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P a k e i č i u Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją priemonių,
gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie
gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir informavimo civilinės saugos klausimais tvarkos
aprašą, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 1-230 „Dėl Perspėjimo apie gresiančią ar
susidariusią ekstremaliąją situaciją priemonių, gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją
ir informavimo civilinės saugos klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija
(pridedama).

Direktorius
vidaus tarnybos generolas

Saulius Greičius
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PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2015 m. rugpjūčio 14 d.
įsakymu Nr. 1-230
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2020 m. gruodžio d.
įsakymo Nr. redakcija)

PERSPĖJIMO APIE GRESIANČIĄ AR SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ
PRIEMONIŲ, GYVENTOJŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR
ĮSTAIGŲ, KITŲ ĮSTAIGŲ IR ŪKIO SUBJEKTŲ PERSPĖJIMO APIE GRESIANČIĄ AR
SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ IR INFORMAVIMO CIVILINĖS
SAUGOS KLAUSIMAIS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją priemonių, gyventojų,
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią
ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir informavimo civilinės saugos klausimais tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) reglamentuoja organizacines ir technines perspėjimo priemones, kuriomis siekiama
nedelsiant (iš karto) užtikrinti įspėjamojo garsinio civilinės saugos signalo davimą ir (ar)
informacijos, kuri leistų imtis priemonių, kuriomis būtų siekiama išvengti galimos žalos arba ją
sušvelninti (toliau – pranešimas apie įvykį), perdavimą gyventojams, valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams visoje šalies teritorijoje ar jos dalyje
ir gyventojų informavimo civilinės saugos klausimais tvarką.
2. Gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus
perspėja:
2.1. valstybės lygiu – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) Pajėgų valdymo valdybos
(toliau – PVV) Situacijų koordinavimo skyrius (toliau – SKS) ir jo nurodymu priešgaisrinių gelbėjimo
valdybų (toliau – PGV) viršininkų sprendimu paskirti PGV struktūriniai padaliniai arba darbuotojai
(toliau – PGV struktūriniai padaliniai arba darbuotojai, atsakingi už perspėjimą);
2.2. savivaldybių lygiu – savivaldybių administracijų direktorių sprendimu įgalioti
savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai arba darbuotojai (toliau – savivaldybių
struktūriniai padaliniai arba darbuotojai, atsakingi už perspėjimą), arba Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento PVV SKS ir jo nurodymu PGV struktūriniai padaliniai ar darbuotojai, kai
savivaldybių struktūriniai padaliniai arba darbuotojai, atsakingi už perspėjimą, neturi galimybės
operatyviai vykdyti perspėjimą.
3. Pranešimų apie įvykį formos pateiktos Aprašo prieduose. Kiekviena savivaldybė, teisės
aktų nustatyta tvarka atlikusi galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir nustačiusi
labai didelę ar didelę riziką, vadovaudamasi pranešimų apie įvykį formomis, parengia išankstinius
pranešimus apie įvykį, nenumatytus Aprašo prieduose, kopijas pateikia Aprašo 2.2 papunktyje
nurodytiems ir teritoriniu principu jų veiklą koordinuojantiems ar prižiūrintiems subjektams.
4. Savivaldybių ir PGV struktūriniai padaliniai arba darbuotojai, atsakingi už perspėjimą,
gautus nurodymus, informaciją, atliktus veiksmus, susijusius su gyventojų, valstybės ir savivaldybių
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institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimu, registruoja Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo
departamento
prie
Vidaus
reikalų
ministerijos
direktoriaus
2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1-3 „Dėl Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Perspėjimo sistemos būklės, gautos
informacijos bei nurodymų ir atliktų veiksmų registravimo žurnale (toliau – darbo žurnalas).
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS gautus nurodymus, informaciją,
atliktus veiksmus, susijusius su gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų
ir ūkio subjektų perspėjimu, registruoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų
koordinavimo skyriaus darbo žurnale.
5. Už Aprašo reikalavimų vykdymą valstybės lygiu atsako Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento Civilinės saugos valdybos (toliau – CSV), PVV, savivaldybių lygmeniu –
savivaldybių administracijų direktoriai, PGV ir jų struktūrinių padalinių viršininkai, veiklos
vykdytojų, kurie valdo pavojinguosius objektus, ūkio subjektų, kurie valdo hidrotechnikos statinius,
ir valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Sąrašo subjektai) vadovai – įvykus avarijai
valdomame objekte.
II SKYRIUS
PERSPĖJIMO APIE GRESIANČIĄ AR SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ
PRIEMONĖS
6. Gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir
ūkio subjektams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją naudojamos šios
perspėjimo priemonės:
6.1. Perspėjimo sirenomis sistema (toliau – PSS);
6.2. Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio
paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistema (toliau – GPIS);
6.3. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų garsinės
avarinio signalizavimo sistemos.
Skubi informacija apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, kuri leistų imtis
priemonių, kuriomis būtų siekiama 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 (toliau – LRT), kitų transliuotojų, su kuriais pasirašyti
bendradarbiavimo susitarimai dėl gyventojų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ar
susidariusią ekstremaliąją situaciją, radijo ir (ar) televizijos programas (toliau – transliuotojai), taip
pat ir per elektronines sirenas, garsines avarinio signalizavimo sistemas. Pranešimas apie įvykį
perduodamas nedelsiant (iš karto) panaudojus PSS. Pranešimas apie įvykį, esant techninėms
galimybėms, gali būti skelbiamas švieslentėse, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose;
6.4. Ekstremaliųjų situacijų radijo ir TV pranešimų (toliau – ESRTVP) sistema.
7. Papildomai valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos ir ūkio subjektai
gali būti perspėjami naudojant viešųjų ryšių tinklus, specialiosios paskirties tinklus, taip pat ir
žinybinius ryšių tinklus ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose nustatyta tvarka.
III SKYRIUS
GYVENTOJŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, KITŲ
ĮSTAIGŲ IR ŪKIO SUBJEKTŲ PERSPĖJIMAS APIE GRESIANČIĄ AR SUSIDARIUSIĄ
EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ VALSTYBĖS LYGIU
8. Gyventojai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos ir ūkio subjektai
valstybės lygiu perspėjami gavus valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo,
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus arba jo pavaduotojo, kuruojančio
civilinės saugos klausimus, arba Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento CSV viršininko,
jei bus naudojama tik GPIS, nurodymus. Teisės aktų numatyta tvarka šaukiamas (jei nėra sušauktas)
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento operacijų centras (toliau – PAGD OC) arba
Valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų centras (toliau – VESOC).
9. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios pamainos
vyriausiasis arba vyresnysis specialistas, gavęs PAGD OC arba VESOC nurodymus perspėti
gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus per PSS,
privalo:
9.1. priimti iš PAGD OC ar VESOC informaciją dėl sirenų įjungimo laiko ir teritorijos;
9.2. paskambinti PGV struktūriniams padaliniams arba darbuotojams, atsakingiems už
perspėjimą, prisistatyti (nurodyti vardą, pavardę, pareigas) ir duoti nurodymus nustatytu laiku įjungti
sirenas apskrityje arba savivaldybėse arba prireikus ir esant techninėms galimybėms įjungti sirenas
nustatytu laiku;
9.3. informuoti LRT apie PSS panaudojimą ir perduoti PAGD OC ar VESOC parengtą
pranešimą apie įvykį, kaip numatyta Gyventojų perspėjimo ir informavimo per Lietuvos nacionalinį
radiją ir televiziją tvarkos apraše, patvirtintame Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos ir viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos
generalinio direktoriaus 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1-352/1RA-122 ,,Dėl Gyventojų
perspėjimo ir informavimo per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją tvarkos aprašo patvirtinimo“
(jei SKS budėtojas gaus tokį nurodymą), pateikti PGV struktūriniams padaliniams arba darbuotojams,
atsakingiems už perspėjimą, PAGD OC ar VESOC parengtą pranešimą apie įvykį;
9.4. informuoti apie PSS panaudojimą suinteresuotas valstybės ir savivaldybių institucijas ir
įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus ir Bendrąjį pagalbos centrą (toliau – BPC);
9.5. parengti ir perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą per GPIS. Šio pranešimo perdavimo
per GPIS laikas turi sutapti su sirenų įjungimo laiku. Pranešimas kartojamas 5 kartus. Pauzės tarp
pranešimų trukmė – 1 minutė. Jei neveikia pagrindinė GPIS valdymo darbo vieta, visi nurodymai dėl
trumpojo perspėjimo pranešimo perdavimo perduodami BPC Vilniaus skyriui;
9.6. jei priimtas sprendimas įjungiant sirenas dėl gyventojų informavimo naudoti tiesioginį
ryšį su LRT, perduoti PAGD OC ar VESOC parengtą pranešimą apie įvykį gyventojams praėjus 3
minutėms po sirenų įjungimo, taip pat įvertinus operatyvaus perspėjimo poreikį panaudoti ESRTVP
sistemą;
9.7. informuoti nurodymus davusius asmenis apie nurodymų įvykdymą;
9.8. įrašyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS darbo žurnale gautus
nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus;
9.9. priimti PGV struktūrinio padalinio arba darbuotojo, atsakingo už perspėjimą,
patvirtinimą telefonu ar elektroniniu paštu apie gyventojų ir suinteresuotų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą.
10. PGV struktūrinis padalinys arba darbuotojas, atsakingas už perspėjimą, gavęs PAGD OC
arba VESOC nurodymus perspėti gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus per PSS, privalo:
10.1. patikslinti sirenų įjungimo laiką ir teritoriją;
10.2. priimti pranešimą apie įvykį;
10.3. pateikti apskrities savivaldybėse paskirtiems struktūriniams padaliniams arba
darbuotojams, atsakingiems už perspėjimą, pranešimą apie įvykį ir duoti nurodymus nustatytu laiku
įjungti sirenas, o prireikus ir esant techninėms galimybėms įjungti sirenas, kai savivaldybės
struktūrinis padalinys arba darbuotojas, atsakingas už perspėjimą, neturi galimybės perspėjimą
vykdyti operatyviai;
10.4. informuoti tiesioginį viršininką apie gautus nurodymus perspėti gyventojus, valstybės
ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus;
10.5. pateikti regioniniams ir (ar) vietiniams radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojams
pranešimą apie įvykį ir nurodyti laiką, kada šis pranešimas privalo būti skelbiamas gyventojams;
10.6. nurodytu laiku įjungti centralizuoto valdymo sirenas apskrities centre, kai įrengtas PSS
valdymo pultas;
10.7. esant galimybei kontroliuoti PSS ir GPIS veikimą;
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10.8. priimti apskrities savivaldybių struktūrinių padalinių arba darbuotojų, atsakingų už
perspėjimą, patvirtinimą telefonu ar elektroniniu paštu apie gyventojų, suinteresuotų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą;
10.9. informuoti tiesioginį viršininką ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
PVV SKS budinčios pamainos vyriausiąjį arba vyresnįjį specialistą apie nurodymų įvykdymą;
10.10. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus.
11. Savivaldybės struktūrinis padalinys arba darbuotojas, atsakingas už perspėjimą, gavęs
PGV struktūrinio padalinio arba darbuotojo, atsakingo už perspėjimą, nurodymus perspėti
gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus per PSS,
privalo:
11.1. patikslinti sirenų įjungimo laiką;
11.2. priimti pranešimą apie įvykį;
11.3. informuoti savivaldybės administracijos direktorių, savo tiesioginį viršininką apie
gautus nurodymus perspėti ir informuoti gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas,
kitas įstaigas ir ūkio subjektus;
11.4. perspėti savivaldybės lygio suinteresuotas valstybės ir savivaldybių institucijas ir
įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus;
11.5. pateikti vietiniam (-iams) transliuotojui (-ams) ir (ar) regioniniam (-iams) transliuotojui
(-ams), esančiam (-iems) savivaldybės teritorijoje, pranešimą apie įvykį ir nurodyti laiką, kada šis
pranešimas privalo būti skelbiamas gyventojams;
11.6. organizuoti vietinio ir centralizuoto valdymo sirenų įjungimą ir (ar) pasiuntinių
išsiuntimą nurodytu laiku;
11.7. esant galimybei kontroliuoti PSS ir GPIS veikimą;
11.8. informuoti PGV struktūrinį padalinį arba darbuotoją, atsakingą už perspėjimą, apie
nurodymų įvykdymą arba priežastis, dėl kurių nurodymai negali būti įvykdyti;
11.9. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus.
12. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios pamainos
vyriausiasis arba vyresnysis specialistas, gavęs nurodymus perspėti gyventojus per GPIS, privalo:
12.1. patikslinti trumpojo perspėjimo pranešimo perdavimo laiką ir teritoriją, kiek kartų
kartoti pranešimą ir kokia pauzės tarp pranešimų trukmė, kokiais kanalais ir kalbomis perduoti
pranešimą;
12.2. perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą;
12.3. esant galimybei kontroliuoti GPIS veikimą;
12.4. informuoti nurodymus davusius asmenis apie nurodymų įvykdymą;
12.5. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus;
12.6. įsitikinęs, kad neveikia pagrindinė GPIS valdymo darbo vieta:
12.6.1. perduoti elektroniniu paštu BPC Vilniaus skyriui Word formatu parengtą trumpąjį
perspėjimo pranešimą ir visus nurodymus dėl šio pranešimo perdavimo;
12.6.2. įsitikinti, kad nurodymai suprasti teisingai;
12.6.3. esant galimybei kontroliuoti GPIS veikimą;
12.6.4. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus;
12.6.5. informuoti nurodymus davusius asmenis apie nurodymų įvykdymą.
13. BPC Vilniaus skyriaus budinčios pamainos vyresnysis specialistas, atsakingas už
priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymo funkcijų atlikimą, arba jaunesnysis specialistas, atliekantis
budinčios pamainos vyresniojo specialisto funkcijas, gavęs nurodymus iš Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios pamainos vyriausiojo arba vyresniojo specialisto
perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą per GPIS, privalo:
13.1. patikslinti trumpojo perspėjimo pranešimo perdavimo laiką ir teritoriją, kiek kartų
kartoti pranešimą ir kokia pauzės tarp pranešimų trukmė, kokiais kanalais ir kalbomis perduoti
pranešimą;
13.2. priimti elektroniniu paštu pateiktą trumpąjį perspėjimo pranešimą ir nurodytu laiku jį
perduoti;

6
13.3. informuoti savo tiesioginį viršininką apie nurodymų perduoti trumpąjį perspėjimo
pranešimą gavimą;
13.4. informuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios
pamainos vyriausiąjį arba vyresnįjį specialistą apie nurodymų įvykdymą.
IV SKYRIUS
GYVENTOJŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, KITŲ
ĮSTAIGŲ IR ŪKIO SUBJEKTŲ PERSPĖJIMAS APIE GRESIANČIĄ AR SUSIDARIUSIĄ
EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ SAVIVALDYBĖS LYGIU
14. Gyventojai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos ir ūkio subjektai
savivaldybės lygiu perspėjami gavus savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo paskirto
savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovo ar gelbėjimo darbų vadovo nurodymą arba
savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu įgalioto savivaldybės administracijos
darbuotojo, jei bus naudojama tik GPIS, nurodymu. Planuojamas GPIS panaudojimas ir trumpasis
perspėjimo pranešimo tekstas suderinamas su PVV SKS, nesuderintas pranešimas nesiunčiamas.
15. Savivaldybės struktūrinis padalinys arba darbuotojas, atsakingas už perspėjimą, gavęs
nurodymus perspėti gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio
subjektus per PSS, privalo:
15.1. patikslinti sirenų įjungimo datą ir laiką, vietą;
15.2. priimti administracijos direktoriaus arba savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų
vadovo ar gelbėjimo darbų vadovo pasirašytą pranešimą apie įvykį ir trumpojo perspėjimo pranešimo
tekstą;
15.3. perspėti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios
pamainos vyriausiąjį arba vyresnįjį specialistą ir PGV struktūrinį padalinį arba darbuotoją, atsakingą
už perspėjimą, apie numatomą PSS panaudojimą nedelsdamas arba nurodyti objektyvias priežastis,
dėl kurių PSS negali būti operatyviai panaudota;
15.4. pranešimą apie įvykį pateikti:
15.4.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios pamainos
vyriausiajam arba vyresniajam specialistui;
15.4.2. PGV struktūrinio padalinio darbuotojui, atsakingam už perspėjimą, kuris privalo
pranešimą apie įvykį pateikti regioniniam transliuotojui;
15.4.3. vietiniam (-iams) transliuotojui (-ams) ir (ar) regioniniam (-iams) transliuotojui
(-ams), veikiančiam (-iems) savivaldybės teritorijoje, nurodyti laiką, kada pranešimas privalo būti
skelbiamas gyventojams;
15.5. perspėti suinteresuotas valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir
ūkio subjektus;
15.6. 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.;
15.7. organizuoti vietinio ir centralizuoto valdymo sirenų įjungimą ir (ar) pasiuntinių
išsiuntimą nurodytu laiku;
15.8. esant galimybei kontroliuoti PSS ir GPIS veikimą;
15.9. informuoti nurodymus davusius asmenis apie nurodymų įvykdymą;
15.10. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus.
16. Savivaldybės struktūrinis padalinys arba darbuotojas, atsakingas už perspėjimą, iš Aprašo
14 punkte nustatytų asmenų gavęs nurodymus perspėti gyventojus, valstybės ir savivaldybių
institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus per GPIS, privalo:
16.1. priimti administracijos direktoriaus arba jo paskirto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų vadovo pasirašytą trumpąjį perspėjimo pranešimą arba jų žodiniu nurodymu parengti
trumpąjį perspėjimo pranešimą;
16.2. patikslinti trumpojo perspėjimo pranešimo perdavimo laiką, kiek kartų kartoti
pranešimą ir kokia pauzės tarp pranešimų trukmė, kokiais kanalais ir kalbomis perduoti pranešimą;
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16.3. kaip galima anksčiau perspėti apie GPIS panaudojimą PGV struktūrinį padalinį ar
darbuotoją, atsakingą už perspėjimą, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS
budinčios pamainos vyriausiąjį arba vyresnįjį specialistą, kuris privalo koordinuoti savivaldybės
trumpojo perspėjimo pranešimo siuntimo eigą, užtikrinti jo atitiktį nustatytiems reikalavimams;
16.4. nurodytu laiku perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą;
16.5. esant galimybei kontroliuoti GPIS veikimą;
16.6. informuoti nurodymus davusius asmenis apie nurodymų įvykdymą;
16.7. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus;
16.8. jei dėl techninių priežasčių neveikia savivaldybės GPIS valdymo darbo vieta arba
negalima prisijungti prie GPIS serverio, paskambinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento PVV SKS budinčios pamainos vyriausiajam arba vyresniajam specialistui ir paprašyti
perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą:
16.8.1. pateikti elektroniniu paštu savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo paskirto
savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovo pasirašytą trumpąjį perspėjimo pranešimą
PDF ir Word formatais ir nurodymus dėl jo perdavimo;
16.8.2. nurodyti adresą ar gyvenamąją vietovę, ar koordinates, ar administracinį vienetą ir
perspėjimo zonos spindulį;
16.8.3. įsitikinti, kad nurodymai suprasti teisingai;
16.9. esant galimybei, kontroliuoti GPIS veikimą;
16.10. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus;
16.11. informuoti nurodymus davusius asmenis apie nurodymų įvykdymą;
16.12. informuoti BPC.
17. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios pamainos
vyriausiasis arba vyresnysis specialistas, gavęs iš savivaldybės prašymą perduoti trumpąjį perspėjimo
pranešimą per GPIS, jei savivaldybė dėl techninių priežasčių negali prisijungti prie GPIS, privalo:
17.1. patikslinti trumpojo perspėjimo pranešimo perdavimo laiką ir teritoriją, kiek kartų
kartoti pranešimą ir kokia pauzės tarp pranešimų trukmė, kokiais kanalais ir kalbomis perduoti
pranešimą;
17.2. priimti elektroniniu paštu PDF ir Word formatais parengtą trumpąjį perspėjimo
pranešimą ir nurodymus dėl jo perdavimo ir nurodytu laiku jį perduoti;
17.3. informuoti savivaldybės struktūrinį padalinį arba darbuotoją, atsakingą už perspėjimą,
apie trumpojo perspėjimo pranešimo perdavimą;
17.4. informuoti savo tiesioginį viršininką;
17.5. aprašyti darbo žurnale atliktus veiksmus.
V SKYRIUS
GYVENTOJŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, KITŲ
ĮSTAIGŲ IR ŪKIO SUBJEKTŲ PERSPĖJIMAS ĮVYKUS AVARIJAI
PAVOJINGUOSIUOSE OBJEKTUOSE, HIDROTECHNIKOS STATINIUOSE IR
VALSTYBĖS ĮMONĖJE IGNALINOS ATOMINĖJE ELEKTRINĖJE
18. Veiklos vykdytojų, kurie valdo pavojinguosius objektus, ūkio subjektų, kurie valdo
hidrotechnikos statinius, ir valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės vadovo įgaliotas
struktūrinis padalinys arba darbuotojas, atsakingas už perspėjimą, gresiant ar susidarius
ekstremaliajai situacijai dėl įvykusios avarijos, privalo:
18.1. nedelsdamas perspėti Sąrašo subjekto darbuotojus ir vadovus;
18.2. perspėti gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio
subjektus, patenkančius į galimos taršos, pavojaus ar užtvindymo zoną, per PSS ir (ar) GPIS arba
kitas turimas technines priemones arba per pasiuntinius;
18.3. perspėti savivaldybės administraciją.
19. Savivaldybės struktūrinis padalinys arba darbuotojas, atsakingas už perspėjimą, gavęs
savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo paskirto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
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operacijų vadovo nurodymą perspėti gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas
įstaigas ir ūkio subjektus, įvykus avarijai Sąrašo subjekte, privalo:
19.1. patikslinti, ar būtina panaudoti vieną iš perspėjimo sistemų (PSS arba GPIS), ar abi;
19.2. perspėti gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio
subjektus Aprašo IV skyriuje nurodyta tvarka.
VI SKYRIUS
GYVENTOJŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, KITŲ
ĮSTAIGŲ IR ŪKIO SUBJEKTŲ PERSPĖJIMAS EKSTREMALIOJO ĮVYKIO VIETOJE
20. Įvykus ekstremaliajam įvykiui, kai susidariusi padėtis gali sukelti staigų didelį pavojų
gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ar aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą,
sukelti ekstremaliąją situaciją, gelbėjimo darbų vadovas nedelsdamas priima sprendimą perspėti
gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus.
21. Gelbėjimo darbų vadovas, priėmęs sprendimą perspėti gyventojus, valstybės ir
savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus, privalo:
21.1. išsiųsti į ekstremaliojo įvykio teritoriją specialios paskirties automobilį (-ius), turintį (čius) garso stiprinimo įrangą ir esantį (-čius) ekstremaliojo įvykio vietoje, ir, esant galimybei,
organizuoti sirenų, įrengtų ekstremaliojo įvykio teritorijoje, įjungimą;
21.2. ir (ar) kreiptis į savivaldybės struktūrinį padalinį ar darbuotoją, atsakingą už perspėjimą,
dėl būtinybės perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą per GPIS;
21.3. arba per BPC kreiptis į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS
budinčios pamainos vyriausiąjį arba vyresnįjį specialistą dėl būtinybės perduoti trumpąjį perspėjimo
pranešimą per GPIS.
22. 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.
VII SKYRIUS
INFORMAVIMAS CIVILINĖS SAUGOS KLAUSIMAIS
23. Valstybės lygio civilinės saugos sistemos subjektai nuolat teikia gyventojams oficialią
informaciją civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais, kad įvykus
ekstremaliajai situacijai būtų išvengta žmonių žūčių ir sveikatos sutrikdymų, žalos ir nuostolių, būtų
sušvelninti galimi padariniai, taip pat siekiant paneigti paskleistą netinkamą informaciją.
24. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos informuoja gyventojus, valstybės ir
savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus civilinės saugos klausimais per
viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, rengdami pranešimus, straipsnius spaudai, skelbdami
informacinius pranešimus interneto svetainėse, portaluose, socialiniuose tinkluose, organizuodami
spaudos konferencijas, duodami interviu radijui ar televizijai ir kitomis priemonėmis.
25. Gresiant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai ar jai susidarius, gyventojai
informuojami Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503, nustatyta tvarka.
26. Gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai:
26.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos (toliau –
Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija) pirmininkas paskiria gyventojams viešąją informaciją
teiksiantį subjektą – ministeriją, kitą valstybės instituciją ar įstaigą (toliau – atsakinga valstybės
institucija), kuriai, atsižvelgiant į veiklos sritį ir gresiančios ar susidariusios valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos pobūdį, tenka atsakomybė už valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
likvidavimo ir jos padarinių šalinimo organizavimą;
26.2. viešąją informaciją valstybės lygiu gyventojams teikia Vyriausybės ekstremaliųjų
situacijų komisijos pirmininkas arba jos kompetentingas narys, valstybės ekstremaliosios situacijos
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operacijų vadovas, atsakingos valstybės institucijos ar valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų
centras (toliau – Operacijų centras), koordinuojantis gyventojų informavimą;
26.3. valstybės institucijų atstovai pagal atstovaujamos institucijos kompetenciją teikia
Operacijų centrui aktualią informaciją, skirtą gyventojų informavimo pranešimams ir kitai skelbiamai
viešajai informacijai parengti;
26.4. Operacijų centras gyventojams informuoti skirtus pranešimus ir kitą viešąją informaciją
valstybės mastu išplatina šalies gyventojų informavimą vykdančioms visuomenės informavimo
priemonėms.
27. Operacijų centras:
27.1. koordinuoja atsakingų valstybės institucijų teiktiną gyventojams informaciją, pasitelkia
kompetentingų institucijų atstovus informacijai rengti ir platinti arba informacijos teikimą
organizuoja per kompetentingų institucijų infrastruktūrą;
27.2. aktyvina ir viešina gyventojams informuoti skirtus karštosios linijos telefonus ir
elektroninio pašto adresą, atsako į gyventojų klausimus;
27.3. teikia informaciją nuo ekstremaliosios situacijos nukentėjusiems žmonėms, taip pat jų
ir žuvusiųjų artimiesiems;
27.4. derina ir organizuoja žurnalistų, reporterių, fotografų, operatorių ir kitų visuomenės
informavimo priemonių atstovų (toliau – visuomenės informavimo priemonių atstovai) apsilankymą
ekstremaliosios situacijos zonoje ir lydi atrinktą grupę, likusiems visuomenės informavimo priemonių
atstovams išplatina iš ekstremaliosios situacijos zonos gautą medžiagą;
27.5. organizuoja valstybinio informacinio centro ir (ar) spaudos centro darbą.
28. Prireikus Operacijų centro koordinatorius priima sprendimą dėl valstybinio informacinio
centro ir (ar) spaudos centro įsteigimo, nustato jo darbo režimą ir trukmę.
29. Spaudos centras:
29.1. patalpas spaudos centrui iš anksto parenka atsakinga valstybės institucija arba jo darbas
organizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) rūmuose. Už spaudos
centro patalpų parengimą ir aprūpinimą techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, jų
funkcionavimą ir darbo organizavimą atsako atsakinga valstybės institucija ar Vyriausybės
kanceliarija;
29.2. valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimu spaudos centras gali
būti įsteigtas ekstremaliosios situacijos paveiktoje savivaldybėje ar kitoje iš anksto nenumatytoje
vietoje. Už spaudos centro patalpų parengimą ir aprūpinimą techninėmis ir organizacinėmis
priemonėmis ir jų funkcionavimą atsako savivaldybės administracijos direktorius, už darbo
organizavimą – atsakinga valstybės institucija;
29.3. spaudos centro vadovas nustato spaudos konferencijų ir susitikimų su valstybės
ekstremaliosios situacijos operacijos vadovu, patelktų civilinės saugos sistemos pajėgų vadais,
gelbėjimo darbų vadovais, politikais, valstybės vadovais ar kitais suinteresuotais asmenimis laiką;
29.4. spaudos centre dirba visuomenės informavimo priemonių atstovai;
29.5. savivaldybių, kurių teritorijos ir (ar) dalis gyventojų yra paveiktos valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos, administracijų direktoriai prireikus gali įsteigti savivaldybių informacinius
centrus (toliau – SIC), kurie teikia informaciją nuo ekstremaliosios situacijos nukentėjusiems
savivaldybės gyventojams, taip pat jų ir žuvusiųjų artimiesiems.
30. Savivaldybės lygio civilinės saugos sistemos subjektas, vadovaujantis įvykio padarinių
likvidavimui, visuomenės informavimo priemonėms nuolat teikia oficialią informaciją savivaldybės
gyventojams civilinės saugos ir ekstremaliosios situacijos klausimais, kad būtų išvengta žmonių žūčių
ir sveikatos sutrikdymų, žalos ir nuostolių, būtų sušvelninti galimi padariniai, prireikus daugumai
gyventojų būtų suteikta psichologinė pagalba, taip pat siekiant paneigti paskleistą netinkamą
informaciją:
30.1. gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai:
30.2. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkas – savivaldybės
administracijos direktorius paskiria viešosios informacijos teikimo gyventojams subjektą –
savivaldybės instituciją ar įstaigą (toliau – atsakinga savivaldybės institucija), kuri, atsižvelgdama į
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veiklos sritį ir gresiančios ar susidariusios savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos pobūdį,
atsako už savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir jos padarinių šalinimo
organizavimą;
30.3. viešąją informaciją savivaldybės lygiu gyventojams teikia savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų komisijos pirmininkas arba jos kompetentingas narys, savivaldybės ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovas, savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau –
savivaldybės operacijų centras), taip pat savivaldybės administracijos visuomenės informavimo
atstovas;
30.4. savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų ir įstaigų atstovai, dalyvaujantys
savivaldybės operacijų centro darbe, pagal atstovaujamo ūkio subjekto ar įstaigos kompetenciją teikia
savivaldybės operacijų centrui aktualią informaciją, skirtą gyventojų informavimo pranešimams ir
kitai skelbiamai viešajai informacijai parengti.
31. Savivaldybės operacijų centras:
31.1. gaunamos informacijos pagrindu rengia savivaldybės gyventojams informuoti skirtus
pranešimus ir kitą viešąją informaciją, kurią pagal poreikį platina vietinėms, regioninėms ir (ar)
valstybinėms savivaldybės gyventojų informavimą vykdančioms visuomenės informavimo
priemonėms;
31.2. aktyvina ir viešina gyventojams informuoti skirtus karštosios linijos telefonus ir
elektroninio pašto adresus, atsako į gyventojų klausimus.
32. Savivaldybės operacijų centro koordinatorius prireikus gali priimti sprendimą įsteigti
SIC. Už SIC patalpų parengimą ir aprūpinimą techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, jų
funkcionavimą ir darbo organizavimą atsako savivaldybės administracijos direktorius.
33. SIC teikia informaciją nuo ekstremaliosios situacijos nukentėjusiems savivaldybės
gyventojams, taip pat jų ir žuvusiųjų artimiesiems.
34. SIC darbo režimą ir trukmę nustato savivaldybės operacijų centro koordinatorius.
35. Savivaldybės gyventojų informavimas gresiant ar susidarius savivaldybės lygio
ekstremaliajai situacijai pagal šio Aprašo reikalavimus aprašomas savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų valdymo plane, numatomos ir suplanuojamos reikiamos priemonės, atsakingi vykdytojai ir
terminai.
36. Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, gyventojams teikiama informacija turi
būti aktuali ir nuolat atnaujinama. Gyventojams skelbiama:
36.1. duomenys apie pavojų, pavojaus šaltinį ir kylančią grėsmę, rekomendacijos ir patarimai,
kaip apsisaugoti;
36.2. kas, kada, kur įvyko ir dėl ko susidarė ekstremalioji situacija;
36.3. atlikti tyrimai ir jų rezultatai arba kada bus žinomi tyrimų rezultatai;
36.4. ekstremaliosios situacijos keliama grėsmė ir jos vystymosi prognozė;
36.5. skubios priemonės gyventojams apsaugoti, kokia pagalba jiems suteikta, informacija
apie evakavimą;
36.6. pirminiai veiksmai ir kas padaryta ekstremaliajai situacijai suvaldyti, sušvelninti ir
padėčiai pagerinti;
36.7. kokios tarnybos dirba ekstremaliosios situacijos židinyje;
36.8. kas paskirtas savivaldybės ir (ar) valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu;
36.9. pasitelkti kariniai vienetai ir resursai;
36.10. pasitelkti ir planuojami pasitelkti ekspertai;
36.11. nukentėję, hospitalizuoti ir žuvę žmonės;
36.12. veiksniai, galintys pabloginti situaciją;
36.13. rekomendacijos gyventojams dėl tolesnių veiksmų ir apsaugos būdų;
36.14. informacija apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą, suvaldymą ar pabaigą.
37. Gyventojams skelbiama informacija turi būti:
37.1. aiški ir suprantama;
37.2. pateikiama laiku;
37.3. tiksli arba patikslinanti;
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37.4. prieinama, nesunkiai pasiekiama;
37.5. atsakanti į gyventojams aktualius klausimus dėl gyvybės, sveikatos, turto saugumo;
37.6. apimanti pažeidžiamiausias visuomenės grupes;
37.7. pagal poreikį pateikiama užsienio kalba (-omis);
37.8. spaudos konferencijų, kitų svarbių informavimo renginių ekstremaliosios situacijos
metu pateikiama su vertimu į gestų kalbą.
38. Pasibaigus ekstremaliajai situacijai ir atsakingiems pareigūnams ar asmenims paskelbus
jos pabaigą, nedelsiant informuojami gyventojai. Gyventojų informavimą civilinės saugos ir
ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos
įstaigos ir ūkio subjektai toliau vykdo įprastinėmis sąlygomis.
VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
39. Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, atitinkančiai civilinės saugos signalų:
„Cheminis pavojus“, „Radiacinis pavojus“, „Katastrofinis užtvindymas“, „Potvynio pavojus“,
„Uragano pavojus“ skelbimo kriterijus, nedelsiant (iš karto) privalo būti naudojamos techninės
perspėjimo sirenomis sistemos priemonės. Sprendimą panaudoti technines perspėjimo sirenomis
sistemos priemones priima 8,14, 20 punktuose įvardyti asmenys.
40. Gautą iš gelbėjimo darbų vadovo ir (ar) valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
kitos įstaigos ir ūkio subjekto atstovo informaciją apie įvykį, atitinkantį ekstremaliųjų įvykių
kriterijus, arba apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, dėl kurių gali kilti neišvengiama grėsmė
gyventojų sveikatai, gyvybei ar turtui ir aplinkai, įvertina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento PVV SKS budinčios pamainos vyriausiasis arba vyresnysis specialistas ir GPIS
panaudoja suderinęs su CSV viršininku arba jo nesant su departamento direktoriaus pavaduotoju,
kuruojančiu civilinės saugos klausimus, arba jo nesant su vyriausiuoju departamento pareigūnu,
atsakingu už informacijos gavimą ir valdymą ne darbo metu.
41. Kitų civilinės saugos sistemos subjektų prašymu GPIS gali būti panaudojama šių subjektų
ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pasirašytuose susitarimuose nustatyta tvarka.
42. Trumpasis perspėjimo pranešimas parengiamas lietuvių, anglų ir rusų kalbomis ir
kanalais, nustatytais Techninėms perspėjimo sistemos priemonėms keliamų reikalavimų aprašo,
patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl Techninėms perspėjimo sistemos
priemonėms keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 5.8 papunktyje, neviršijant 320 simbolių.
Jeigu nėra galimybės parengti trumpąjį perspėjimo pranešimą trimis kalbomis, pranešimas
parengiamas lietuvių kalba ir perduodamas visais visuomenei skirtais kanalais. Jeigu nenurodomas
trumpojo perspėjimo pranešimo perdavimo kartojimų skaičius ir pauzės tarp pranešimų trukmė,
pranešimas kartojamas 10 kartų, pauzės tarp pranešimų trukmė – 1 min.
43. Kai jungiamos pavienės elektros sirenos ekstremaliojo įvykio vietoje, kurioje privaloma
perspėti ir informuoti ekstremaliojo įvykio teritorijoje esančius gyventojus, valstybės ir savivaldybių
institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus, patenkančius į pavienių elektros sirenų veikimo
spindulį, visada privalo būti į šią teritoriją išsiųsti specialios paskirties automobiliai, turintys garso
stiprinimo įrangą. Jei sirena elektroninė ir yra galimybė perduoti informaciją gyventojams tiesiogiai
balsu, specialios paskirties automobiliai gali būti nesiunčiami. Šiais atvejais gyventojai per LRT ir
regioninius transliuotojus neinformuojami.
44. Gyvenamosiose vietovėse, kuriose nėra sirenų arba galimybių panaudoti kitas garsines
priemones, gyventojai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos ir ūkio subjektai
perspėjami per pasiuntinius. Pasiuntinių išvykimo tvarka ir maršrutai turi būti numatyti savivaldybių
ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose.
45. Savivaldybės struktūrinio padalinio arba darbuotojo, atsakingo už perspėjimą,
kontaktiniai duomenys pateikiami PGV. PGV struktūrinio padalinio arba darbuotojo, atsakingo už
perspėjimą, kontaktiniai duomenys pateikiami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento

12
PVV SKS. Pasikeitus kontaktiniams duomenims, nedelsiant informuojami šiame punkte paminėti
struktūriniai padaliniai ar darbuotojai.
46. Kai sirenos įjungiamos nesankcionuotai, 2 punkte nurodyti struktūriniai padaliniai ar
darbuotojai privalo nedelsdami imtis visų priemonių sirenoms išjungti ir informuoti BPC,
savivaldybės administraciją ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS.
_________________________________
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Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią
ekstremaliąją situaciją priemonių, gyventojų,
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų
įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią
ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, ir
informavimo civilinės saugos klausimais tvarkos
aprašo
1 priedas
(Pranešimo apie įvykį forma)
Gyventojams paskelbti _____ val. _____ min.
_______________________________________________
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas)

PRANEŠIMAS
CIVILINĖS SAUGOS SIGNALU „CHEMINIS PAVOJUS“
____________ Nr. ____________
(data)
__________________________
(sudarymo vieta)

Šiandien, ________________________________________________________________________
(data, laikas)

______________________________________________________________________________________
(objekto, vietovės pavadinimas)

įvyko avarija ir į aplinką pateko __________ (t / kg / m3) ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(nuodingosios (-ųjų) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai)

Nuodingųjų medžiagų debesis slenka _________________________________________ kryptimi.
(vėjo kryptis)

Į cheminės taršos zoną patenka _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(gyvenamosios vietovės, mikrorajono, gatvės pavadinimas)

Dėmesio! Dėmesio! ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(gyvenamosios vietovės, mikrorajono, gatvės pavadinimas)

skelbiamas civilinės saugos signalas „Cheminis pavojus“.
Gyventojai, nedelsdami pasišalinkite iš užterštos teritorijos. Judėkite kryptimi, kad vėjas pūstų į šoną.
Jei nėra galimybės skubiai pasitraukti iš taršos zonos, likite uždarose patalpose arba, jei esate lauke, eikite į
vidų. Išjunkite vėdinimo sistemas, uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo
angas, patikrinkite, ar nėra plyšių, sandarinkite būsto langus ir duris. Prireikus išeiti, saugokite kvėpavimo
takus: užsiriškite sudrėkintą vatos ir marlės raištį arba nosį ir burną prisidenkite drėgnu rankšluosčiu. Jei turite,
dėvėkite respiratorių. Nuo nuodingųjų medžiagų padės apsisaugoti nelaidūs vandeniui drabužiai ir avalynė.
Grįžę būtinai nusiprauskite po dušu, apsirenkite švariais drabužiais, o užterštus sudėkite į polietileninį maišą
ir išneškite iš gyvenamųjų patalpų. Ruoškitės galimam evakavimui. Nepasiduokite panikai, perspėkite
artimuosius, kaimynus. Būkite įsijungę Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą. Laukite tolesnių
nurodymų.
__________________

__________________

(atsakingo asmens pareigos)

(parašas)

_____________________

______________________________

(vardas ir pavardė)
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Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią
ekstremaliąją situaciją priemonių, gyventojų,
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų
įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią
ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, ir
informavimo civilinės saugos klausimais tvarkos
aprašo
2 priedas
(Pranešimo apie įvykį forma)
Gyventojams paskelbti _____val. ____ min.
__________________________________________________
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas)

PRANEŠIMAS
CIVILINĖS SAUGOS SIGNALU „RADIACINIS PAVOJUS“
_______________ Nr. _______
(data)

___________________
(sudarymo vieta)

Šiandien,________________________________________________________________________
(data, laikas, atominės elektrinės pavadinimas)

_______________________________atominėje elektrinėje įvyko avarija ir į aplinką pateko
radioaktyviųjų medžiagų. Pučiant _________________________________________________vėjui, kyla
(vėjo kryptis)

taršos pavojus____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(savivaldybės, gyvenamosios vietovės pavadinimas)

Dėmesio! Dėmesio! _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(savivaldybės, gyvenamosios vietovės pavadinimas)

skelbiamas civilinės saugos signalas „Radiacinis pavojus“.
Gyventojai, likite uždarose patalpose arba, jei esate lauke, eikite į vidų. Išjunkite vėdinimo
sistemas, uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas, patikrinkite, ar nėra
plyšių, sandarinkite būsto langus ir duris. Be būtino reikalo neikite į lauką, prireikus išeiti, saugokite
kvėpavimo takus: užsidenkite veidą vienkartine kauke, nosine ar rankšluosčiu. Jei turite, lauke dėvėkite
dujokaukę ar respiratorių. Suvarykite netoli esančius gyvulius ir naminius gyvūnus į tvartus, uždarykite
šiltnamius, uždenkite šulinius.
Grįžę būtinai nusiprauskite po dušu, apsirenkite švariais drabužiais, o užterštus sudėkite į
polietileninį maišą ir išneškite iš gyvenamųjų patalpų. Ruoškitės galimam evakavimui. Nepasiduokite panikai,
perspėkite artimuosius, kaimynus. Būkite įsijungę Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą.
Laukite tolesnių nurodymų.
_____________________

___________________

(atsakingo asmens pareigos)

(parašas)

_____________________

____________________________

(vardas ir pavardė)
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Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią
ekstremaliąją situaciją priemonių, gyventojų,
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų
įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią
ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, ir
informavimo civilinės saugos klausimais tvarkos
aprašo
3 priedas
(Pranešimo apie įvykį forma)
Gyventojams paskelbti _____val. ___ min.

__________________________________________
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas)

PRANEŠIMAS
CIVILINĖS SAUGOS SIGNALU „KATASTROFINIS UŽTVINDYMAS“
_________________ Nr. _______
(data)

___________________
(sudarymo vieta)

Šiandien, ____________________________________________________, buvo sugriauta Kauno
(data, laikas)

hidroelektrinės užtvanka.
Dėmesio! Dėmesio!_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(rajono, mikrorajono, gatvės pavadinimas)

skelbiamas civilinės saugos signalas „Katastrofinis užtvindymas“.
Gyventojai, jei esate Kauno hidroelektrinės užtvindymo zonoje, kuo skubiau pasitraukite į
aukštesnes, saugias vietas.
Kauno gyventojus prašom išvykti iš Petrašiūnų, Panemunės, Žemųjų Šančių, miesto centro,
Jiesios, geležinkelio aikštės, Aleksoto žemutinės dalies, Vilijampolės, Marvelės, Lampėdžių ir Žemutinių
Kaniūkų.
Kauno, Šakių, Jurbarko, Šilutės rajonų ir Pagėgių savivaldybės gyventojus prašom išvykti iš
gyvenviečių prie Nemuno.
Išvykdami iš namų, išjunkite iš elektros tinklo prietaisus, užsukite dujas, vandenį, pasiimkite
dokumentus, pinigus, kitus vertingus daiktus. Jei neturite galimybės išvykti, pakilkite į viršutinius namų
aukštus.
Ruoškitės galimam evakavimui. Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus.
Būkite įsijungę Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą. Laukite tolesnių nurodymų.

___________________
(atsakingo asmens pareigos)

________________

____________________

(parašas)

____________________________________________

(vardas ir pavardė)
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Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią
ekstremaliąją situaciją priemonių, gyventojų,
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų
įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią
ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, ir
informavimo civilinės saugos klausimais tvarkos
aprašo
4 priedas
(Pranešimo apie įvykį forma)
Gyventojams paskelbti _____val. ____min.
______________________________________________
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas)

PRANEŠIMAS
CIVILINĖS SAUGOS SIGNALU „POTVYNIO PAVOJUS“
_________________ Nr. _______
(data)

_______________________
(sudarymo vieta)

Dėl pavasario polaidžio (intensyvių liūčių)___________________________________________
(upės (vandens telkinio) pavadinimas)

___________________________________staiga pakilo vandens lygis ir toliau kyla iki pavojingos ribos.
Dėmesio! Dėmesio! _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(gyvenamosios vietovės pavadinimas)

skelbiamas civilinės saugos signalas „Potvynio pavojus“.
Gyventojai, būkite pasirengę apsaugoti savo gyvybę, sveikatą ir turtą. Paruoškite visas turimas
plaukiojimo priemones, apsirūpinkite paprasčiausiais plaustais, vandeniui nelaidžia apranga (guminiais batais,
apsiaustais ir pan.). Pasirūpinkite ilgai negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, būtiniausių
medikamentų, degtukų, žvakių. Turėkite nešiojamąjį radijo imtuvą ir žibintuvėlį, atsarginius elementus.
Automobilius palikite saugioje teritorijoje, vertingus daiktus sukelkite kuo aukščiau. Sutvarkykite vandens
nutekėjimo sistemas, išvalykite lietaus nutekėjimo groteles. Ruoškitės galimam evakavimui. Nepasiduokite
panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus. Būkite įsijungę Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos
programą. Laukite tolesnių nurodymų.
________________________
(atsakingo asmens pareigos)

__________________
(parašas)

_______________________________

____________________
(vardas ir pavardė)
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Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią
ekstremaliąją situaciją priemonių, gyventojų,
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų
įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią
ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, ir
informavimo civilinės saugos klausimais tvarkos
aprašo
5 priedas
(Pranešimo apie įvykį forma)
Gyventojams paskelbti ____val. ____min.
__________________________________________
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas)

PRANEŠIMAS
CIVILINĖS SAUGOS SIGNALU „URAGANO PAVOJUS“
_____________ Nr. ______
(data)

________________
(sudarymo vieta)

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos praneša: numatoma, kad
______________________________________________________________________________________
(data, laikas arba nurodomas tikėtinas paros metas: rytas, diena, vakaras, naktis)

sustiprės _______________________________________vėjas. Jo greitis sieks iki_________________ m/s.
(vėjo kryptis)

(tikėtinas vėjo greitis)

Dėmesio! Dėmesio!
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(gyvenamosios vietovės pavadinimas)

skelbiamas civilinės saugos signalas „Uragano pavojus“.
Gyventojai, likite uždarose patalpose. Jei esate lauke, eikite į vidų, nesislėpkite prie lengvų
konstrukcijų ar didelių medžių. Užgesinkite ugnį krosnyje, išjunkite iš elektros tinklo nebūtinus elektros
prietaisus, užsukite dujas. Uždarykite duris, langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas.
Iš balkonų išneškite lengvus daiktus arba juos gerai pritvirtinkite. Nepalikite automobilių prie didelių medžių.
Jei gyvenate mediniuose ar lengvos konstrukcijos namuose, slėpkitės rūsiuose. Atidėkite keliones.
Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus. Būkite įsijungę Lietuvos nacionalinio radijo ar
televizijos programą. Laukite tolesnių nurodymų.
Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai, perspėkite darbuotojus apie artėjantį uraganą ir informuokite,
kokie darbai turi būti nutraukti. Pasirūpinkite, kad būtų sutvirtinti laikini pastatai ir konstrukcijos, taip pat
mechanizmai ir įrenginiai.

___________________
(atsakingo asmens pareigos)

________________

_________________________

(parašas)

_____________________________________________

(vardas ir pavardė)
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Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią
ekstremaliąją situaciją priemonių, gyventojų,
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų
įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią
ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, ir
informavimo civilinės saugos klausimais tvarkos
aprašo
6 priedas
(Pranešimo apie įvykį forma)
Gyventojams paskelbti _____val. _____min.
_______________________________________________
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas)

PRANEŠIMAS
CIVILINĖS SAUGOS SIGNALU „ORO PAVOJUS“
______________ Nr. _______
(data)

________________________
(sudarymo vieta)

Dėmesio! Dėmesio! Gresia oro antpuolis! Skelbiamas civilinės saugos signalas „Oro
pavojus“.
Gyventojai, išjunkite iš elektros tinklo nebūtinus elektros prietaisus, užsukite dujas ir
vandenį. Pasiimkite dokumentus, pinigus, maisto produktų, vandens, būtiniausių vaistų ir skubėkite į
artimiausią kolektyvinės apsaugos statinį ar kitą priedangą. Jei liekate namuose, užgesinkite šviesą,
užtraukite užuolaidas, žaliuzes, slėpkitės rūsyje. Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius,
kaimynus. Būkite įsijungę Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą. Laukite tolesnių
nurodymų.

_______________________
(atsakingo asmens pareigos)

_________________

___________________________

(parašas)

_________________________________

(vardas ir pavardė)

