato transporto kontrolės punktus; 

organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo, įlaipinimo į transportą, 

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

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

ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą; 

informuoja valstybines institucijas, visuomenines organizacijas, piliečius apie eismo 

apribojimą ekstremaliųjų įvykių teritorijoje, avarijas ir kitas ypatingas situacijas, kurios kelia pavojų 

žmonių saugumui; 

identifikuoja žuvusiuosius, apdoroja informaciją apie aukas bei organizuoja jų išgabenimą iš 

įvykio vietos; 

nustato nukentėjusiųjų tapatybę; 

imasi priemonių išvengti panikos ir masinių neramumų; 

informuoja savivaldybės ESOC apie vykdomas priemones ir padėtį. 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio 

departamento Rokiškio skyrius: 

vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę; 

dalyvauja vertinant teritorijos užterštumo nuodingomis medžiagomis lygį, teikia pasiūlymus, 

kaip apsaugoti gyventojus; 

pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis tarnybomis, likviduojančiomis 

ekstremaliosios situacijoms padarinius; 

informuoja savivaldybės ES OC apie vykdomas priemones ir padėtį. 

 

VšĮ Rokiškio rajono savivaldybės poliklinika: 

suteikia pirmąją med. pagalbą nukentėjusiesiems įvykio vietoje; 

organizuoja nukentėjusiųjų hospitalizavimą ir pervežimą; 

informuoja savivaldybės ES OC apie žuvusiuosius bei nukentėjusiųjų skaičių. 

 

Rokiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba: 

gaisrų gesinimas, žmonių bei turto gelbėjimas; 

vykdo kitus gaisro gesinimo vadovo nurodymus. 
 

6.5. Kelių transporto avarijos 

 
Atsakingoji institucija: Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio 

rajono policijos komisariatas. 
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Remiančiosios institucijos: Panevėžio APGV Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, 

Rokiškio rajono savivaldybė, VšĮ Rokiškio rajono savivaldybės poliklinika, VĮ „Panevėžio regiono 

keliai“ Rokiškio kelių tarnyba. 

 
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos 

komisariatas: 

atlieka GDV funkcijas; 

reguliuoja eismą įvykio vietoje ir jo prieigose, išstato transporto kontrolės punktus; 

nustato nukentėjusiųjų tapatybę; 

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

ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą; 

organizuoja valstybinio, visuomeninio ir privačiojo turto apsaugą nelaimės rajone; 

identifikuoja žuvusiuosius, apdoroja informaciją apie aukas bei organizuoja jų išgabenimą iš 

įvykio vietos; 

dalyvauja tiriant avarijų priežastis; 

informuoja savivaldybės administracijos vyriausiąjį specialistą civilinei saugai ir 

mobilizacijai ir ES OC apie vykdomas priemones ir padėtį. 

 
Panevėžio APGV Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba: 

vykdo gaisrų gesinimą ir žmonių gelbėjimą; 

suteikia nukentėjusiesiems pirmąją medicinos pagalbą. 

 

Rokiškio rajono savivaldybė: 

užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, 

įgyvendinimą; 

perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas 

įstaigas ir ūkio subjektus apie susidariusią ekstremaliąją situaciją; 

pagal savo kompetencijas priima norminius aktus susidariusios situacijos atžvilgiu. 

 

VšĮ Rokiškio rajono savivaldybės poliklinika: 

suteikia pirmąją med. pagalbą nukentėjusiesiems įvykio vietoje; 

organizuoja nukentėjusiųjų hospitalizavimą ir pervežimą; 

informuoja savivaldybės ES OC apie žuvusiuosius bei nukentėjusiųjų skaičių. 

 

VĮ „Panevėžio regiono keliai“ Rokiškio kelių tarnyba: 

po įvykio sutvarko kelių dangą, pakelių statinius ir kelio ženklus; 

informuoja savivaldybės administracijos vyriausiąjį specialistą civilinei saugai ir 

mobilizacijai ir ES OC apie vykdomas priemones ir padėtį. 

 

6.6. Naftos produktų išsiliejimas 

 
Atsakingoji institucija: AB ,,Orlen Lietuva“. 

Remiančiosios institucijos: Panevėžio APGV Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, 

Rokiškio rajono savivaldybė, VšĮ Rokiškio rajono savivaldybės poliklinika, Panevėžio regiono 

aplinkos apsaugos departamento Rokiškio rajono agentūra, Panevėžio apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariatas. 

 

AB ,,Orlen Lietuva“: 

atlieka GDV ir OV funkcijas; 

perspėja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio 

subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją; 
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nustato apribojimų zonas, konkrečias apsaugos priemones, informuoja incidento likvidavime 

dalyvaujančias institucijas ir nurodo jų dislokacijos vietas; 

organizuoja avarijų padarinių likvidavimą; 

stabdo naftos produktų nutekėjimą ir apriboja patekimą į gruntą ir vandenis; 

surenka išsiliejusius naftos produktus ir užterštą gruntą į talpas ir išveža į sugojimo vietą; 

organizuoja surinktų naftos produktų ir užteršto grunto utilizavimą. 

informuoja savivaldybės administracijos vyriausiąjį specialistą civilinei saugai ir 

mobilizacijai ir ES OC apie vykdomas priemones ir padėtį. 

 
Panevėžio APGV Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba: 

vykdo gaisrų gesinimą ir žmonių gelbėjimą; 

vykdo gelbėjimo darbus avarijos vietoje; 

teikia neatidėliotiną pagalbą nukentėjusiems. 

 
Rokiškio rajono savivaldybė: 
perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas 

įstaigas ir ūkio subjektus apie susidariusią ekstremaliąją situaciją; 

pagal savo kompetencijas priima norminius aktus susidariusios situacijos atžvilgiu  

užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, 

įgyvendinimą; 

gauna ir priima informaciją apie įvykį, nuolat ją bendrina ir nustatyta tvarka perduoda 

PAGD prie VRM ir Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos operacinio vadovavimo 

skyriui. 

 

VšĮ Rokiškio rajono savivaldybės poliklinika: 
suteikia pirmąją med. pagalbą nukentėjusiesiems įvykio vietoje; 

organizuoja nukentėjusiųjų hospitalizavimą ir pervežimą; 

informuoja savivaldybės ES OC apie žuvusiuosius bei nukentėjusiųjų skaičių. 

 
Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Rokiškio rajono agentūra: 

už avarijos židinio ribų atlieka padaryto poveikio aplinkai pirminį įvertinimą ir nustato 

galimas pasekmes, praneša apie tai Aplinkos apsaugos agentūrai ir informuoja savivaldybės 

administraciją; 

kartu su kitų atsakingų institucijų atstovais imasi veiksmų siekiant nustatyti ekstremaliosios 

situacijos ar įvykusios avarijos kaltininkus; 

rengia dokumentus dėl ieškinių aplinkai padarytos žalos atlyginimo ir kitų įstatymais 

numatytų ekonominių sankcijų taikymo, kontroliuoja ieškinių ir kitų ekonominių sankcijų 

išieškojimo iš pažeidėjų. 

 

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos 

komisariatas: 

užtikrina viešąją tvarką avarijos vietoje; 

organizuoja avarijos vietoje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus turto apsaugą; 

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

ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą; 

dalyvauja tiriant avarijų priežastis. 

 

6.7. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai 

 

Maksimalus vėjo greitis 28 ÷ 32 m/s ; 

smarkus lietus, kruša, smarkus snygis, pūga, lijundra, smarkus sudėtinis apšalas, speigas; 

tirštas rūkas; 
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šalna aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu, kaitra, sausra aktyviosios augalų vegetacijos 

laikotarpiu. 

Atsakingoji institucija: Rokiškio rajono savivaldybė. 

Remiančiosios institucijos: Panevėžio APGV Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, VĮ 

„Panevėžio regiono keliai“ Rokiškio kelių tarnyba, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Rokiškio rajono policijos komisariatas, Rokiškio paprastoji klimatologijos stotis, VšĮ 

Rokiškio rajono savivaldybės poliklinika, AB „ESO“ Panevėžio regionas, Rokiškio rajono 

savivaldybės priešgaisrinė tarnyba. 

 

Rokiškio rajono savivaldybė: 

atlieka GDV ir OV funkcijas; 

gauna ir priima informaciją apie įvykį, nuolat ją bendrina ir perduoda visą informaciją 

Panevėžio APGV ir PAGD prie VRM; 

organizuoja gelbėjimo darbus; 

organizuoja žmonių evakavimą; 

užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, 

įgyvendinimą; 

perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas 

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

ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti, 

organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotųjų gyventojų 

apgyvendinimą. 

pagal savo kompetenciją priima norminius aktus susidariusios ekstremaliosios situacijos 

atžvilgiu.  

 

Panevėžio APGV Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba: 

vykdo gelbėjimo darbus; 

vykdo gaisrų gesinimą; 

vykdo žmonių paiešką, gelbėjimą ir iškeldinimą iš pavojingų zonų; 
suteikia nukentėjusiesiems pirmąją medicinos pagalbą. 

 

VĮ „Panevėžio regiono keliai“ Rokiškio kelių tarnyba: 

organizuoja kelių priežiūrą, užtikrina, kad valstybinės reikšmės keliuose nedelsiant būtų 

panaikintos kliūtys, trukdančios ir keliančios pavojų transporto eismui; 

stato papildomus kelio ženklus; 

informuoja Savivaldybės ESOC apie vykdomas priemones ir padėtį. 

 
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos 

komisariatas: 

reguliuoja eismą nelaimės rajone ir jo prieigose; 
informuoja institucijas, visuomenines organizacijas, piliečius apie eismo apribojimą 

ekstremaliųjų įvykių teritorijoje; 

teikia pagalbą gelbstint žmones ir turtą, imasi priemonių žmonių saugumui užtikrinti; 

informuoja Savivaldybės ESOC apie vykdomas priemones ir padėtį. 

 
Rokiškio paprastoji klimatologijos stotis: 

teikia informaciją Rokiškio rajono savivaldybei apie prognozuojamas ekstremaliąsias 

situacijas; 

ekstremaliosios situacijos metu renka informaciją, ją apibendriną ir teikia savivaldybės ES 

OC. 
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VšĮ Rokiškio rajono savivaldybės poliklinika: 

suteikia pirmąją med. pagalbą nukentėjusiesiems įvykio vietoje; 

organizuoja nukentėjusiųjų hospitalizavimą ir pervežimą; 

teikia informaciją apie žuvusiuosius bei nukentėjusiųjų skaičių. 

 
AB „ESO“ Panevėžio regionas: 

informuoja gyventojus apie elektros linijų griūtis, nutrūkusius elektros laidus; 

aprūpina avarines brigadas reikalingomis medžiagomis ir įrankiais; 

numato avarinių brigadų iškvietimo tvarką; 

organizuoja elektros energijos tiekimo atstatymo darbus; 
paruošia elektros energijos rezervinį tiekimą vietovėms, kur gali būti išgriautos elektros 

tiekimo linijos; 

informuoja Savivaldybės ESOC apie vykdomas priemones ir padėtį. 

 
Rokiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba: 

vykdo gelbėjimo darbus; 

vykdo kitus GDV nurodymus. 
 

6.8. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir gedimai 

 
Atsakingoji institucija: AB „ESO“ Panevėžio regionas. 

Remiančiosios institucijos: Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio APGV Rokiškio 

priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 
 

AB ,,ESO“ Panevėžio regionas: 

atlieka GDV ir OV funkcijas; 
informuoja gyventojus apie elektros linijų griūtis, nutrūkusius elektros laidus; 

aprūpina avarines brigadas reikalingomis medžiagomis ir įrankiais; 

numato avarinių brigadų iškvietimo tvarką; 

paruošia elektros energijos rezervinį tiekimą vietovėms, kur gali būti išgriautos elektros 

tiekimo linijos; 
informuoja Savivaldybės ESOC apie vykdomas priemones ir padėtį. 

 

Rokiškio rajono savivaldybė: 
perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas 

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

ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti, 

organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotųjų gyventojų 

apgyvendinimą; 

pagal savo kompetenciją priima norminius aktus susidariusios ekstremaliosios situacijos 

atžvilgiu; 

gauna ir priima informaciją apie įvykį, nuolat ją bendrina ir perduoda visą informaciją 

PAGD prie VRM;  

 

Panevėžio APGV Biržų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 
vykdo gelbėjimo darbus; 

vykdo gaisrų gesinimą. 
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6.9. Pastatų, statinių sugriuvimai 

 

Atsakingoji institucija: Rokiškio rajono savivaldybė. 

Remiančiosios institucijos: Panevėžio APGV Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, 

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariatas. 

 

Rokiškio rajono savivaldybė: 

atlieka GDV ir OV funkcijas; 
gauna ir priima informaciją apie įvykį, nuolat ją bendrina ir perduoda visą informaciją 

Panevėžio APGV ir PAGD prie VRM; 

organizuoja gelbėjimo darbus; 

organizuoja žmonių evakavimą; 
užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, 

įgyvendinimą; 

perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas 

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

ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti, 

organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotųjų gyventojų 

apgyvendinimą.  

pagal savo kompetencijas priima norminius aktus susidariusios ekstremaliosios situacijos. 

  

Panevėžio APGV Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba: 

vykdo gelbėjimo darbus; 

vykdo gaisrų gesinimą; 

vykdo žmonių paiešką, gelbėjimą ir iškeldinimą iš pavojingų zonų; 

suteikia nukentėjusiesiems pirmąją medicinos pagalbą. 

 

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos 

komisariatas: 

reguliuoja eismą nelaimės rajone ir jo prieigose; 

organizuoja avarijos vietoje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus turto apsaugą; 

identifikuoja žuvusiuosius, apdoroja informaciją apie aukas bei organizuoja jų išgabenimą iš 

įvykio vietos; 

nustato nukentėjusiųjų tapatybę; 

imasi priemonių išvengti panikos ir masinių neramumų; 

dalyvauja tiriant avarijų priežastis; 

informuoja Savivaldybės ESOC apie vykdomas priemones ir padėtį. 

 

6.10. Gyvūnų ligos 

 

Atsakingoji institucija: Rokiškio rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba. 

Remiančiosios institucijos: Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariatas, VĮ „Panevėžio regiono keliai“ 

Rokiškio kelių tarnyba, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Panevėžio departamento Rokiškio skyrius, gyvulių savininkai. 

 

Rokiškio rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba: 

atlieka GDV ir OV funkcijas; 

vadovaujasi gyvūnų pavojingų užkrečiamųjų ligų neatidėliotinų priemonių planais ir 

organizuoja jų įgyvendinimą; 
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atlieka epizootinį tyrimą, organizuoja, koordinuoja ir pagal kompetenciją vykdo gyvūnų, 

maisto, pašarų ir vandens taršos pavojingais ir ypač pavojingais ligų sukėlėjais tyrimą, atlieka 

mikrobiologinės taršos stebėseną; 

nustato ligos židinio, apsaugos ir priežiūros zonų ribas; 

nustato gyvūnų ligų profilaktines ir gyvūnų žudymo priemones, kontroliuoja, kaip jos 

vykdomos; 

kontroliuoja, kad būtų sunaikintas pavojingų ir ypač pavojingų ligų sukėlėjų užterštas 

maistas, pašarai, šalutiniai gyvūniniai produktai ir pašalintas geriamojo vandens kenksmingumas; 

nustato užkrėstoje teritorijoje gyvybiškai svarbių objektų funkcionavimo, žmonių ūkinės 

veiklos, kitų veiklos rūšių, susijusių su maisto ir pašarų tvarkymo tęstinumu, geriamojo vandens 

tiekimu, naminių gyvūnų priežiūra ir auginimu, ir kitas procedūras, kontroliuoja ir reglamentuoja 

maisto ir pašarų tvarkymo subjektų veiklą užkrėstoje teritorijoje; 

įvertina ekstremaliosios situacijos keliamą grėsmę gyvūnams ir apie diagnozuotas gyvūnų 

užkrečiamąsias ligas ir priemones joms likviduoti praneša Apskrities PGV, Visuomenės sveikatos 

centrui, Savivaldybės ESK; 

jeigu būtina, kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl papildomų apsaugos 

priemonių (policijos postų steigimo, keleivinių autobusų maršrutų pakeitimo, transporto srauto 

nukreipimo, gyventojų stebėjimo ir kitų priemonių). 

 

Rokiškio rajono savivaldybė: 

perspėja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio 

subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, išplatina valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų turimą arba joms skirtą informaciją, kuri leistų imtis priemonių, siekiant 

išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti; 

vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir valstybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro nurodymus, užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane, įgyvendinimą; 

pagal savo kompetencijas priima norminius aktus susidariusios situacijos atžvilgiu. 

 

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos 

komisariatas: 

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

tvarkos palaikymą; 

koordinuoja, kaip organizuojamas civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų tarnybų  

patekimas į ekstremaliojo įvykio židinio teritoriją; 

organizuoja policijos pajėgų patelkimą, palaiko nustatytą karantino režimą; 

organizuoja valstybinio, visuomeninio ir privačiojo turto apsaugą nelaimės rajone. 

 

VĮ „Panevėžio regiono keliai“ Rokiškio kelių tarnyba: 

numato valstybinės reikšmės kelių apylankas ir pažymi jas kelio ženklais; 
informuoja Savivaldybės ESOC apie vykdomas priemones ir padėtį. 

 
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio 

departamento Rokiškio skyrius: 

vertina susidariusią ekstremaliąją situaciją, nustato pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei; 

nustato žmonių sveikatos apsaugos priemones, kai gyvulių užkrečiamosios ligos 

sukėlėjas yra pavojingas žmonėms, organizuoja ir vykdo žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktiką. 

 
Gyvulių savininkai: 

įtarę, kad jų laikomi gyvūnai serga užkrečiamąją liga, nedelsdami praneša Rokiškio 

rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai ar privačiam veterinarijos gydytojui ir imasi 

būtiniausių priemonių, kad liga neplistų; 
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dalyvauja židinio likvidavimo, ligos padarinių šalinimo darbuose. 

 
6.11. Savivaldybės administracijos bei savivaldybės teritorijoje esančių valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmai likviduojant ekstremaliuosius įvykius ar 

ekstremaliąsias situacijas 

 

6.11.1. Savivaldybės ESK, įvykus ekstremaliajam įvykiui ar susidarius ekstremaliajai 

situacijai, funkcijos ir veiksmai 

  

Gavęs pranešimą apie ekstremalųjį įvykį ar situaciją, Savivaldybės administracijos 

direktoriaus (ESK pirmininkas) priima sprendimą sukviesti ESK narių posėdį. 

Gavę signalą, ESK nariai privalo atvykti į posėdį darbo metu nedelsdami, o ne darbo 

metu, poilsio ir švenčių dienomis per 30–40 minučių. 

Atsižvelgiant į ekstremaliojo įvykio ar situacijos mastą, gelbėjimo darbų apimtį, ESK 

priima sprendimą dėl Savivaldybės ES OC sukvietimo ir jo darbų organizavimo bei teikia 

Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymą dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios 

situacijos skelbimo ar atšaukimo. 

Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymą dėl Savivaldybės 

ekstremaliosios situacijos operacijos vadovo, skiriamo vadovauti visoms civilinės saugos sistemos 

pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų 

padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje, kandidatūros. 

Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, ESK teikia 

Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos 

parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ar atšaukimo. 

Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės gyventojų 

evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai. 

Priima sprendimus, reikalingus Savivaldybėje gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai 

situacijai valdyti. 

Teikia visuomenei informaciją apie Savivaldybėje gresiančią ar susidariusią 

ekstremaliąją situaciją, padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai 

užtikrinti. 

Atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar mastą, 

ESK teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos 

pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sušaukimo. 

Teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų 

ministerijos pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų naudojimo 

ekstremaliųjų situacijų metu. 

Atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu 

susijusias funkcijas. 

 

6.11.2. Savivaldybės ES OC vykdomos funkcijos ir veiksmai 

 

ESK priėmus sprendimą dėl Savivaldybės ES OC sukvietimo ir jo darbo organizavimo, 

ES OC nariai gavę signalą privalo atvykti ir užimti iš anksto įrengtas darbo vietas operacijų centro 

patalpose darbo metu nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis per 30–50 minučių. 

Ekstremaliųjų situacijų  operacijų centras: 

- įgyvendina ekstremalių situacijų komisijos priimtus sprendimus; 

- pagal kompetenciją renka, analizuoja ir vertina duomenis ir informaciją apie įvykį, 

ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, prognozuoja jų eigą ir mastą, 

numato civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus; 

- teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų 

ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar 
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ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo 

ekstremaliosios situacijos būdus; 

- keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, analizuodamas, vertindamas 

įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos eigą; 

- organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų telkimą įvykių, 

ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto 

gelbėjimo metu; 

- organizuoja ir koordinuoja materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali 

būti panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti, padariniams 

šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ar 

atkurti, telkimą šiems tikslams pasiekti; 

- pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos sistemos subjektų veiksmus įvykių, 

ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;  

- teikia ekstremalių situacijų komisijai pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos 

pajėgų, racionalaus ir veiksmingo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų skirtų 

finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti; 

- atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu 

susijusias funkcijas. 

 

 

6.12. Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių veiklos tęstinumo 

užtikrinimas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms 

 
Paskelbus Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių darbuotojų evakavimą ar 

skubų iškeldinimą, priklausomai nuo ekstremaliosios situacijos pobūdžio, alternatyvios savivaldybės 

administracijos darbo vietos numatomos Rokiškio miškų urėdijoje (Sakališkio g. 2, Rokiškis, tel. 8 

687 48408, faks. 8 458 71014, e. p. rouredija@rokmu.lt, Rokiškio kultūros centras, Respublikos g. 

96, Rokiškis tel. 8 673 36 438 e. p. rokiskiokc@gmail.com, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto 

gimnazija, M. Riomerio g. 1, Rokiškis tel. (8 458) 51 593, e. p. rastine@rvg.lt . Už savivaldybės 

administracijos struktūrinių padalinių darbuotojų evakavimą ar skubų iškeldinimą atsakingas 

Savivaldybės administracijos Ūkio tarnybos vadovas ir ES OC. 

 

 

6.13. Materialinių išteklių telkimas ekstremaliųjų situacijų atvejais 

 

Ekstremaliųjų situacijų atvejais ūkio subjektai ir kitos įstaigos teikia jiems nuosavybės teise 

priklausančius materialinius išteklius, kai gelbėjimo darbų vadovo arba Savivaldybės 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo žinioje ir Lietuvos valstybės rezerve esančių 

materialinių išteklių nepakanka.  

Ekstremaliųjų situacijų atvejais gelbėjimo darbų vadovui arba Savivaldybės ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovui nustačius, kiek ir kokių papildomų materialinių išteklių reikia 

gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir 

jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti 

ir atkurti, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, su kuriais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės 

saugos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi sudarytos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo 

plane nurodytų užduočių vykdymo sutartys, savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu 

reikalavimu teikia materialinius išteklius gelbėjimo darbų vadovui arba Savivaldybės 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui į savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą 

vietą. 

Neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, turtui ar 

aplinkai, savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu reikalavimu turimus materialinius 

išteklius gelbėjimo darbų vadovui ar Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui į 

mailto:rouredija@rokmu.lt
mailto:rokiskiokc@gmail.com
mailto:rastine@rvg.lt
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savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą vietą pagal poreikį teikia ūkio subjektai ir kitos 

įstaigos, su kuriais nesudarytos nurodytos sutartys.  

Ekstremaliųjų situacijų atvejais ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklą ar 

elektroninių ryšių paslaugas, turi suteikti civilinės saugos sistemos subjektams pirmenybę naudotis 

elektroninių ryšių tinklais ir gauti kitas elektroninių ryšių paslaugas, būtinas civilinės saugos 

ekstremaliųjų situacijų valdymo ryšių sistemos tinkamam funkcionavimui užtikrinti.  

Savivaldybės administracijos direktorius, gelbėjimo darbų vadovas ir Savivaldybės 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas privalo siekti, kad ūkio subjektų ir kitų įstaigų 

nuostoliai ir veiklos trukdžiai būtų kuo mažesni.  

 

6.14. Sanitarinio švarinimo organizavimas, jo atlikimo vietos 

 

Sanitarinio švarinimo tikslas – maksimaliai sumažinti kenksmingų faktorių poveikį 

žmonėms ir aplinkai radioaktyviojo, cheminio ir biologinio užteršimo atvejais. Gyventojų sanitarinį 

švarinimą organizuoja Savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija. 

 Sanitarinį švarinimą sudaro: 

- pirminis sanitarinis švarinimas; 

- galutinis sanitarinis švarinimas. 

Pirminis sanitarinis švarinimas – pradinis neatidėliotinas sanitarinis švarinimas ,,šiltojoje“ 

zonoje, kuris, įtarus taršą, yra atliekamas nukentėjusiems, siekiant jiems sumažinti pavojingų 

medžiagų kenksmingumą. 

Pirminis sanitarinis švarinimas atliekamas prie ,,šiltosios“ zonos išorinio perimetro ribos. Jis 

atliekamas priešvėjinėje pusėje, ne arčiau kaip 25 metrai nuo incidento vietos.  

Pirminio sanitarinio punkto įkūrimas: 

- ant žemės patiesiamas storesnės polietileninės plėvelės, brezento ar kitos neperšlampamos 

medžiagos gabalas (mažiausiai 10 m²); 

- vienoje pusėje sustatomi indai su vandeniu ir plovimo tirpalais; 

- kitoje pusėje sustatomos tuščios talpyklos (vonelės) užterštam vandeniui surinkti, 

paruošiami polietileniniai dvigubi maišai užterštiems drabužiams sudėti. 

Pirminį sanitarinį švarinimą atlieka kiekvienas asmuo arba vienas kitam padėdamas. 

Nukentėjusieji plauna rankas, atviras kūno vietas vandeniu ir muilu, dezinfekuojančiais tirpalais, 

nuodingų medžiagų kenksmingumą pašalinančiais skysčiais, o užteršti drabužiai sudedami į 

paruoštus specialius maišus. Atlikus pirminį švarinimą nukentėjusieji apvelkami sausais 

neužterštais drabužiais, apsiaučiami apsiaustais, jei reikia suteikiama pirmoji medicinos pagalba ir 

priimamas sprendimas dėl galutinio sanitarinio švarinimo. Atliekant pirminį švarinimą užterštoje 

vietovėje apsaugos priemonės nenusiimamos, o neužterštoje vietovėje apsaugos priemonės 

nusiimamos, išskyrus dujokaukę. 

Pirminiam sanitariniam švarinimui naudojamos šios priemonės: 

- bentonito milteliai; 

- silikagelio milteliai; 

- 10 proc. amoniako tirpalas; 

- 2 proc. sodos tirpalas; 

- 2 proc. boro rūgšties tirpalas; 

- silpnas kalio permanganato tirpalas; 

- 2 proc. chloramino ar 0,5 proc. kalcio hipochlorito tirpalas; 

- 3 proc. vandenilio peroksido tirpalas; 

- 70 proc. spiritinis tirpalas; 

- vanduo ir muilas. 

Galutinis sanitarinis švarinimas – galutinis taršos pašalinimas nuo nukentėjusių žmonių, 

atliekamas sanitarinio švarinimo punktuose. 

Galutinis sanitarinis švarinimas atliekamas tik neužterštoje teritorijoje specialiai įrengtuose 

stacionariuose arba mobiliuose sanitarinio švarinimo punktuose. 
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Galutinio sanitarinio švarinimo punktą sudaro trys skyriai: 

- nusirengimo; 

- prausimosi; 

- apsirengimo. 

Sanitarinio švarinimo punkte turi būti: 

- vandentiekis, kanalizacija, vėdinimas, šildymo sistema, elektra; 

- pakankamai žmonėms švarinimo priemonių – muilo, šampūno, kempinių, žirklių, plaukų 

skutimosi mašinėlių, medvilninių ir popierinių nosinių, rankšluosčių ir paklodžių, apatinių ir 

viršutinių drabužių bei avalynės; 

- specialios taros (konteinerių, plastikinių ar guminių maišų ir kt.) ir pavojaus ženklų 

užterštiems daiktams, drabužiams sudėti ir ženklinti; 

- punktas turi būti aprūpintas keleiviniu transportu, taip pat specialiu transportu užterštiems 

daiktams į sanitarinio švarinimo ar utilizavimo vietą išvežti; 

- nusirengimo zonos ir žmonių prausimosi zonos patalpų grindys, baldai, kita įranga turi būti 

iš lengvai švarinamų, drėgmę nesugeriančių medžiagų (keramikinių plytelių, linoleumo, plastiko ir 

kt.) arba uždengiama polietileno plėvele. Sienų danga taip pat turi būti atspari drėgmei, lengvai 

valoma. 

Sanitarinio švarinimo punkto personalo uždaviniai: 

- priimti ir registruoti iš užterštos zonos atvežtus asmenis; 

- nustatyti asmenų drabužių, daiktų užterštumą; 

- švarinti žmones ir kontroliuoti sanitarinio švarinimo efektyvumą; 

- surinkti užterštus drabužius ir asmeninius daiktus, juos nukenksminti arba utilizuoti; 

- prireikus spręsti nukentėjusiųjų dispanserinio stebėjimo ar stacionarinio patikrinimo 

klausimus; 

- kiekvienam asmeniui išduoti švarinimo asmens anketą, taip pat pažymą apie konfiskuotus 

užterštus dokumentus, pinigus, asmens daiktus; 

- aiškinti apie jonizuojančiosios spinduliuotės ir kitų pavojingų medžiagų poveikį sveikatai 

ir apsaugos priemones. 

Minimalus sanitarinio švarinimo punkto personalo skaičius – 3 žmonės. Gali būti ir 

pagalbiniai darbuotojai. Atsižvelgiant į avarijos mastą ir gyventojų priėmimo skaičių, punkte gali 

dirbti kelios personalo grupės. 

Pirminio reagavimo ir sanitarinio švarinimo punktų personalas turi būti apsirūpinęs asmens 

apsaugos priemonėmis (kombinezonais, kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis, priešnuodžiais ir 

kt.)ir plovimo priemonėmis (muilu, soda), neutralizavimo priemonėmis (3 proc. vandenilio 

peroksido, silpnas kalio permanganato tirpalas, 70 proc. spirito tirpalas ir kt.). Kokios priemonės 

bus naudojamos asmenų sanitariniam švarinimui, priklauso nuo to, kokių pavojingų cheminių, 

biologinių ar radioaktyviųjų medžiagų kenksmingumas bus šalinamas. 

Numatyta, kad sanitarinis švarinimas bus atliekamas tarpiniuose gyventojų evakavimo 

punktuose. Sanitarinis švarinimas bus atliekamas pasitelkus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 

ministerijos, Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Panevėžio visuomenės 

sveikatos centro pajėgas.  

 

7. PAGALBOS TEIKIMO NUKENTĖJUSIEMS GYVENTOJAMS 

EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU 

ORGANIZAVIMAS 
 

Nukentėjusiųjų apgyvendinimo bei aprūpinimo tikslas – sudaryti minimalias gyvenimo 

sąlygas ekstremalių situacijų metu nukentėjusiems asmenims.  

Pagrindines pagalbos teikimo sritys yra šios: 

- nukentėjusiųjų apgyvendinimas; 

- aprūpinimo pirmos būtinybės prekėmis ir maitinimo organizavimas; 

- sveikatos priežiūros organizavimas; 
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- socialinių paslaugų teikimas; 

- psichologinės pagalbos organizavimas; 

- švietimo paslaugų organizavimas. 

Nukentėjusiesiems laikinų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų – aprūpinimą 

maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir kitų paslaugų – suteikimą 

organizuoja Savivaldybės Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija kartu su ES OC. 

 

7.1. Nukentėjusiųjų apgyvendinimas 

 

Savivaldybės Administracijos Ūkio tarnyba organizuoja nukentėjusiųjų gyventojų 

aprūpinimą laikinomis gyvenamosiomis patalpomis, organizuoja aprūpinimą patalyne, maistu bei 

kitomis pirmos būtinybės prekėmis. 

Ekstremaliųjų situacijų atvejais nukentėjusieji laikinai būtų apgyvendinti mokyklose, jų 

bendrabučiuose, kultūros srities pastatuose. Visuomenės paskirties pastatų, kuriuose galima laikinai 

apgyvendinti žmones, suvestinė pateikta Plano 17 priede.  

 

7.2. Aprūpinimas pirmosios būtinybės priemonėmis ir maitinimo organizavimas 

 

Rokiškio rajono savivaldybės Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija organizuoja 

nukentėjusiųjų gyventojų aprūpinimą maistu ir pirmo būtinumo priemonėmis bei jų maitinimą.  

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių parduotuvių, valgyklų ar kitų vietų, 

kuriuose būtų galimos paskirstomos (tiekiamos) prekės bei numatytas maitinimas, sąrašas pateiktas 

plano 6 priede.  

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje maisto produktus gaminančių ir tiekiančių įmonių 

sąrašas pateiktas plano 6 priede.  

 

7.3. Medicininė pagalba 

 

Medicinos pagalbą nukentėjusiesiems teisės aktų nustatyta tvarka teikia Savivaldybės 

teritorijoje esančios asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos (plano 6 priedas). 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų tikslas – laiku suteikti medicinos pagalbą, diagnozuoti 

sveikatos sutrikimus bei padėti atgauti sveikatą ekstremaliose situacijose nukentėjusiems asmenims. 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kryptys: 

– medicinos pagalbos teikimo tvarkos nustatymas ir teikimas nukentėjusiems 

ekstremaliosios situacijos židinyje; 

– nukentėjusiųjų registravimas ir rūšiavimas; 

– gabenimas į gydymo įstaigas; 

– papildomų pajėgų pasitelkimas; 

– stacionarios medicinos pagalbos teikimas; 

– ligoninės lovų skaičiaus išplėtimas; 

– kitų gydymo įstaigų informavimas dėl nukentėjusiųjų srauto; 

– vietinės valdžios institucijų informavimas apie iš avarijos išvežtus ir gydymo įstaigose 

priimtus nukentėjusius, jų skaičių, sveikatos būklę, priimtas priemones. 

Jų veiklą ekstremaliųjų situacijų atvejais koordinuoja Savivaldybės gydytojas. 

Sveikatos priežiūros įstaigos vadovaujasi parengtais ekstremaliųjų situacijų valdymo planais 

ir metodinėmis rekomendacijomis. 

Pirmąją ir skubią medicinos pagalbą teikia greitosios medicinos pagalbos paslaugas 

teikiančios įstaigos, o prireikus, ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos.  

Taip pat pirmąją ir skubią medicinos pagalbą teikia ir priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos, 

vadovaudamosi Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-194 ,,Dėl 

Priešgaisrinių gelbėjimo įstaigų dalyvavimo teikiant pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 33-1579). 
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Trūkstant pajėgų užtikrinant sveikatos priežiūrą, galima pasitelkti ir Lietuvos Raudonojo 

Kryžiaus draugijos pajėgas. Pagrindinės jų funkcijos ekstremaliųjų situacijų atvejais: 

– teikti pirmąją pagalbą; 

– padėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą, skubią medicinos pagalbą ir kitas asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems sveikatos priežiūros specialistams; 

– padėti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms pasitelkti papildomus sveikatos priežiūros 

specialistus; 

– padėti identifikuoti ir registruoti nukentėjusiuosius; 

– padėti organizuoti ir užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų laikinąjį teikimą 

švietimo ir kitose įstaigose; 

– padėti organizuoti ir atlikti kraujo donorų paiešką; 

– padėti organizuoti tarptautinės pagalbos teikimą. 

 

7.4. Socialinių paslaugų ir paramos teikimas 

 

Socialinė parama – socialinių išmokų mokėjimas ir socialinių paslaugų teikimas – 

vykdomas per valstybės ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintas socialines programas.  

Socialinė parama fiziniams asmenims teikiama per Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės rūpybos skyrių,  seniūnijas. Socialinė parama gali būti suteikta pašalpos 

arba paslaugos forma. Socialinė parama gali būti vienkartinė arba ilgalaikė. Visi dokumentai, susiję 

su socialine parama, yra tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nurodymais ir terminais. 

Prireikus Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pajėgos taip pat teikia nukentėjusiesiems 

socialines paslaugas, labdarą ir paramą.  

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų, 

visuomeninių organizacijų, užsiimančių socialine rūpyba, sąrašas pateiktas 20 priede. 

Finansinė pagalba. Likviduojant stichinių padarinių arba  ekstremaliųjų situacijų sukeltas 

pasekmes, nukentėjusiems fiziniams asmenims būti suteikta finansinė pagalba iš savivaldybės 

administracijos direktoriaus rezervo arba Lietuvos valstybės rezervo specialiai šiam tikslui skirtų 

lėšų. 

Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu, svarsto klausimą 

dėl finansinės pagalbos nukentėjusiems ekstremaliosios situacijos metu dydžio ir priima sprendimą. 

 

7.5. Psichologinė pagalba 

   

Psichologinės paramos tikslai: 

- suteikti greitą pagalbą; 

- padėti žmonėms, pergyvenusiems ekstremaliąją situaciją, susidoroti su fiziniais ir 

materialiniais nepritekliais; 

- palengvinti kančias (emocines ir fizines); 

- sumažinti „normalių reakcijų“ peraugimo į „aštrias reakcijas“ riziką. 

Psichologinę pagalbą Rokiškio rajono savivaldybės gyventojams ekstremaliųjų situacijų 

metu suteiktų sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai psichologai, Psichologinė pedagoginė tarnyba, 

mokymo įstaigų socialiniai pedagogai, seniūnijų socialiniai darbuotojai. 

 

7.6. Švietimo paslaugos 

 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius organizuoja evakuotų 

mokyklinio amžiaus vaikų švietimą ir mokymą. 

Esant trumpalaikei evakuacijai (iki 5–10 dienų), koreguojamas rajono ugdymo planas, 

perkeliamos moksleivių atostogos, mokinių mokymas nevykdomas. 



50 

Susidarius ilgesniam evakuacijos laikotarpiui – moksleivių mokymas organizuojamas 

laikinai gyvenamojoje vietoje: sudaromos visos sąlygos reikalingos mokymuisi (pasirūpinama 

pagrindinėmis ugdymo priemonėmis), moksleivių klasės sujungiamos į kelias (stambinant jas). 

 

8. VIEŠOSIOS TVARKOS PALAIKYMO ORGANIZAVIMAS 
 

Viešosios tvarkos apsaugos tikslas – palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti eismo reguliavimą ir 

saugumą, žmonių ir turto apsaugą ekstremalių įvykių metu. 

Savivaldybės teritorijoje viešosios tvarkos ekstremaliųjų situacijų metu palaikymą 

organizuoja Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos 

komisariatas. 

 

8.1. Civilinės saugos sistemos pajėgų, atsakingų už viešosios tvarkos palaikymą, veiksmai 

įvykus ekstremaliajam įvykiui, susidarius ekstremaliajai situacijai 

 

Pajėgų, atsakingų už viešosios tvarkos palaikymą, veikla: 

nelaimės vietos ar užterštos zonos apsauga ir žmonių patekimo į jas reguliavimas; 
viešosios tvarkos palaikymas ir asmenų saugumo užtikrinimas gyventojų susitelkimo 

vietose, evakavimo ir gelbėjimo bei avarijos padarinių likvidavimo metu; 

eismo reguliavimas, su kelių eismo saugumu susijusių tarnybų veiklos koordinavimas; 

objektų ir turto apsaugos sustiprinimas nelaimės zonoje; 

skubaus žmonių iškeldinimo iš ekstremaliojo įvykio židinio organizavimas; 

informacijos rinkimas ir perdavimas; 

ekstremaliojo įvykio tyrimas. 

Ekstremaliųjų situacijų atvejais policija savo veiksmus derina su savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu paskirtu operacijų vadovu ir, vykdydama jo nurodymus, 

saugo ekstremaliojo įvykio židinį, užtikrina viešąją tvarką ir asmenų saugumą gyventojų 

susitelkimo vietose, evakavimo ir gelbėjimo bei padarinių šalinimo metu. 

 

8.2. Materialiniai ir žmogiškieji ištekliai viešajai tvarkai savivaldybės teritorijoje palaikyti 

 

Siekdama palengvinti tarnybų darbą, vykdant gelbėjimo darbus apsaugant nuo pavojaus 

gyventojus ir rūpintis išlikusiais gyvaisiais, policija įrengia užtvaras, kontroliuoja civilinės saugos ir 

gelbėjimo sistemos pajėgų bei kitų tarnybų patekimą į židinio teritoriją. 

Eismui reguliuoti nelaimės teritorijoje bei jos prieigose ir evakavimo maršrutuose policija 

pastato laikinus kontrolės postus, duoda nurodymus kelių priežiūros tarnyboms dėl kelio ženklų 

pastatymo nurodytose vietose. Postų pastatymo vietas nustato operacijų vadovas, atsižvelgdamas į 

visuomenės sveikatos centro ir valstybinės veterinarijos ir maisto tarnybos rekomendacijas. Jei 

reikia, policija organizuoja technikos, gabenamos į nelaimės zoną dirbti, ir evakuojamųjų gyventojų 

automobilių palydą. 

Policija užtikrina valstybinio, visuomeninio ir privataus turto apsaugą nelaimės zonoje ir 

teritorijose, iš kurių evakuoti gyventojai. 

Atsižvelgdami į ekstremaliosios situacijos mastą ir pavojų gyventojams, policijos pareigūnai 

priima sprendimą ir organizuoja skubų žmonių išgabenimą iš ekstremaliojo įvykio vietos. Rokiškio 

rajono PK renka, registruoja ir analizuoja informaciją, reikalingą policijos veiksmams koordinuoti 

nelaimės zonoje, keičiasi šia informacija su kitomis nelaimės padarinių likvidavimo tarnybomis. 

Apie viešosios tvarkos apsaugą nelaimės vietoje, vykstančius įvykius ir vykdomus veiksmus, 

papildomų pajėgų pasitelkimą, paskirstymą ir panaudojimą Rokiškio rajono PK informuoja 

operacijų vadovą. 

Materialinių ir žmogiškųjų išteklių, kuriuos panaudos civilinės saugos sistemos pajėgos, 

atsakingos už viešosios tvarkos palaikymą savivaldybėje, suvestinės pateikta 21 priede. 
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9. PRIVALOMŲ DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
 

Privalomųjų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą 

tvarka numatyta ir patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 

512 „Dėl privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

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

išnaudotos visos civilinės saugos sistemos pajėgų panaudojimo galimybės.  

Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiami darbams atlikti remiantis Civilinės 

saugos įstatyme įtvirtintu visuotinio privalomumo principu. 

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 priima: 

1. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija, susidarius savivaldybės lygio 

ekstremaliajai situacijai. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija, susidarius valstybės 

lygio ekstremaliajai situacijai. 

Ekstremaliųjų situacijų atvejais ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas nustato, kiek ir 

kokių darbų reikia atlikti ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, ir per 

savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą prašo savivaldybės (-ių) administracijos (-ų) 

direktoriaus (-ių) telkti gyventojus, ūkio subjektus ir kitas įstaigas darbams atlikti. 

Savivaldybės administracijos direktorius telkia gyventojus, ūkio subjektus ir kitas įstaigas 

darbams atlikti laikydamasis tokio eiliškumo: 

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

sustabdyta; 

2. kiti ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla nėra tiesiogiai paveikta ekstremaliosios 

situacijos;  

3. bedarbiai; 

4. kiti gyventojai;  

5. gyvybiškai svarbiuose savivaldybės objektuose dirbantys gyventojai;  

6. valstybinės reikšmės ir pavojinguosiuose objektuose dirbantys gyventojai. 

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. 

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.  

Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju darbų atlikimą koordinuoja 

savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. 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.  

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras 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. 

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras 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.  
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9.1. Atliktų privalomųjų darbų apskaita 

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas (-ai) pildo darbus 

atliekančių gyventojų ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, 

tvarko su darbų atlikimu susijusius dokumentus ir teikia juos Savivaldybės ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovui. 

Baigus darbus Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas per Savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą (ES OC) ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas pateikia 

Savivaldybės administracijos direktoriui darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atliktų darbų aktus ir 

kitus su darbų atlikimu susijusius dokumentus. 

Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas sudaro komisiją, kuri ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo, patikrina 

darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atliktų darbų aktus ir kitus su darbų atlikimu susijusius 

dokumentus, ir, atsižvelgdama į faktiškai dirbtą laiką, Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį 

atlygį, nustato gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms kompensuotiną sumą ir teikia 

Savivaldybės administracijos direktoriui išvadą.  

 

9.2. Kompensavimas už atliktus darbus 

 

Darbus atlikusiems gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, įvertinus finansines 

galimybes, iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo, Lietuvos valstybės rezervo 

piniginių lėšų gali būti kompensuojamos išlaidos, susijusios su šių darbų atlikimu. 

 Pirmiausia kompensuojamos išlaidos, patirtos tuo atveju, kai Savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centras neturi galimybių užtikrinti priemonių (darbuotojų aprūpinimas 

nemokama nakvyne, maitinimu, specialiąja apranga, darbo priemonėmis, transportavimu) 

įgyvendinimą.  

Ekstremaliosios situacijos atveju išlaidos, susijusios su darbų atlikimu, gali būti 

kompensuojamos iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų. Sprendimą dėl šių 

išlaidų kompensavimo priima Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 10 

kalendorinių dienų nuo jo sudarytos komisijos išvadų gavimo dienos. 

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas, vadovaudamasis komisijos išvadomis ir nustatyta kompensuotina išlaidų, susijusių 

su darbų atlikimu, suma, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo komisijos išvadų pateikimo 

dienos teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai prašymą dėl lėšų gyventojų, ūkio 

subjektų ir kitų įstaigų išlaidoms, susijusioms su darbų atlikimu, kompensuoti skyrimo. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus prašyme Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijai nurodoma: 

1. aplinkybės, kurioms susidarius buvo atliekami darbai; 

2. darbus atlikę gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos; 

3. išlaidų, susijusių su darbų atlikimu, pagrindimas; 

4. kartu su savivaldybės administracijos direktoriaus prašymu pateikiami dokumentai, 

pagrindžiantys su darbų atlikimu susijusias išlaidas. 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo 

savivaldybės administracijos direktoriaus prašymo gavimo dienos parengia ir teikia Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl išlaidų, susijusių su darbų atlikimu, kompensavimo 

gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms projektą. 

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju išlaidos, susijusios su darbų atlikimu, gali 

būti kompensuojamos iš Lietuvos valstybės rezervo piniginių lėšų. Sprendimą dėl šių išlaidų 

kompensavimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
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10. EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU 

NUTRAUKTŲ KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ATNAUJINIMO IR 

KITŲ BŪTINIAUSIŲ GYVENIMO (VEIKLOS) SĄLYGŲ ATKŪRIMO 

ORGANIZAVIMAS 
 

Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų komunalinių paslaugų 

teikimo atnaujinimo ir būtiniausių gyvenimo (veiklos) sąlygų atkūrimą organizuoja, įvardinti 

civilinės saugos sistemos subjektai ir už minėtų darbų atlikimą atsakingi vadovai. 

VĮ „Panevėžio regiono keliai“ Rokiškio kelių tarnyba 

Kasdieninėje veikloje: 

- aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kelių važiuojamosios dalies, tiltų ir kitų kelio 

konstrukcijų, kelio ženklų, kelkraščių priežiūrą bei remontą; 

- stebi ir vertina eismo sąlygas, valo kelius nuo sniego ir juos barsto pavojinguose ruožuose; 

- atlieka planinius kelių tiesimo ar jų dangos gerinimo darbus. 

Ekstremaliųjų situacijų atvejais: 

- telkia papildomas pajėgas ir užtikrina kelių pravažiuojamumą sudėtingomis 

meteorologinėmis sąlygomis; 

- teikia informaciją apie būklę keliuose savivaldybės institucijoms; 

- atlieka kelių bei kelio konstrukcijų atstatymą, likviduojant ekstremalių situacijų (įvykių) 

padarinius; 

- dalyvauja savivaldybės ESK ir ES OC veikloje bei deleguoja įstaigos atstovą. 

UAB „Aldma“, UAB ,,Henvida“, UAB ,,Rokiškio apdaila“  

Kasdieninėje veikloje: 

UAB „Aldma“, UAB ,,Henvida“, UAB ,,Rokiškio apdaila“ atlieka gyvenamųjų, viešojo 

naudojimo, pramonės ir kitos ūkinės veiklos pastatų, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, 

automobilių transporto (krašto, rajoninės ir vietinės reikšmės kelių ir miesto gatvių) bei pėsčiųjų 

judėjimo vietų, tarp jų - inžinerinių statinių ir pastatų, skirtų šių komunikacijų reikmėms tenkinti, 

nekilnojamosios kultūros paveldo vertybių statybos darbus. 

Ekstremaliųjų situacijų atvejais: 

- teikia inžinerinės technikos paslaugas gelbėjimo darbams atlikti . 

AB ,,Panevėžio energija“ Rokiškio šilumos tinklai 

Kasdieninėje veikloje: 

- teikia karšto vandens ir šilumos tiekimo paslaugas rajono gyventojams ir įmonėms. 

Ekstremaliųjų situacijų (įvykių) atvejais:  

- telkia papildomas pajėgas ir užtikrina gyventojų ir įmonių aprūpinimą karštu vandeniu ir 

šiluma, racionalų energijos išteklių panaudojimą ekstremalaus atvejo laikotarpiu; 

- dalyvauja savivaldybės ESK ir ES OC veikloje bei deleguoja įstaigos atstovą.  

UAB ,,Rokiškio komunalininkas“ 

Kasdieninėje veikloje: 

Teikia komunalines paslaugas rajono gyventojams nustatytoje teritorijoje. Jis vykdo šias 

pagrindines funkcijas: 

- atsako už savivaldybės teritorijos gatvių, skverų, aikščių ir kitų savivaldybės teritorijų, 

buitinių atliekų surinkimo ir nukenksminimo vietų, visuomeninio kelių transporto, stočių, stotelių, 

pramogų ir poilsio organizavimo vietų, parkų, paplūdimių, poilsio aikštelių prie automagistralių, 

priemiesčių, automobilių stovėjimo aikštelių, garažų teritorijų, kapinių, viešųjų tualetų, sąvartynų, 

gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo vietų, vaikų žaidimų aikštelių, kiemų, sporto aikštynų 

reikalavimų kontrolę bei teikia pasiūlymus sanitarijos būklei gerinti; 

- organizuoja gyvūnų priežiūros ir laikymo kontrolę; 

- organizuoja gyventojų apsaugą nuo infekcinių ligų, padidėjusio gatvių, buitinio triukšmo, 

dirvožemio ir oro taršos; 

- organizuoja dezinfekcijos ir deratizacijos darbus gyvenamųjų namų rūsiuose ir 

visuomeniniuose pastatuose bei atliekų kaupimo teritorijose; 
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- organizuoja aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos programų rengimą, jų įgyvendinimą ir 

kontrolę; 

- organizuoja ir koordinuoja gamtos išteklių naudojimo bei aplinkos apsaugos mokslinius 

tyrimus, pavojingų atliekų tvarkymą; 

- dalyvauja ekologijos monitoringo, kitose programose; 

- nagrinėja su buitinių ir pramoninių atliekų tvarkymu susijusius klausimus, organizuoja jų 

sprendimą, diegia komunalinių atliekų tvarkymo sistemas; 

- vykdo kitas nuostatose numatytas funkcijas. 

Ekstremaliųjų situacijų  atvejais:  

- telkia papildomas pajėgas ir užtikrina žuvusiųjų išgabenimą iš įvykio vietos; 

- dalyvauja savivaldybės ESK ir ES OC veikloje bei deleguoja įstaigos atstovą. 

UAB „Rokiškio vandenys“ 

Teikia vandens tiekimo paslaugas rajono gyventojams ir įmonėms. Jis vykdo šias 

pagrindines funkcijas: 

- aprūpina gyventojus ir įmones nepertraukiamu vandens tiekimu; 

- organizuoja nuotekų surinkimą ir valymo sistemų veiklą; 

- prižiūri geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir valymo sistemas. 

Ekstremaliųjų situacijų atvejais:  

- telkia papildomas pajėgas ir užtikrina gyventojų ir įmonių aprūpinimą geriamuoju 

vandeniu ir nuotekų surinkimą; 

- dalyvauja savivaldybės ESK ir ES OC veikloje bei deleguoja įstaigos atstovą. 

 

11. GYVENTOJŲ, ŽUVUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU, 

LAIDOJIMO ORGANIZAVIMAS 
 

Žuvusiųjų laidojimo organizavimo tikslas – atlikti asmenų, žuvusių ekstremaliųjų įvykių 

metu, atitinkančias visas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas laidojimo procedūras.  

Veiklos apimtis: 

- nukentėjusiųjų mirties konstatavimas; 

- žuvusių žmonių apskaita; 

- žuvusiųjų asmens tapatybės nustatymas; 

- žūties aplinkybių juridinis įvertinimas; 

- žuvusiųjų pristatymas į morgą; 

- laidojimo paslaugų suteikimas; 

- neatpažintų aukų laidojimas. 

Ekstremaliųjų situacijų metu nukentėjusiųjų žmonių mirtį konstatuoja greitosios pagalbos 

gydytojas arba med. felčeris. Mirties faktas fiksuojamas iškvietimo lape, o mirties priežastis 

nustatoma patologoanatominio tyrimo metu. Mirties liudijimas išduodamas morge. 

Tvarkant ekstremaliųjų įvykių vietoje žuvusių žmonių apskaitą, juridiškai įvertinant žūties 

aplinkybes, nustatant neatpažintų asmenų asmens tapatybę, atliekami operatyviniai bei procesiniai 

veiksmai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Generalinio prokuroro ir 

Sveikatos apsaugos ministro 1999  m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 714/153/562 ,,Dėl neatpažinto 

lavono, nežinomo ligonio ar nežinomo vaiko asmens tapatybės nustatymo instrukcijos patvirtinimo“ 

Žin., 2000, Nr. 2-53). 

Asmens tapatybės nustatymo procese dalyvauja prokurorai, policijos pareigūnai, teismo 

medicinos ekspertai, kiti specialistai. 

Žuvusiųjų pristatymą į morgą organizuoja Savivaldybės administracijos Ūkio tarnyba. 

Atpažinti lavonai, atlikus nustatytus procedūrinius veiksmus, atiduodami artimiesiems. 

Neatpažintų lavonų, praėjus nustatytam terminui, laidojimo klausimą sprendžia morgo 

savininkas, suderinęs jį su prokuroru, tardytoju ar policijos įstaigos vadovu. Laidoti neatpažintas 

aukas leidžia ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras. 
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Neatpažinti lavonai laidojami kapinėse, specialiai skirtoje vietoje, gavus savivaldybės 

leidimą ir dalyvaujant kriminalinės policijos pareigūnams bei kapinių administracijos atstovams.  

Palaidojimas įforminamas nustatytos formos aktu. Neatpažintosios aukos laidojamos 

savivaldybės lėšomis Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. 

 

12. KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGA 
 

Pastaruoju metu įvykusių ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų, o taip pat galimų 

ginkluotų konfliktų metu kultūros vertybėms gali būti padaryta didelė žala, ir vis labiau gresia 

pavojus būti visiškai sunaikintoms. Viso pasaulio tautoms labai svarbu išsaugoti kultūros paveldą, 

nes kiekvienos tautos kultūra yra neatskiriama pasaulio kultūros dalis. Būtinas tokių vertybių 

saugos užtikrinimas ir pagarba joms. Lietuvoje Kultūros paveldo departamentas vykdo valstybės 

politiką saugomų kultūros vertybių srityje. Taip pat departamentas prižiūri nekilnojamų kultūros 

objektų registrus. 

Sąvoka „kultūros vertybės“ apima, nepaisant jų kilmės ir nuosavybės: 

a) kilnojamąsias ir nekilnojamąsias vertybes, kurios yra ypatingai svarbios kiekvienos 

tautos kultūros paveldui, tokias kaip religiniai ir pasaulietiniai architektūros, dailės ir istorijos 

paminklai; archeologinės vietovės; istorinės arba meninės vertės pastatų ansambliai; meno kūriniai; 

meninės, istorinės ar archeologinės reikšmės rankraščiai, knygos ir kiti objektai; bei mokslinės arba 

reikšmingos knygų, archyvinių dokumentų arba anksčiau išvardytų vertybių reprodukcijų 

kolekcijos; 

b) pastatus, iš esmės skirtus tinkamai saugoti ir eksponuoti (a) punkte apibrėžtas 

kilnojamąsias vertybes, tokius kaip muziejai, didelės bibliotekos, archyvų saugyklos bei slėptuvės, 

skirtos (a) punkte apibrėžtoms kilnojamosioms kultūros vertybėms saugoti; 

Savivaldybės teritorijoje esančio materialaus kilnojamojo kultūros paveldo ir savivaldybės 

teritorijoje esančio materialaus nekilnojamo kultūros paveldo, kuriam užtikrinama priežiūra, 

išsaugojimas sąrašai pateikiam plano priede Nr. 22. 
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13. PRIEDAI 
 

 

 


