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Plano pataisymas ir tikslinimas
Pataisymas – plane esančios informacijos pakeitimas. Pataisymo procedūra atliekama
kartą per metus.
Eil.
Nr.

Kas pataisyta

Data

1.

Patikslintas trumpas Alytaus miesto savivaldybės
apibūdinimas

2013-10-10

2.

Alytaus miesto savivaldybės gyventojų ir
civilinės saugos sistemos subjektų (CSSS)
perspėjimo ir informavimo organizavimo
duomenys
Alytaus miesto kolektyvinės apsaugos statinių
sąrašas

2013-10-10

4.

Alytaus miesto transporto, tinkamo gyventojams
evakuoti, suvestinė

2013-10-10

5.

Atsižvelgiant į LR aplinkos ministro 2012 01-11
įsakymu Nr. D1-23 patvirtintą Preliminaraus
potvynių rizikos vertinimo ataskaitą peržiūrėta
galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos
analizė.
Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos,
savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų
centro, savivaldybės civilinės saugos darbuotojo,
gretimų savivaldybių ekstremaliųjų situacijų
operacijų centrų ir ekstremalių situacijų komisijų
kontaktiniai duomenys
Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių
situacijų komisijos sudėtis

2013-10-10

8.

Alytaus miesto ekstremaliųjų situacijų operacijų
centro sudėtis

2013-11-08

9.

Savivaldybės materialinių išteklių žinynas

2013-11-08

10.

Papildyta Alytaus miesto savivaldybės tarpusavio 2013-11-08
pagalbos planai su gretimomis savivaldybėmis
Papildyta perspėjimo ir informavimo apie 2014-06-10
gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją
organizavimas
ARSA ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, 2014-06-10
kontaktiniai duomenys

3.

6.

7.

11.

12.

2013-10-10

Atsakingo asmens
pareigos, vardas,
pavardė, parašas
Miesto ūkio skyriaus
vyresnysis specialistas
Dalius Česynas
Miesto ūkio skyriaus
vyresnysis specialistas
Dalius Česynas
Miesto ūkio skyriaus
vyresnysis specialistas
Dalius Česynas
Miesto ūkio skyriaus
vyresnysis specialistas
Dalius Česynas
Miesto ūkio skyriaus
vyresnysis specialistas
Dalius Česynas

2013-11-08

Miesto ūkio skyriaus
vyresnysis specialistas
Dalius Česynas

2013-11-08

Miesto ūkio skyriaus
vyresnysis specialistas
Dalius Česynas
Miesto ūkio skyriaus
vyresnysis specialistas
Dalius Česynas
Miesto ūkio skyriaus
vyresnysis specialistas
Dalius Česynas
vyresnysis specialistas
Dalius Česynas
vyresnysis specialistas
Dalius Česynas
Miesto ūkio skyriaus
vyresnysis specialistas
Dalius Česynas

2

Prieduose. 14 priedas Alytaus miesto
savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai pagal
gripo pandemijos etapus organizacinių priemonių
2012–2016 metų planas
Patikslinta Alytaus miesto savivaldybės
teritorijoje gyvenančių gyventojų skaičius

2014-10-10

Miesto ūkio skyriaus
vyresnysis specialistas
Dalius Česynas

2015-09-23

15.

Patikslinta Alytaus miesto savivaldybėje esančių
švietimo įstaigų skaičius

2015-09-23

16.

Patikslinta Alytaus miesto savivaldybės
ekstremalių situacijų komisijos sudėtis

2015-09-23

17.

Patikslinta Alytaus miesto savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų centro sudėtis

2015-09-23

18.

Patikslinta Alytaus rajono savivaldybės
ekstremalių situacijų komisijos sudėtis

2015-09-23

19.

Patikslinta Alytaus rajono savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų centro sudėtis

2015-09-23

20.

Patikslinta perspėjimo ir informavimo apie
gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją
organizavimas
Patikslinta savivaldybių administracijų atsakingų
asmenų kontaktiniai duomenys

2015-09-23

22.

Patikslinta asmenų, atsakingų už informacijos
priėmimą ir perdavimą, sąrašai ir kontaktai.

2016-03-04

23.

Patikslinta Alytaus miesto evakuotų gyventojų
laikino apgyvendinimo vietų sąrašo atstovai
ryšiams ir jų kontaktai.

2016-03-14

24.

Patikslinta asmenų, atsakingų ekstremaliųjų
įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų
komunalinių paslaugų teikimo atnaujinimą,
sąrašas ir kontaktiniai duomenys
Patikslinta Varėnos rajono savivaldybės
administracijos atsakingų asmenų kontaktiniai
duomenys

2016-03-14

26.

Patikslinta perspėjimo ir informavimo apie
gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją
organizavimas

2016-03-14

27.

Peržiūrėta galimų pavojų ir ekstremaliųjų
situacijų rizikos analizė.

2017-10-18

Miesto ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vitas Černiauskas
Miesto ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vitas Černiauskas
Miesto ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vitas Černiauskas
Miesto ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vitas Černiauskas
Miesto ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vitas Černiauskas
Miesto ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vitas Černiauskas
Miesto ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vitas Černiauskas
Miesto ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vitas Černiauskas
Viešosios tvarkos
skyriaus vyriausiasis
specialistas Vitas
Černiauskas
Viešosios tvarkos
skyriaus vyriausiasis
specialistas Vitas
Černiauskas
Viešosios tvarkos
skyriaus vyriausiasis
specialistas Vitas
Černiauskas
Viešosios tvarkos
skyriaus vyriausiasis
specialistas Vitas
Černiauskas
Viešosios tvarkos
skyriaus vyriausiasis
specialistas Vitas
Černiauskas
Viešosios tvarkos
skyriaus vyresnysis

13.

14.

21.

25.

2015-09-23

2016-03-14
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specialistas Dalius
Česynas
Viešosios tvarkos
skyriaus vyresnysis
specialistas Dalius
Česynas
Viešosios tvarkos
skyriaus vyresnysis
specialistas Dalius
Česynas
Viešosios tvarkos
skyriaus vyresnysis
specialistas Dalius
Česynas

28.

Patikslinta Alytaus miesto savivaldybės
ekstremalių situacijų komisijos sudėtis

2017-10-18

29.

Patikslinta Alytaus miesto savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų centro sudėtis

2017-10-18

30.

Patikslinta savivaldybės ekstremalių situacijų
komisijos, savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro, savivaldybės civilinės saugos
darbuotojo, gretimų savivaldybių ekstremaliųjų
situacijų operacijų centrų, ekstremalių situacijų
komisijų ir už kultūros paveldo vertybes
atsakingos institucijos kontaktiniai duomenys
Patikslinta savivaldybės materialinių išteklių
žinynas

2017-10-18

2017-10-26

Viešosios tvarkos
skyriaus vyresnysis
specialistas Dalius
Česynas

Patikslinta Gyventojų evakavimo organizavimas

2017-10-26

Patikslinta Alytaus miesto savivaldybės
teritorijoje gyvenančių gyventojų skaičius

2017-10-26

33.

Alytaus miesto savivaldybės gyventojų
evakavimo ir priėmimo komisijos sudėtis ir
nuostatai

2017-10-26

34.

Patikslinta pagalbos teikimo nukentėjusiems
gyventojams ekstremaliųjų įvykių ir
ekstremaliųjų situacijų metu organizavimas

2017-11-03

35.

Prieduose. 14 priedas Patikslintas Alytaus miesto 2017-11-03
savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai pagal
gripo pandemijos etapus organizacinių priemonių
planas
2017-11-03
Prieduose. 15 priedas Alytaus miesto
savivaldybės pasirengimo raupų grėsmei veiksmų
planas

Viešosios tvarkos
skyriaus vyresnysis
specialistas Dalius
Česynas
Viešosios tvarkos
skyriaus vyresnysis
specialistas Dalius
Česynas
Viešosios tvarkos
skyriaus vyresnysis
specialistas Dalius
Česynas
Viešosios tvarkos
skyriaus vyresnysis
specialistas Dalius
Česynas
Viešosios tvarkos
skyriaus vyresnysis
specialistas Dalius
Česynas
Viešosios tvarkos
skyriaus vyresnysis
specialistas Dalius
Česynas
Viešosios tvarkos
skyriaus vyresnysis
specialistas Dalius
Česynas

31.

32.

36.

37.

Prieduose. 16 priedas Alytaus miesto
savivaldybės teritorijoje esančios kultūros
vertybės

2017-11-03
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TURINYS

Turinys
Plano derinimo lapas
I. Bendrosios nuostatos
Plano tikslas
Trumpa savivaldybės charakteristika
Plane vartojamos sąvokos ir santrumpos
II. Gresiančiosios ekstremaliosios situacijos
III. Perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ar susidariusią
ekstremaliąją situaciją organizavimas
IV. Informacijos apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir perdavimo
tvarka
V. Gyventojų evakavimo organizavimas
VI. Gresiančių ar įvykusių ekstremaliųjų įvykių ir gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų
situacijų valdymo organizavimas ir koordinavimas
Asmens, atsakingo už informacijos priėmimą ir perdavimą, veiksmai gavus
informaciją apie gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią
ekstremaliąją situaciją
Savivaldybės administracijos bei savivaldybės teritorijoje esančių valstybės ir
savivaldybės institucijų ir įstaigų veiksmai likviduojant ekstremaliuosius įvykius ar
ekstremaliąsias situacijas ir šalinant jų padarinius, atliekant gelbėjimo, paieškos ir
neatidėliotinus darbus, bendrų veiksmų koordinavimo tvarka
Gaisras
Ypač pavojingų (pavojingų) užkrečiamų ligų pasireiškimai ir kitų infekcinių ligų
išplitimai (epidemijos-epizootijos
Uraganas, labai smarki audra, viesulas, škvalas
Sausra
Stambi kruša, smarkus snygis, smarki pūga, smarki lijundra
Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių veiklos tęstinumo
užtikrinimas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms
Informacija apie materialinių išteklių telkimą ekstremaliųjų situacijų atvejais
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliosioms situacijoms
likviduoti ir jų padariniams šalinti, savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų,
kitų įstaigų veiklai palaikyti ir atkurti
Sanitarinio švarinimo organizavimas
VII. Pagalbos teikimo nukentėjusiems gyventojams ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų
situacijų metu organizavimas
VIII. Viešosios tvarkos palaikymo organizavimas
IX. Privalomų darbų organizavimas
X. Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų komunalinių paslaugų
teikimo atnaujinimo ir kitų būtiniausių gyvenimo (veiklos) sąlygų atkūrimo
organizavimas
XI. Gyventojų, žuvusių ekstremaliųjų situacijų metu, laidojimo organizavimas

Psl.
5
7
9
9
9
10
12
12
19
21
36

36

36

36
37
38
39
39
40

40

40
42
45
46
48
49
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XII. Priedai
1. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė.
2. Alytaus miesto savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų, savivaldybės
ekstremalių situacijų komisijos, savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro,
savivaldybės civilinės saugos darbuotojo, ūkio subjektų, kurie vykdo savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytas užduotis, gretimų savivaldybių
ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų ir ekstremalių situacijų komisijų kontaktiniai
duomenys.
3. Alytaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sudėtis ir nuostatai.
4. Alytaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėtis ir
nuostatai
5. Alytaus miesto savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos sudėtis ir
nuostatai.
6. Alytaus miesto savivaldybės materialinių išteklių žinynas.
7. Alytaus miesto savivaldybės tarpusavio pagalbos planai su gretimomis savivaldybėmis.
8. Sutartys su ūkio subjektais dėl materialinių ir žmoniškųjų išteklių teikimo.
9. Savivaldybės žemėlapis, kuriame pažymimos savivaldybės ribos ir sutartiniais ženklais
– visi civilinės saugos požiūriu svarbūs savivaldybės objektai, valstybinės reikšmės
objektai.
10. Savivaldybės gyventojų evakavimo schema, kolektyvinės apsaugos statiniai, galimos
evakavimo kryptys (kiekvienai krypčiai nurodomas maršrutas), tarpiniai evakavimo
punktai.
11. Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situacija schema
12. Keitimosi informacija apie gresiančia ar susidariusia ekstremaliąją situacija su kitomis
institucijomis ir įstaigomis schema.
13. Sanitarinio švarinimo punktų sąrašas.
14. Alytaus miesto savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai pagal gripo pandemijos
etapus organizacinių priemonių planas.
15. Alytaus miesto savivaldybės pasirengimo raupų grėsmei veiksmų planas.
16. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kultūros vertybių sąrašas.

50
52
64

71
75
81
87
95
114
132

134
136
138
140
142

161
170

______________________
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PLANO DERINIMO LAPAS
Eil.
Įstaigos pavadinimas
Nr.
1. Alytaus apskrities priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

Data

Atsakingo asmens pareigos,
vardas, pavardė, parašas
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. PLANO TIKSLAS
Plano tikslas – padėti savivaldybės administracijos direktoriui ir savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui organizuoti ir koordinuoti gresiančių ar susidariusių
ekstremaliųjų situacijų ir didelių pramoninių avarijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą. Taip pat
padėti savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti kitas dėl ekstremaliojo įvykio ar
ekstremaliosios situacijos būtinas vykdyti funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos civilinės
saugos įstatyme.
2. TRUMPAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APIBŪDINIMAS
Valdymas. Alytaus miesto savivaldybė yra Lietuvos Respublikos teritorijos
administracinis vienetas. Savivaldybės gyventojai renka merą, savivaldybės taryba paskiria mero
pavaduotoją (pavaduotojus) ir savivaldybės administracijos direktorių bei jo pavaduotoją
(pavaduotojus).
Geografinė padėtis. Alytaus miesto savivaldybė yra pietinėje Lietuvos Respublikos
dalyje. Alytaus miesto teritorija iš visų pusių ribojasi su Alytaus rajono teritorija.
Alytus – didžiausias Pietų Lietuvos miestas, regiono verslo, pramonės ir kultūros
centras, užimantis 3,9 tūkst. ha plotą.
Patogi geografinė padėtis:
Objektas

Atstumas nuo Alytaus iki objekto

Autostrada Vilnius - Klaipėda
Kaunas
Klaipėda
Vilnius
Vilniaus tarptautinis oro uostas

69 km
69 km
294 km
105 km
100 km

Sienos kirtimo punktas

Nuotolis nuo Alytaus iki sienos kirtimo punkto

Lenkija (Aradnykai)
Latvija (Saločiai)

55 km
270 km

Kaliningrado sritis (Kybartai)

100 km

Baltarusija (Raigardas)

65 km

Plotas ir gyventojai. Alytaus miesto savivaldybės teritorijos plotas 3944,8 ha: žemės
ūkio naudmenos 429,15 ha; miškai 1148,26 ha; keliai 194,34 ha; užstatyta teritorija 1337,74 ha; kita
žemė 745,01 ha. Alytaus miesto teritorija iš visų pusių ribojasi su Alytaus rajono savivaldybės
teritorija.
Alytaus mieste gyvena 57631 gyventojų, iš kurių: vyrai 26028; moterys 31563; vaikai
(iki 16 m.) 7774; darbingo amžiaus (nuo16 iki 65 m.) 38220; pensinio amžiaus (65m. ir vyresni)
11577.
Švietimas. Savivaldybėje yra 13 lopšelių – darželių, 2 darželiai – mokyklos, 2
pradinės, 1 suaugusiųjų, 7 pagrindinės mokyklos, 1 progimnazija, 4 gimnazijos, suaugusiųjų ir
jaunimo mokykla muzikos, dailės ir dailiųjų amatų mokyklos.
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Savivaldybėje yra Alytaus profesinio rengimo centras ir aukštoji mokymo įstaiga
Alytaus kolegija .
Medicina. Savivaldybėje veikia 37 privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, 29
privačios odontologinės priežiūros įstaigos, 4 ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigos, 3
ligoninės, 1 medicinos punktas. Lovų skaičius ligoninėse 524 ir 10 000 gyventojų tenka 76,7 lovų
ligoninėse.
Savivaldybėje yra 38 vaistinės, 10 000 gyventojų tenka 6,6 vaistininkų.
Savivaldybėje gyvena 628 neįgalūs asmenys.
Ūkio subjektai.
Alytaus mieste yra 1632 įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų.
Įmonių pagrindinė ekonominė veikla:
377 - prekybos,
149 - transporto,
137 - apdirbamosios gamybos,
278 - nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos veiklos,
130 - statybos,
49 - maitinimo ir nakvynės paslaugas teikiančios įmonės.
Keliai. Miesto gatvių plotas 194,34 ha, dauguma jų su asfaltbetonio danga. Per miestą
praeina valstybiniai keliai: Vilnius – Lazdijai, Kaunas – Lazdijai ir Kaunas – Druskininkai.
Geležinkeliai. Į miestą atvesta geležinkelio magistralės Kaunas – Kybartai –
Kaliningradas atšaka nuo Kazlų Rūdos. Nuo jos atšakos nutiestos tik į šiaurinį pramonės rajoną.
Miškai. 1148,26 ha miesto teritorijos užima miškai ir parkai.
Upės. Savivaldybės teritorija teka Nemuno upė, kuri miestą padalina į dvi dalis.
Tiltai. Alytaus miesto teritorijoje yra 3 tiltai per Nemuną vienas iš jų pėsčiųjų tiltas ir
geležinkelio tiltas per Naująją gatvę pramonės rajone.
3. PLANE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS
Civilinės saugos sistemos parengtis – civilinės saugos sistemos subjektų
pasirengimas reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją.
Civilinės saugos pratybos (pratybos) – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
kitų įstaigų, ūkio subjektų mokymas ir civilinės saugos sistemos parengties patikrinimas, kai
tariamomis ekstremaliosiomis sąlygomis tikrinami veiksmai ir procedūros, numatytos ekstremaliųjų
situacijų valdymo planuose, tobulinami valdymo įgūdžiai, mokomasi praktiškai organizuoti
gyventojų ir turto apsaugą nuo ekstremaliųjų situacijų poveikio ir atlikti gelbėjimo, paieškos ir
neatidėliotinus darbus, likviduoti įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas ir
šalinti jų padarinius.
Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti
staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą
ar padaryti kitą žalą.
Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis,
techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų
socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.
Ekstremalių situacijų komisija – iš valstybės politikų, valstybės ir (ar) savivaldybių
institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, profesinės karo tarnybos karių sudaroma
nuolatinė komisija, koordinuojanti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir
padarinių šalinimą.
Ekstremaliojo įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba
tarptautinėje praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar kiti
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įvykio mastą, padarinius ar faktą apibūdinantys dydžiai arba aplinkybės (kritinės ribos), kuriuos
atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliuoju.
Ekstremaliosios situacijos židinys – vieta, kurioje įvyko įvykis ar ekstremalusis
įvykis, ir teritorija, apimanti didžiausio pavojaus sritį apie tų įvykių vietą, kurioje gresia įvykio ar
ekstremaliojo įvykio veiksnių pavojai ten esančių gyventojų sveikatai ir (ar) gyvybei, turtui ir (ar)
aplinkai.
Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – operacijų centras) – iš
valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, ūkio
subjektų darbuotojų sudaromas organas, vykdantis ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinantis
ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuojantis ir koordinuojantis
įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir
turto gelbėjimą.
Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas (toliau – operacijų vadovas) –
civilinės saugos sistemos subjekto valstybės tarnautojas, darbuotojas ar valstybės politikas,
paskirtas vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant
ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos
židinyje.
Ekstremaliųjų situacijų prevencija – kryptingai vykdoma pasirengimo
ekstremaliosioms situacijoms priemonių visuma, kad būtų išvengta ekstremaliųjų situacijų arba
mažėtų jų galimybė, o susidarius ekstremaliajai situacijai būtų kuo mažiau pakenkta gyventojams,
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklai, turtui ir aplinkai.
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (planas) – dokumentas, kuriuo
reglamentuojamas materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius
ekstremaliosioms situacijoms.
Gelbėjimo darbai – veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų
situacijų metu siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti jiems pirmąją
medicinos pagalbą ir (ar) nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti aplinką.
Gelbėjimo darbų vadovas – civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojas ar
darbuotojas, iki operacijų vadovo paskyrimo ekstremaliosios situacijos židinyje vadovaujantis
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams, taip pat įvykio, ekstremaliojo įvykio likvidavimo
ir jų padarinių šalinimo darbams.
Gyventojų evakavimas – dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos
organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas,
laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas.
Įvykis – ekstremaliojo įvykio kriterijų neatitinkantis, nepasiekęs gamtinis, techninis,
ekologinis ar socialinis įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms
sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.
Kita įstaiga – socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto srityse veikiantis
juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas – tenkinti tam tikrus viešuosius interesus, išskyrus valstybės ir
savivaldybių institucijas ir įstaigas.
Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar
karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų
veiksnių.
Materialiniai ištekliai – nekilnojamasis turtas, transporto priemonės, statybinės
medžiagos ir kiti ištekliai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti gresiančioms ar
susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti.
Pavojingasis objektas – visa veiklos vykdytojo valdoma teritorija, įskaitant įprastą ir
susijusią joje esančią infrastruktūrą ar vykdomą veiklą, kurios viename ar keliuose įrenginiuose yra
pavojingųjų medžiagų.

10

Perspėjimo sistema – visuma organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis siekiama
užtikrinti garsinio perspėjamojo civilinės saugos signalo davimą ir (ar) informacijos apie gresiančią
ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo
nuo ekstremaliosios situacijos būdus perdavimą gyventojams, valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams.
Slėptuvė – specialiosios paskirties statinys arba specialiai įrengta patalpa
gyventojams, kurie užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų
situacijų ar karo metu, apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.
Ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje įregistruotas ir gamybinę, komercinę,
finansinę ar kitokią ūkinę veiklą vykdantis juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens filialas ar
atstovybė.
II. GRESIANČIOS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu
Nr. 1063 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ ir atlikus savivaldybės civilinės
saugos rizikos analizę nustatyta, kad savivaldybės didžiausi rizikos šaltiniai prioriteto tvarka yra šie:
4. 1. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės;
4. 1. 1. Gaisras.
4. 2. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį):
4. 2. 1. Žmonių pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamos ligos.
4. 3. pavojai, kurie yra didelės tikimybės:
4. 3. 1. Gaisras;
4. 3. 2. Uraganas, labai smarki audra, viesulas, škvalas;
4. 3. 3. Sausra (kaitra);
4. 3. 4. Stambi kruša;
4. 3. 5. Smarkus snygis, smarki pūga, smarki lijundra.
4. 4. visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka:
4. 4. 1. Įvykis energetikos sistemoje;
4. 4. 2. Įvykis transportuojant pavojingą krovinį;
4. 4. 3. Gamtiniai miškų gaisrai;
4. 4. 4. Speigas;
4. 4. 5. Automobilių kelių eismo įvykis;
4. 4. 6. Aplinkos oro užterštumas;
4. 4. 7. Geležinkelių transporto eismo įvykis;
4. 4. 8. Pavojingas radinys;
4. 4. 9. Vandens užterštumas;
4. 4. 10. Nevaldoma žmonių minia;
4. 4. 11. Tarša naftos produktais;
4. 4. 12. Tarša branduolinėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis;
4. 4. 13. Įvykis, susijęs su nusikalstamąja ir teroristine veikla.
III. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANČIĄ AR SUSIDARIUSIĄ
EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ ORGANIZAVIMAS
5. Gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms
ir ūkio subjektams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją naudojamos šios
perspėjimo priemonės:
5.1. Perspėjimo sirenomis sistema (toliau – PSS);
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5.2. Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio
paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistema (toliau – GPIS);
5.3. 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, siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti, perduodama gyventojams,
valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams (toliau –
pranešimas apie įvykį) 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, 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.
Gyventojai ir civilinės saugos sistemos subjektai savivaldybės lygiu perspėjami gavę
savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo paskirto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų vadovo nurodymus, arba savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu įgalioto
savivaldybės administracijos darbuotojo, jei bus naudojama tik GPIS, nurodymu.
Papildomai valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos ir ūkio
subjektai gali būti perspėjami naudojant viešųjų ryšių tinklus, specialios paskirties tinklus, taip pat
ir žinybinius ryšių tinklus ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose nustatyta tvarka.
Vietovėse, kuriose nėra galimybių panaudoti garsinių priemonių, gyventojai
perspėjami panaudojant kilnojamąją garso įrangą (policijos ir / ar priešgaisrinės tarnybos
automobiliai) ir / ar 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 Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų
ir gyventojų perspėjimą ir informavimą atsakingi savivaldybės administracijos specialistai civilinei
saugai, tel.: (8 315) 55 123, 8 610 38 505. Vykdant perspėjimo sirenomis sistemos aktyvavimą už
sirenų įjungimą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje atsakingi savivaldybės administracijos
specialistai civilinei saugai.
Gyventojams perspėti Alytaus miesto savivaldybėje yra įrengta 10 centralizuoto
valdymo elektros sirenų.
6. Savivaldybės lygio ES atveju:
Gyventojai ir civilinės saugos sistemos subjektai savivaldybės lygiu perspėjami gavus
Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo paskirto savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovo nurodymus, arba savivaldybės administracijos direktoriaus
sprendimu įgalioto savivaldybės administracijos darbuotojo, jei bus naudojama tik GPIS,
nurodymu. Savivaldybės struktūrinis padalinys arba darbuotojas, atsakingas už perspėjimą, gavęs
nurodymus perspėti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus per PSS, privalo:
- patikslinti sirenų įjungimo datą ir laiką;
- priimti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus arba savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovo pasirašytą pranešimą apie įvykį ir trumpojo perspėjimo
pranešimo tekstą;
- perspėti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS budinčios pamainos
vyriausiąjį arba vyresnįjį specialistą ir Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
struktūrinį padalinį arba darbuotoją, atsakingą už perspėjimą.
Pranešimą apie įvykį pateikti:
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- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS budinčios pamainos vyriausiajam
arba vyresniajam specialistui, kuris nurodytu laiku privalo pranešimą apie įvykį paskelbti per LRT;
- Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos struktūrinio padalinio darbuotojui,
atsakingam už perspėjimą, kuris privalo pranešimą apie įvykį pateikti regioniniam transliuotojui;
- vietiniam (-s) transliuotojui (-ams) ir (ar) regioniniam transliuotojui, veikiančiam
savivaldybės teritorijoje, nurodyti laiką, kada šis pranešimas privalo būti skelbiamas gyventojams;
- perspėti savivaldybės lygio suinteresuotus civilinės saugos sistemos subjektus;
- 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.;
- organizuoti vietinio ir centralizuoto valdymo sirenų įjungimą ir (ar) pasiuntinių išsiuntimą
nurodytu laiku;
- esant galimybei kontroliuoti PSS ir GPIS veikimą;
- informuoti nurodymus davusius asmenis apie nurodymų įvykdymą;
- įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus.
Savivaldybės struktūrinis padalinys arba darbuotojas, atsakingas už perspėjimą, gavęs
nurodymus perspėti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus per GPIS, privalo:
- priimti administracijos direktoriaus arba jo paskirto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų vadovo pasirašytą trumpąjį perspėjimo pranešimą arba jų žodiniu nurodymu parengti
trumpąjį perspėjimo pranešimą;
- 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;
- perspėti apie GPIS panaudojimą Alytaus 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;
- nurodytu laiku perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą;
- esant galimybei kontroliuoti GPIS veikimą;
- informuoti nurodymus davusius asmenis apie nurodymų įvykdymą;
- įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus;
- įsitikinęs, kad dėl techninių priežasčių neveikia savivaldybės GPIS valdymo darbo vieta
arba negalima prisijungti prie GPIS serverio:
- paskambinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS budinčios pamainos
vyriausiajam arba vyresniajam specialistui ir paprašyti perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą;
- 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;
- nurodyti adresą ar gyvenamąją vietovę, ar koordinates, ar administracinį vienetą ir
perspėjimo zonos spindulį;
- įsitikinti, kad nurodymai suprasti teisingai;
- esant galimybei, kontroliuoti GPIS veikimą;
- įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus;
- informuoti nurodymus davusius asmenis apie nurodymų įvykdymą;
- informuoti BPC teritorinį skyrių.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 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:
- 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;
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- priimti elektroniniu paštu PDF ir Word formatais parengtą trumpąjį perspėjimo pranešimą
ir nurodymus dėl jo perdavimo ir nurodytu laiku jį perduoti;
- informuoti savo tiesioginį viršininką;
- informuoti savivaldybės struktūrinį padalinį arba darbuotoją, atsakingą už perspėjimą, apie
trumpojo perspėjimo pranešimo perdavimą;
- aprašyti darbo žurnale atliktus veiksmus.
7. Valstybės lygio ES atveju:
Gyventojai ir civilinės saugos sistemos subjektai valstybės lygiu perspėjami gavus valstybės
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
direktoriaus arba Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento CSV viršininko, jei bus
naudojama tik GPIS, nurodymus.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS budinčios pamainos vyriausiasis
arba vyresnysis specialistas, gavęs nurodymus perspėti gyventojus ir civilinės saugos sistemos
subjektus per PSS, privalo:
- patikslinti sirenų įjungimo laiką ir teritoriją;
- paskambinti APGV struktūriniams padaliniams arba darbuotojams, atsakingiems už
perspėjimą, prisistatyti (nurodyti vardą, pavardę, pareigas) ir duoti nurodymus nustatytu laiku
įjungti sirenas apskrityje arba savivaldybėse;
- pateikti
APGV struktūriniams padaliniams arba darbuotojams, atsakingiems už
perspėjimą, pranešimą apie įvykį;
- perspėti suinteresuotus valstybinio lygio civilinės saugos sistemos subjektus ir Bendrojo
pagalbos centro (toliau – BPC) teritorinius skyrius;
- parengti ir perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą. 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;
- praėjus 3 minutėms po sirenų įjungimo pradžios, perduoti per LRT pranešimą apie įvykį
gyventojams;
- informuoti nurodymus davusius asmenis apie nurodymų įvykdymą;
- įrašyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Civilinės saugos valdybos
Situacijų koordinavimo skyriaus darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus;
- priimti APGV struktūrinio padalinio arba darbuotojo, atsakingo už perspėjimą,
patvirtinimą telefonu ar elektroniniu paštu apie gyventojų ir suinteresuotų civilinės saugos sistemos
subjektų perspėjimą.
APGV struktūrinis padalinys arba darbuotojas, atsakingas už perspėjimą, gavęs
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS budinčios pamainos vyriausiojo arba
vyresniojo specialisto nurodymus perspėti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus per
PSS, privalo:
- patikslinti sirenų įjungimo laiką ir teritoriją;
- priimti pranešimą apie įvykį;
- pateikti apskrities savivaldybėse paskirtiems struktūriniams padaliniams arba
darbuotojams, atsakingiems už perspėjimą, pranešimą apie įvykį ir duoti nurodymus nustatytu laiku
įjungti sirenas;
- informuoti tiesioginį viršininką apie gautus nurodymus perspėti gyventojus ir civilinės
saugos sistemos subjektus;
- pateikti regioniniams ir (ar) vietiniams radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojams
(toliau – regioniniai ir (ar) vietiniai transliuotojai) pranešimą apie įvykį ir nurodyti laiką, kada šis
pranešimas privalo būti skelbiamas gyventojams;
- esant galimybei kontroliuoti PSS ir GPIS veikimą;
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- priimti apskrities savivaldybių struktūrinių padalinių arba darbuotojų, atsakingų už
perspėjimą, patvirtinimą telefonu ar elektroniniu paštu apie gyventojų ir savivaldybės lygio
suinteresuotų civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimą;
- informuoti tiesioginį viršininką ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS
budinčios pamainos vyriausiąjį arba vyresnįjį specialistą apie nurodymų įvykdymą;
- įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus.
Savivaldybės struktūrinis padalinys arba darbuotojas, atsakingas už perspėjimą, gavęs
APGV struktūrinio padalinio arba darbuotojo, atsakingo už perspėjimą, nurodymus perspėti
gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus per PSS, privalo:
- patikslinti sirenų įjungimo laiką;
- priimti pranešimą apie įvykį;
- informuoti savivaldybės administracijos direktorių, savo tiesioginį viršininką apie gautus
nurodymus perspėti ir informuoti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus;
- perspėti savivaldybės lygio suinteresuotus civilinės saugos sistemos subjektus;
- 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;
- organizuoti vietinio ir centralizuoto valdymo sirenų įjungimą ir (ar) pasiuntinių išsiuntimą
nurodytu laiku;
- esant galimybei kontroliuoti PSS ir GPIS veikimą;
- informuoti APGV struktūrinį padalinį arba darbuotoją, atsakingą už perspėjimą, apie
nurodymų įvykdymą;
- įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus.
8. Įvykus nesankcionuotam sirenų įsijungimui:
Savivaldybių administracijų direktorių sprendimu, suderintu su APGV ir jų
struktūrinių padalinių, kitų civilinės saugos sistemos subjektų vadovais, šių vadovų įgalioti
struktūriniai padaliniai ar darbuotojai, atsakingi už perspėjimą ir informavimą, informuoja
savivaldybės CS darbuotoją, savo tiesioginį viršininką, Bendrojo pagalbos centro teritorinį skyrių,
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS budinčios pamainos vyriausiąjį ar
vyresnįjį specialistą, kuris telefonu informuoja PNPS vyriausiąjį specialistą, atsakingą už PS
priežiūros organizavimą ir kontrolę.
Savivaldybių CS darbuotojai nedelsdami informuoja darbuotojus, atliekančius PS
techninę priežiūrą, ir organizuoja nesankcionuoto sirenų įsijungimo priežasčių tyrimą. Ne vėliau
kaip per vieną darbo dieną elektroniniu paštu arba faksu informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento PNPS ir APGV CS skyrių apie sirenų nesankcionuoto įsijungimo galimą
priežastį ir kokie atliekami veiksmai.
Savivaldybių CS darbuotojai, pirmieji gavę informaciją apie nesankcionuotą sirenų
įsijungimą, pirmiausia informuoja aukščiau įvardytus struktūrinius padalinius ar darbuotojus,
atsakingus už perspėjimą ir informavimą.
Savivaldybių CS darbuotojai ne vėliau kaip per penkias darbo dienas sirenų
nesankcionuoto įsijungimo tyrimo aktą, patvirtintą savivaldybės administracijos direktoriaus,
išsiunčia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui.
9. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto civilinės saugos sistemos
subjekto struktūrinio padalinio darbuotojo veiksmai dėl techninių kliūčių neveikiant perspėjimo ir
informavimo sistemai:
Savivaldybės CS darbuotojas, dėl techninių kliūčių neveikiant perspėjimo ir
informavimo sistemai, informuoja Alytaus APGV CS skyriaus darbuotojus, atsakingus už PSS
priežiūros organizavimą, kontrolę ir perspėjimo sistemą aptarnaujančios UAB ,,Sonnenburg LT“
direktorių tel. +370 699 22 202.
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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:
- išsiųsti į ekstremaliojo įvykio teritoriją specialios paskirties automobilį (-ius), turintį (čius) garso stiprinimo įrangą ir esantį (-čius) ekstremaliojo įvykio vietoje, ir, esant galimybei,
organizuoti sirenų, įrengtų ekstremaliojo įvykio teritorijoje, įjungimą;
- ir (ar) kreiptis į savivaldybės struktūrinį padalinį ar darbuotoją, atsakingą už perspėjimą,
dėl būtinybės perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą per GPIS;
- 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.
10. Savivaldybės administracijos specialistų civilinei saugai 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.
Savivaldybės administracijos specialistai civilinei saugai, atsakingi už perspėjimą, gavę
informaciją apie avariją Valstybinės reikšmės ar pavojingame objekte, privalo:
10.1. patikslinti, ar būtina panaudoti vieną iš perspėjimo sistemų (PSS arba GPIS), ar abi;
10.2. perspėti gyventojus ir savivaldybės lygio civilinės saugos sistemos subjektus
vadovaujantis tvarka, aprašyta 3. skyriuje.
11. 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 Alytaus mieste galima perspėti apie 72 procentų
gyventojų. Dalis gyventojų naudojantis šia sistema nebus perspėti. Todėl įvykus ekstremaliajam
įvykiui ar susidarius ekstremaliajai situacijai, kai dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis gali
sukelti staigų ir 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:
11.1. išsiųsti į ekstremaliojo įvykio teritoriją specialios paskirties automobilį (-ius), turintį
(-čius) garso stiprinimo įrangą;
11.2. kreiptis į Savivaldybės administracijos specialistus civilinei saugai, atsakingus už
perspėjimą, dėl būtinybės perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą per GPIS;
11.3. 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.
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Gyventojų informavimo organizavimo per regioninius ir vietinius transliuotojus duomenys

Apskritis
(Savivaldybės)

Radijo
(televizijos)
stoties
pavadinimas

Informacijos
perdavimo
į stotį numatyti
būdai

Alytaus miesto
savivaldybė

UAB
Alytaus
radijas
FM 99

Faksu
Elektroniniu paštu
Telefonu

Alytaus miesto
savivaldybė

Alytaus
regioninė
televizija
„Dzūkijos
TV“

Faksu
Elektroniniu paštu
Telefonu

Kas
įpareigotas
perduoti
informaciją
transliuotojui
Savivaldybės
civilinės
saugos
darbuotojas
arba
Viešųjų ir
užsienio ryšių
skyriaus
vyriausioji
specialistė
Savivaldybės
civilinės
saugos
darbuotojas
arba
Viešųjų ir
užsienio ryšių
skyriaus
vyriausioji
specialistė

Stoties darbo
laikas
Operatoriaus
darbo laikas

Kieno vardu
pasirašyta
sutartis

Lietuvos radijo
programos
retransliavimo
galimybė

Padengimo
teritorija

Stotis
0-24 val.
Operatorius
8-17 val.

Savivaldybės
administracijos
direktorius

Visa savivaldybės
teritorija

Televizija
pagal
numatytą
programą.
Operatorius
8-17 val.

Savivaldybės
administracijos
direktorius

Visa savivaldybės
teritorija
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Alytaus miesto savivaldybės gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų (CSSS) perspėjimo ir informavimo organizavimo duomenys

Savivaldybė

Alytaus miesto
savivaldybė

Perspėjimo sistemos
valdymo pulto
(mygtuko) stovėjimo
vieta (struktūrinio
padalinio
pavadinimas,
adresas)
Alytaus miesto
savivaldybės
administracija
Rotušės a. 4, Alytus

Kas jungia sirenas
(pareigybės
pavadinimas, telefono
numeris)

Ar yra užtikrintas
nuolatinis budėjimas
prie valdymo pulto
(mygtuko)
(taip/ne)

Alytaus miesto
savivaldybės
administracijos
Viešosios tvarkos
skyriaus vyresnysis
specialistas
Tel. (8 315) 55 123

Taip

Struktūrinio padalinio arba
pareigūno (darbuotojo)
pareigybės pavadinimas
atsakingo
už gyventojų
perspėjimą ir informavimą
(telefonas)
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos Viešosios
tvarkos skyriaus vyresnysis
specialistas
Tel. (8 315) 55 123

Struktūrinio padalinio arba
pareigūno (darbuotojo)
pareigybės pavadinimas
atsakingo
už CSSS
perspėjimą ir informavimą
(telefonas)
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos Viešosios
tvarkos skyriaus vyresnysis
specialistas
Tel. (8 315) 55 123
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IV. INFORMACIJOS APIE EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIĄJĄ
SITUACIJĄ GAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA
12. Informacijos apie ekstremalųjį įvykį ekstremaliąją situaciją gavimo ir perdavimo
Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitoms suinteresuotoms institucijoms tvarka.
12.1. Informacija apie prognozuojamą ekstremalųjį įvykį arba susidariusią
ekstremaliąją situaciją Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje ar jos dalyje teikiama Alytaus
APGV ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalu ministerijos (toliau
- PGAD) ir kitoms institucijoms pagal schemą. Plano priedas Nr. 12.
12.2. Įgaliotas asmuo, kuris atsakingas už gyventojų, valstybės ir savivaldybės
institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie gresiančią
ekstremalią situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremalios
situacijos būdus Savivaldybėje yra Viešosios tvarkos skyriaus vyresnysis specialistas (tel. 8 315
55123, mob. 8 610 38505.) Savivaldybės įstaigose, įmonėse yra paskirti asmenys, kurie atsitikus
ekstremaliam įvykiui (situacijai) yra atsakingi už informacijos priėmimą ir perdavimą Priešgaisrinei
gelbėjimo valdybai, Bendrajam pagalbos centrui, Alytaus miesto savivaldybės administracijai ir
kitoms suinteresuotoms institucijoms
12.3. Atsakingi už informacijos apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremalią
situaciją ar ekstremalų įvykį pateikimą asmenys Alytaus APGV ir PAGD prie VRM informuojami
šiais atvejais:
- kai prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti ekstremalaus įvykio kriterijai;
- kai pasiekti ar viršyti ekstremalaus įvykio kriterijai;
- kai prognozuojama ekstremalioji situacija;
- kai paskelbta ekstremalioji situacija;
- kai atliekant gelbėjimo darbus dalyvauja daugiau kaip trys civilinės saugos ir
gelbėjimo sistemos institucijos;
- kai ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui valdyti arba jų padariniams
likviduoti šaukiamas Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.
12.4. Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija ir ekstremaliųjų
situacijų operacijų centras informuoja Alytaus rajono savivaldybę apie įvykusias ekstremalias
situacijas Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, kurių mastai gali išplisti už savivaldybės ribų į
kaimyninės savivaldybės teritoriją.
Informacija pateikiama iš Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos ir operacijų
centro telefoninio, faksimilinio ir elektroninėmis ryšio priemonėmis. Kaimyniniai rajonai
analogišką informaciją teikia Alytaus miesto ekstremaliųjų situacijų komisijai ir ekstremaliųjų
situacijų operacijų centrui.
Informacijos teikimo kontaktiniai duomenys plano priede Nr. 2.
12.5. Apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį
įvykį Alytaus APGV ir PAGD prie VRM nedelsiant telefonu arba elektroniniu paštu, arba faksu
perduodami šie duomenys:
- prognozuojamos arba susidariusios ekstremalios situacijos ar ekstremalaus įvykio
laikas, adresas, objektas, informacijos šaltinis;
- trumpas prognozuojamos arba susidariusios ekstremalios situacijos ar ekstremalaus
įvykio apibūdinimas, pirminiai veiksmai, priimti sprendimai;
- galimi pavojaus žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai šaltiniai;
- civilinės saugos operacijos vadovo pareigos, vardas, pavardė, telefonų numeriai.
Duomenys apie ekstremaliąją situaciją, siunčiami Alytaus APGV ir PAGD prie VRM
elektroniniu paštu ar faksu užpildžius pranešimų formas (toliau formas).
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12.6. Savivaldybės įstaigose, įmonėse yra paskirti asmenys, kurie atsitikus
ekstremaliam įvykiui (situacijai) yra atsakingi už informacijos priėmimą ir perdavimą Priešgaisrinei
gelbėjimo valdybai, bendrajam pagalbos centrui, Alytaus miesto savivaldybės administracijai ir
kitoms suinteresuotoms institucijoms (žr. lentelę).
Įstaigos
pavadinimas

Vardas,
pavardė

Pareigybė

Telefonai

UAB „Dzūkijos
vandenys

Asta Kvedaravičienė

(8 315) 55 582
8 652 90441

VĮ „Alytaus regiono
keliai “

Neringa
Bujakauskaitė

Alytaus Jurgio
Kunčino viešoji
biblioteka
Alytaus kraštotyros
muziejus

Gintautas Bieliūnas

Alytaus miesto
pedagoginė
psichologinė tarnyba
Alytaus dailiųjų
amatų mokykla
Alytaus dailės
mokykla

Birutė Černevičienė

VšĮ Alytaus Šv.
Benedikto gimnazija
Alytaus Šaltinių
pagrindinė mokykla
Alytaus „Volungės“
pagrindinė mokykla
Alytaus lopšelisdarželis „Pušynėlis“
Alytaus muzikos
mokykla
Alytaus Jotvingių
gimnazija
Alytaus Dzūkijos
pagrindinė mokykla
Alytaus lopšelis –
darželis „Girinukas“

Ineta Dirsienė

Darbuotojų saugos ir
sveikatos tarnybos
specialistė
Kelių priežiūros ir
saugaus eismo skyriaus
inžinierė
Direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams
Direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams ir plėtrai
Direktoriaus
pavaduotoja
administracijai ir ūkiui
Direktoriaus padėjėjas
ūkiui
Direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams
Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui
Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus
pavaduotoja ūkiui
Direktoriaus
pavaduotoja ūkiui
Direktoriaus
pavaduotoja ūkiui
Pagrindinio ugdymo
skyriaus vedėja
Direktoriaus
pavaduotoja ūkiui

(8 315) 76 560
8 675 19688

ldgirinukas@takas.lt

Alytaus Vidzgirio
pagrindinė mokykla
Alytaus lopšelisdarželis „Putinėlis“
Alytaus lopšelisdarželis „Nykštukas“
Alytaus lopšelisdarželis „Saulutė“
Alytaus apskrities
sutrikusio vystymosi
kūdikių namai

Daiva Jonuškienė

Direktoriaus
pavaduotoja ūkiui
Direktoriaus
pavaduotoja ūkiui
Direktoriaus
pavaduotoja ūkiui
Direktoriaus
pavaduotoja ūkiui
Direktoriaus
pavaduotoja

(8 315) 73 958

mokykla@vidzgiris.alytus.lm.lt
faks. (8 315) 73739
ldputinelis@takas.lt

Vitas Dusevičius

Jonas Pašukonis
Alvydas Dimša

Vytautas Gruzdys
Rūta Daniškevičienė
Simona
Marčiulaitienė
Jolanta Bružikienė
Narvydas Ludavičius
Silva Balčiuvienė
Birutė
Slavgorodskaja

Virginija
Račkauskienė
Ramualda Vadeikienė
Zita Kaminskienė
Zina Janavičienė

El. paštas,
faksas
akvedaraviciene@vandenys.lt
faks. (8 315) 55 586

(8 315) 28 553

neringa.bujakauskaite@ark.lt
faks. (8 315) 56 436

(8 315) 33 789
8 650 25290

gintautas.bieliunas@alytus.mvb.lt

8 643 47210

administracija@alytausmuziejus.lt

(8 315) 75 507

ampt@ppt.alytus.lm.lt
faks. (8 315) 75 507

(8 315) 51 032

amatai@amatai.lt
faks. (8 315) 51 032
dailesm@daile.alytus.lm.lt

(8 315) 53 058

(8 315) 74 909
8 614 42474
(8 315) 73 379
8 610 36563
(8 315) 71 817
8 614 96369
(8 315) 76 550

kg@benediktas.alytus.lm.lt
faks. (8 315) 74 919
ukis@saltiniai.alytus.lm.lt

(8 315) 53 448
8 673 51060
8 621 80065

ukis.muzika@gmail.com

(8 315) 75 643

(8 315) 76 510
8 613 88952

danruta@gmail.com
faks. (8 315) 71 817
ldpusynelis@takas.lt

n.ludavicius@gmail.com
faks. (8 315) 53 448
silva.balciuviene@gmail.com

(8 315) 76 521
8 612 38767

ramualdav@gmail.com

(8 315) 72 960
8 616 04465

ldsaulute@takas.lt

(8 315) 53 031
8 600 24412

zinakudikiai@zebra.lt
faks. (8 315) 52 885
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13. Informacija gyventojams ekstremaliųjų įvykių, ekstremalių situacijų metu bus
teikiama per savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro Visuomenės informavimo ir
elektroninių ryšių organizavimo grupės asmenis. Karštoji linija turės keturis telefonų numerius. Jie
yra įrašyti Savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro sudėties sąraše .
Visuomenės informavimo ir elektroninių ryšių organizavimo grupė analizuoja gautą
informaciją ir užtikrina, kad teikiama informacija būtų teisinga. Informacijos paskelbimo miesto
gyventojams tvarka ir periodiškumas priklauso nuo ekstremaliojo įvykio pobūdžio, kiekvienu atveju
ESK atskirai nustato informacijos teikimo tvarką ir periodiškumą.
Spaudos konferencijos rengiamos ESK pirmininko sprendimu, už jų sušaukimą
tiesiogiai atsakingas Visuomenės informavimo ir elektroninių ryšių organizavimo grupės vadovas.
Visa teikiama žiniasklaidai bei visuomenei informacija protokoluojama ir pateikiama
ESK.
Papildoma informacija gyventojams apie gresiantį ar susidariusį pavojų ekstremaliųjų
įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu bus teikiama miesto spaudoje, Savivaldybės interneto
svetainėje www.alytus.lt.
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 Visuomenės
informavimo ir elektroninių ryšių organizavimo grupės vadovas.
V. GYVENTOJŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS
14. Gyventojų evakavimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr.1502 ,,Dėl Gyventojų evakavimo organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimo
Nr. 1171 redakcija).
Alytaus miesto gyventojų evakavimą organizuoja Alytaus miesto gyventojų
evakavimo ir priėmimo komisija, patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
15. Iš ekstremaliosios situacijos židinio iškeldintų gyventojų laikinas gyvenamųjų
patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų suteikimas
Evakuotiesiems gyventojams laikinų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų
paslaugų (gyventojų aprūpinimas maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais
drabužiais ir kt.) suteikimą organizuoja 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 Alytaus
miesto gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija panaudoja kolektyvinius apsaugos statinius.
Kolektyvinių apsaugos statinių sąrašas pateiktas 5 lentelėje.
16. Gyventojų evakavimo ir priėmimo vykdymo tvarka.
Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, atsižvelgdami į ekstremaliosios
situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai arba gavę Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos siūlymą, sprendimą evakuoti gyventojus priima:
16.1. kai gyventojai evakuojami iš kitai įstaigai ar ūkio subjektui priklausančios
teritorijos ir pastatų, – kitų įstaigų ir ūkio subjektų vadovai;
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16.2. kai gyventojai evakuojami Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, –
Savivaldybės administracijos direktorius;
163. 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.
17. 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.
Gyventojų evakavimui organizuoti savivaldybėje įkuriami gyventojų surinkimo 2
lentelė, tarpiniai gyventojų evakavimo 3 lentelė ir gyventojų priėmimo punktai (plano 10 priedas).
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.
Alytaus miesto savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija atlieka šias
funkcijas:
1. Gyventojų surinkimo punktuose:
1.1 registruoja evakuojamus gyventojus;
1.2. skirsto evakuojamus gyventojus į grupes;
1.3. sudaro transporto priemonių ir (ar) pėsčiųjų kolonas, skiria kolonų vadovus;
1.4. laipina gyventojus į transporto priemones.
2. Tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose:
2.1. registruoja evakuojamus gyventojus;
2.2. atlieka gyventojų cheminio ar kitokio užterštumo patikrą, vykdo dozimetrinę
kontrolę;
2.3. atlieka gyventojų sanitarinį švarinimą;
2.4. atlieka transporto priemonių cheminio ar kitokio užterštumo kontrolę ir
švarinimą;
2.5. perlaipina gyventojus iš transporto priemonių, vykusių per užterštą teritoriją, į
švarias transporto priemones.
3. Gyventojų priėmimo punktuose:
3.1. registruoja evakuojamus gyventojus ir nustato jų tapatybes;
3.2. įkuria Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytą informacijos centrą,
kuris renka informaciją apie atvykstančius gyventojus ir padeda jiems surasti šeimos narius;
3.3. laikinai suteikia evakuojamiems gyventojams stacionarias ar laikinas
gyvenamąsias patalpas.
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.

22

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.
18. Gyventojų surinkimo, tarpinių gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo
punktų struktūra ir jų įkūrimo vietos, asmenų, vykdančių šių punktų funkcijas, telkimo
tvarka.
Alytaus miesto gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija, atsižvelgdama į
ekstremaliosios situacijos pobūdį ir mastą, nustato gyventojų surinkimo punkto, tarpinio gyventojų
surinkimo ir priėmimo punktų vietas, paskiria atsakingus asmenis už jų veiklą.
Gyventojų surinkimo punkto organizacinė struktūra:
Punkto vadovas – Įstaigos (ūkio subjekto) vadovas (įstaiga, kurioje įrengtas punktas);
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:
Parenkamos iš kolektyvinių apsaugos statinių sąrašo vietų (5 lentelė).
Tarpinio gyventojų evakavimo punkto organizacinė struktūra:
Punkto vadovas – įstaigos (ūkio subjekto) vadovas (įstaiga, kurioje įrengtas punktas);
Evakuojamųjų 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.
Evakuotų gyventojų priėmimo punkto organizacinė struktūra:
Punkto vadovas – švietimo ar kitos įstaigos vadovas;
Gyventojų ir transporto apskaitos grandis – 2 žm.;
Apgyvendinimo grandis – 6 žm.
19. Priminimas, kad gyventojai, išeidami iš namų, pasiimtų dokumentus,
reikalingiausius daiktus, maisto produktų 2 – 3 paroms, geriamojo vandens atsargų. Bus patariama
visus daiktus ir maistą susidėti į kuprines, kurių svoris neviršytų 30 kg, jei evakuojamasi pėsčiomis,
ir 50 kg, jei evakuojamasi autotransportu.
20. 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 7 lentelėje. Neužtenkant
savivaldybėje turimų transporto priemonių numatoma kreiptis į gretimas kaimynines savivaldybes,
su kuriomis sudaryti tarpusavio pagalbos planai.
Aprūpinimas laikinomis gyvenamosiomis patalpomis. Evakuotų gyventojų
apgyvendinimą organizuoja ir vykdo įstaigų, kuriose numatytos apgyvendinimo vietos, vadovai.
Savivaldybės laikinųjų gyvenamųjų patalpų sąrašas pateikiamas plano 6 lentelėje.
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 ES OC.
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21. Vykdant evakavimą savivaldybės mastu maršrutus bus planuojama aptarti ir
numatyti konkrečios situacijos atveju, išanalizavus konkrečius užterštumo lygius, meteorologinę
situaciją, žmonių laikino apgyvendinimo vietų skaičių ir kitas aplinkybes.
22. Gyventojai iš miesto bus evakuojami atsižvelgiant į vėjo kryptį tokiais maršrutais:
1. Šiaurės, Prienų miesto kryptimi transporto kolonas nukreipiant:
1.1. Kauno g., A.Jonyno g., Putinų g., Naujoji g.;
1.2. Statybininkų g., Naujoji g.;
1.3. Santaikos g., Punsko g., Kalniškės g., Naujoji g.;
1.4. Jurgiškių g., Likiškėlių g., Naujoji g.
2. Pietų ir vakarų, Seirijų miesto ir Simno miesto kryptimi transporto kolonas
nukreipiant:
2.1. Gardino g., Pulko g., Santaikos g.;
2.2. Statybininkų g., Likiškėlių g., Santaikos g.;
2.3. Putinų g., Kalniškės g., Punsko g.;
2.4. Naujoji g., Statybininkų g., Punsko g.
3. Rytų, Pivašiūnų miesto kryptimi transporto kolonas nukreipiant:
3.1. Naujoji g. Vilniaus g., Jiezno g.;
3.2. Kauno g., Vilniaus g., Jiezno g.;
3.3. Kalniškės g., A. Jonyno g., Putinų g., Dovainiškių g.
3.4. Pulko g., Vilniaus g., Jiezno g.
4. Pietryčių, Daugų miesto kryptimi transporto kolonas nukreipiant:
4.1. Pulko g., Ulonų g.;
4.2. Baranausko g., Varėnos g., Ulonų g.
Evakuacijai naudojamas transporto kiekis bus apskaitomas, pildant transporto, tinkamo
gyventojams evakuoti, suvestines (7 lentelė). Jeigu evakuojamų žmonių kiekis bus didelis, bus
pasitelktas papildomas įmonių, įstaigų, firmų transportas.
23. Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės. Alytaus miesto
savivaldybės teritorijoje gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų
veiksnių yra numatyta ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti 19 statiniai
(minimalus apsaugomų gyventojų skaičius –14764, plotas 22146kv. m.). Visi statiniai ir patalpos,
kurias ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima būtų pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo
atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, pažymėti specialiuoju ženklu. Visuose
statiniuose evakuotiems gyventojams patenkinami minimalūs poreikiai, higienos normos
Alytaus miesto savivaldybės įstaigų, kuriose galima apgyvendinti evakuotus
gyventojus, sąrašas ir žemėlapis pateiktas 10 priede.
24. Evakuotų gyventojų apgyvendinimo kolektyvinės apsaugos statiniuose
organizavimas.
Susidarius ekstremaliajai situacijai ar karo metu, Savivaldybės administracijos
direktorius įsakymu skelbia savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir, atsižvelgiant į pavojų
gyventojų gyvybei ir sveikatai, priima sprendimą gyventojų saugumui panaudoti kolektyvinės
apsaugos statinius ir patalpas, gavęs Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos pasiūlymą.
Sprendime gyventojų saugumui panaudoti kolektyvinės apsaugos statinius ir patalpas
turi būti nurodyta:
- kolektyvinės apsaugos statinių ir patalpų panaudojimo priežastis;
- kolektyvinės apsaugos statinių ir patalpų, panaudojamų gyventojų saugumui, sąrašas;
- materialinių išteklių, reikalingų gyventojų laikinam apgyvendinimui kolektyvinės
apsaugos statiniuose ir patalpose, panaudojimo tvarka;
- trukmė, kuriam laikui planuojama panaudoti numatytus kolektyvinės apsaugos
statinius ir patalpas.
Tokiu atveju Savivaldybės administracijos direktorius iš suinteresuotų institucijų ir
nevyriausybinių organizacijų atstovų ir specialistų įsakymu sudaro kolektyvinės apsaugos
organizavimo grupę, kuri numatytų reikiamą personalą, atsakingą už kolektyvinės apsaugos statinių
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paruošimą ir aprūpinimą materialinėmis priemonėmis, teiktų sveikatos priežiūros ir psichologinės
pagalbos, apsaugos ir kitas būtiniausias paslaugas, spręstų kitus klausimus, susijusius su būtiniausių
gyvenimo kolektyvinės apsaugos statiniuose sąlygų užtikrinimu.
Už statinių ir patalpų parengimą ekstremaliųjų situacijų ar karo atvejais yra atsakingi
ūkio subjektų, kitų įstaigų vadovai (toliau – vadovai) arba jų įgalioti asmenys. Paskyrę įgaliotus
asmenis, atsakingus už kolektyvinės apsaugos statinių ir patalpų paruošimą, vadovai nedelsdami
pateikia įsakymo kopiją apie atsakingo asmens paskyrimą ir jo kontaktinius duomenis Savivaldybės
administracijos direktoriui. Statinių ir patalpų parengties būklė turi būti tokia, kad, susidarius
ekstremaliajai situacijai ar karo padėčiai, patalpos žmonių apsaugai būtų tinkamai parengtos darbo
metu ne ilgiau kaip per 4 valandas, o ne darbo metu – per 6 valandas. Paruoštose patalpose daiktų,
mokymo priemonių ir kitų įrengimų leidžiama palikti užimant ne daugiau kaip 20 proc. patalpų
tūrio. Statinių ir patalpų paruošimas kolektyvinei gyventojų apsaugai pradedamas, gavus
Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens arba jų pavedimu valstybės
tarnautojo, įgyvendinančio Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje, rašytinį pranešimą,
kuriame nurodomas reikalingų paruošti patalpų plotas.
Ūkio subjektų, kitų įstaigų, kurių žinioje yra numatytas kolektyvinės apsaugos statinys
ir patalpos, vadovai ar jų įgalioti asmenys, gavę nurodymą paruošti patalpas, vadovaujasi
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-406 „Dėl Kolektyvinės apsaugos statinio paruošimo
evakuotiems gyventojams apsaugoti rekomendacijų patvirtinimo“ (TAR, 2015-12-31, Nr.21206),
patvirtintose Kolektyvinės apsaugos statinio paruošimo evakuotiems gyventojams apsaugoti
rekomendacijose nurodytais reikalavimais. Ūkio subjektų, kitų įstaigų, kurių žinioje yra numatytas
kolektyvinės apsaugos statinys ir patalpos, vadovai ar jų įgalioti asmenys privalo užtikrinti: - kad
nebūtų užkrauti įėjimo (išėjimo) keliai į patalpas; - kad patalpos būtų sausos. Temperatūrą žiemos
metu palaikyti atsižvelgiant į patalpų naudojimo paskirtį įprastomis sąlygomis. Šaltuoju metų laiku
skaičiuojama temperatūra patalpoje turi būti ne žemesnė negu +15 °C; - kad patalpos būtų
aprūpintos pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, kurių kiekiai numatyti priešgaisrinės saugos
normatyviniuose dokumentuose, atsižvelgiant į pastato naudojimo paskirtį; kad statinių ir patalpų
priežiūra ir remontas būtų atlikti pagal statiniams, kuriuose yra patalpos, nustatytą jų priežiūros ir
naudojimo reglamentą; kad pastate esančių tualetų sanitariniai mazgai (klozetai, vandens kriauklės)
būtų paruošti naudoti pagal paskirtį; kad patalpos būtų tinkamai apšviestos, taip pat tvarkingi
šviečiantys užrašai virš įėjimų ir išėjimų į šias patalpas; kad patalpų vidaus apšvietimas atitiktų
normas, nurodytas pastato statybos techniniame reglamente. Už kolektyvinės apsaugos statinio ir
patalpų parengimą gyventojų priėmimui atsakingi:
- ūkio subjektų, kitų įstaigų, kurių žinioje yra numatytas kolektyvinės apsaugos statinys
ir patalpos, vadovai;
Už gyventojų, apgyvendinamą kolektyvinės apsaugos statiniuose ir patalpose,
aprūpinimą gyvybiškai būtinomis paslaugomis (aprūpinimą maistu, geriamuoju vandeniu,
medikamentais, švariais drabužiais, pirmosios ir skubios medicinos pagalbos ir kitų būtinų paslaugų
suteikimą) atsakinga Savivaldybės Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija, koordinuojanti
gyventojų priėmimo punktų veiklą.
Už apsaugos organizavimą ir viešosios tvarkos palaikymą atsakingi Alytaus AVPK
viršininko paskirti darbuotojai.
Už visuomenės sveikatos saugą, pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą atsakingi
Savivaldybės gydytoja, VšĮ S. Kudirkos ligoninės vadovo paskirti darbuotojai, Alytaus rajono
greitosios medicinos pagalbos tarnyba.
Už socialinę pagalbą gyventojams, apgyvendintiems kolektyvinės apsaugos statiniuose
ir patalpose, atsakingas Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.
Visų kolektyvinės apsaugos statiniuose ir patalpose apgyvendintaisiais besirūpinančių
institucijų veiklą koordinuoja Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.
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Savivaldybės Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija pateikia Savivaldybės
administracijos direktoriui gautų, sunaudotų materialinių išteklių bendrą suvestinę, neatidėliotinų
darbų, taip pat kitų materialinių išteklių gavimą, sunaudojimą patvirtinančius dokumentus.
Savivaldybės administracijos direktorius, įvertinęs jo įsakymu sudarytos komisijos,
kuri atlieka gautų, sunaudotų materialinių išteklių inventorizaciją, duomenis ir šios komisijos
nustatytas kompensuotinas išlaidų sumas, priima sprendimą dėl lėšų kompensacijos už materialinių
išteklių teikimą, skyrimą ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms. Statinių ir patalpų savininkams
kompensuojamos visos patirtos išlaidos, susijusios su statinių ar patalpų paruošimu, pritaikant jas
gyventojų kolektyvinei apsaugai, jų paruošimu grąžinant į pradinę paskirtį, taip pat išlaidos dėl
statinių ar patalpų apgadinimo bei kitos patirtos išlaidos, susijusios su papildomu šildymu, elektros,
telefono, vandens naudojimu. Patirtos išlaidos kompensuojamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1107 „Dėl materialinių išteklių teikimo
ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir valstybės paramos už žalą, patirtą dėl
ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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Savivaldybės gyventojų evakavimo schema
PRINCIPAS
(teritorinis, pagal gyvenamąją vietą, pagal darbo vietą)

GYVENTOJŲ EVAKAVIMAS
laikinasis, ilgalaikis, negrįžtamasis

TIESIOGIAI (SKUBAI)
Gyventojai (darbuotojai) evakuojami
tiesiai iš gyvenamųjų namų (darbo vietų)

Fiziniams
asmenims
priklausančiu
transportu

Juridiniams
asmenims
priklausančiu
transportu

Valstybei
(savivaldybei)
priklausančiu
transportu

PER GYVENTOJŲ SURINKIMO
PUNKTUS (PLANINGAI)

Valstybei
(savivaldybei)
priklausančiu
transportu

Juridiniams
asmenims
priklausančiu
transportu

TARPINIS GYVENTOJU EVAKAVIMO
PUNKTAS

LAIKINOJO APGYVENDINIMO
(EVAKUOTŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO
PUNKTAS)
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1 lentelė
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO
KOMISIJA
Vardas, pavardė
Jonas
Muzikevičius,
komisijos
pirmininkas
Algimantas
Tarasevičius
Romualdas
Zdanavičius
Birutė Valūnienė
Artūras Musinas

Juozas Pečiulis

Jovita Katkauskaitė
Birutė Bergmans

Sonata
Dumbliauskienė

Užimamos pareigos

El. paštas

Tel. Nr.
Darbo
Mobilusis
55 1 94 862699074

Viešosios tvarkos
skyriaus vedėjas

jonas.muzikevicius
@alytus.lt

Miesto ūkio
skyriaus vedėjo
pavaduotojas
Švietimo skyriaus
vyriausesis
specialistas
Civilinės
metrikacijos vedėja
Alytaus apskrities
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
2-os komandos
viršininkas
Alytaus apskrities
vyriausiojo
policijos
komisariato
Reagavimo
skyriaus
vyriausiasis
specialistas
Savivaldybės
gydytoja
VšĮ Alytaus
apskrities S.
Kudirkos ligoninės
civilinės saugos
specialistė
Socialinės paramos
skyriaus vedėja

algimantas.tarasevicius
@alytus.lt

55 1 25

861063799

ronualdas.zdanavicius
@alytus.lt

55 186

868663890

birute.valūniene@alytus.lt

55 119

861205088

arturas.musinas@vpgt.lt

65 190

juozas.peciulis@policija.lt

55 653

867834346

jovita.katkauskaite
@alytus.lt
b.bergmans@ligonine.lt

55 145

861246005

56 318

868677896

sonata.dumbliauskiene
@alytus.lt

56 662

868880649
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2 lentelė
ALYTAUS MIESTO GYVENTOJŲ SURINKIMO PUNKTŲ SĄRAŠAS
Punkto
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Punktas

Punkto adresas

Alytaus kultūros ir komunikacijų centras
Alytaus sporto ir rekreacijos centras
Dzūkijos pagrindinė mokykla
Alytaus stadionas
Alytaus miesto teatras
Dainavos pagrindinė mokykla
Putinų gimnazija
Šaltinių pagrindinė mokykla
Jotvingių gimnazija
,,Volungės“ pagrindinė mokykla
Likiškėlių pagrindinė mokykla
Panemunės pagrindinė mokykla

Pramonės g. 1B
Naujoji g. 52
Tvirtovės g. 7
Birutės g. 5
Rotušės a. 2
Vilties g. 12
Šaltinių g. 1
Lauko g. 23
Topolių g. 20
Volungės g. 2
Likiškėlių g. 12
A. Jonyno g. 10

Telefono
Nr.
75 357
37 622
75 601
75 490
53 056
73 155
75 585
73 358
75 215
71 817
75 711
75 722

3 lentelė
ALYTAUS MIESTO TGE PUNKTŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1
2
3

Įmonės pavadinimas

Įmonės adresas

Piliakalnio progimnazija
Alytaus kultūros ir
komunikacijų centras
Senamiesčio pradinė mokykla

Jiezno g. 1
Pramonės g. 1B
Birutės g. 26

Atsakingas
asmuo
Regina Špukienė
Gintarė
Gumauskienė
Aldona Marija
Karalevičienė

Telefono
numeris
(8 315) 79 345
(8 315) 77 147
(8 315) 51 532

4 lentelė
ALYTAUS MIESTO EVAKUOTŲ GYVENTOJŲ SUVESTINĖ
Iš viso žmonių

Suaugusieji Vaikai
Iki 16 m.

57631

49857

7774

Sveikatos priežiūros
įstaigos
personalas pacientai
1037
635

Pastabos

5 lentelė
ALYTAUS MIESTO KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Apgyvendinimo vieta
Dzūkijos pagrindinė mokykla
A.Ramanausko-Vanago gimnazija
Piliakalnio progimnazija
Dainavos pagrindinė mokykla
Putinų gimnazija

Adresas
Tvirtovės g. 7
Birutės g. 2
Jiezno g. 1
Vilties g. 12
Šaltinių g. 1

Telefono
Nr.
75601
51931
79345
73155
75585

Plotas
m2
8403
6283
4036
5458
6084

Žmonių
sk.
2100
1570
1009
1364
1520

29

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Šaltinių pagrindinė mokykla
Vidzgirio pagrindinė mokykla
Jotvingių gimnazija
,,Volungės“ pagrindinė mokykla
Panemunės pagrindinė mokykla
Likiškėlių pagrindinė mokykla
Jaunimo ir suaugusiųjų mokykla
Senamiesčio pradinė mokykla
Šv. Benedikto gimnazija
Alytaus sporto ir rekreacijos centro
Sporto mokykla
Alytaus sporto ir rekreacijos centras
Alytaus miesto teatras
Alytaus kolegija
Alytaus kultūros ir komunikacijų
centras

Lauko g. 23
Kaštonų g. 20
Topolių g. 20
Volungės g. 2
A.Jonyno g. 10
Likiškėlių g. 12
Miklusėnų g. 36
Birutės g. 26
Topolių g. 19A
A.Matučio g. 14

73358
73729
75215
71817
75722
75711
77409
74437
74919
51978

6470
7292
5741
6288
10337
8495
1880
2725
6188
1339

1617
1823
1435
1572
2584
2123
470
682
1547
334

Naujoji g. 52
Rotušės a. 2
Studentų g. 17
Pramonės g. 1B

37622
53056
79055
75357

3380
1146
5267
4839

845
286
1316
1209

30

6 lentelė
ALYTAUS MIESTO EVAKUOTŲ GYVENTOJŲ LAIKINO APGYVENDINIMO VIETŲ SĄRAŠAS
Visuomeninės paskirties pastatai, kuriuose galima laikinai apgyvendinti žmones (mokyklos, bendrabučiai, sporto ir pramogų centrai ir t.t.)

Eil
nr.

Pastato paskirtis

1.

Dzūkijos
pagrindinė
mokykla
A.RamanauskoVanago
gimnazija
Piliakalnio
progimnazija
Dainavos
pagrindinė
mokykla
Putinų gimnazija

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Šaltinių
pagrindinė
mokykla
Vidzgirio
pagrindinė
mokykla
Jotvingių
gimnazija
,,Volungės“
pagrindinė
mokykla

Adresas

Atstovas ryšiams
(Vardas, pavardė, pareigos,
kontaktai)

Apgyvendinamų
žmonių
skaičius

Maitinimo
galimybės
(žmonių sk.
per pamainą)

Automobilių
laikymo
galimybės
(linijiniai metrai)

Dušų
skaičius

WC vietų
skaičius

Tvirtovės g. 7
Alytus

Vilija Sušinskienė,
direktorė, tel./faks.7 56 01

2100

98

100

8

22

Birutės g. 2
Alytus

Virginijus Skroblas,
direktorius,
tel./faks.5 19 31
Regina Špukienė, direktorė,
tel.7 93 45, faks.7 98 58
Edita Matulevičienė,
direktorė, tel.7 31 55,
faks.7 33 05
Daiva Sabaliauskienė,
direktorius, tel./faks.7 55 85
Alfonsas Lietuvininkas,
direktorius, tel./faks.7 33 58

1570

72

110

6

13

1009

150

230

4

5

1364

136

32

4

12

1520

149

40

4

8

1617

76

40

4

9

Valdas Račkauskas,
direktorius, tel.7 37 29,
faks.7 37 30
Kęstutis Miliauskas,
direktorius, tel./faks.7 52 15
Feliksas Džiautas,
direktorius, tel./faks.7 18 17

1823

150

30

4

13

1435

112

30

6

16

1572

80

42

6
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Jiezno g. 1
Alytus
Vilties g. 12
Alytus
Šaltinių g. 1
Alytus
Lauko g. 23
Alytus
Kaštonų g. 3
Alytus
Topolių g. 20
Alytus
Volungės g. 2,
Alytus

Ryšių
paslaugos

31

10

11

12

13
14

Panemunės
pagrindinė
mokykla
Likiškėlių
pagrindinė
mokykla
Jaunimo ir
suaugusiųjų
mokykla
Muzikos
mokykla
Dailės mokykla

15

Senamiesčio
pradinė mokykla

16

Šv. Benedikto
gimnazija
Sporto mokykla

17
18
19
20
21

22
23

24

„Sakalėlio“
pradinė mokykla
„Drevinuko“
darželis-mokykla
„Vilties“
darželis-mokykla
Dailiųjų amatų
mokykla
Moksleivių
kūrybos centras
Alytaus sporto ir
rekreacijos
centras
Alytaus miesto

A.Jonyno g. 10,
Alytus

Irma Jauneikienė,
direktorius, tel./faks.7 57 25

2584

90

60

8

35

Likiškėlių g.
12, Alytus

Donatas Vasiliauskas,
direktorius, tel./faks.7 57 11

2123

136

60

6

16

Miklusėnų g.
36, Alytus

Gintautas Draugelis,
direktorius, tel./faks.7 74 09

470

40

45

---

5

Sporto g. 12
Alytus
S. Dariaus ir S.
Girėno g. 25,
Alytus
Birutės g. 26
Alytus

Aldona Vilkelienė,
direktorė, tel./faks.7 41 15
Redas Diržys, direktorius,
tel./faks.5 30 58

404

-----------

20

---

4

573

-----------

40

---

8

682

85

40

4

8

Topolių g.
19A, Alytus
A.Matučio g.
14, Alytus
Statybininkų g.
39, Alytus
Topolių g. 19
Alytus
Volungės g. 28,
Alytus
S. Dariaus ir S.
Girėno g. 27,
Alytus
Tvirtovės g. 3
Alytus
Naujoji g. 52
Alytus

Aldona Marijona
Karalevičienė, direktorė,
tel.7 44 37
Loretam Šernienė
direktorius, tel./faks.7 49 19
Marytė Turauskienė,
vedėja, tel.74 554
Virginija Vitunskaitė,
direktorė, tel.73 678
Angelė Prichožaj,
direktorė, tel.7 05 25
Irmina Pajarskienė,
direktorė, tel.7 55 80
Arvydas Švirmickas,
direktorius
tel./faks.5 10 32
Jūratė Treigienė, direktorė,
tel./faks.25 915
Tomas Stupuris,
direktorius, tel./faks. 24 879

1547

126

60

8

34

334

----

20

8

8

409

40

40

4

12

541

45

40

2

11

542

50

40

2

14

245

---

30

---

5

599

---

10

---

4

845

50

200

20

36

Rotušės a. 2

Inesa Pilvelytė, direktorė,

286

---

20

4

12

32

25
26
27

teatras
Profesinio
rengimo centras
Alytaus kolegija
Alytaus kultūros
ir komunikacijų
centras

Alytus
Putinų g. 40
Alytus
Studentų g. 17,
Alytus
Pramonės g. 1B
Alytus

tel./faks. 53056
Vytautas Zubras
direktorius, tel./faks. 77979
Danutė Remeikienė,
direktorė, tel. 79 075
Gintarė Gumauskaitė,
direktorius, tel./faks.77 147

345

80

140

16

26

1316

160

120

4

20

1209

50

240

2

16

Viešbučiai, moteliai, svečių namai
Eil.
nr.

Viešbutis

Adresas

Viešbutis
„Dzūkija“
Viešbutis
„Senas
namas“

Pulko g. 14/1
Alytus
Užuolankos g.
24 Alytus

3

Svečių
namai
"Šolena",

Rato g. 7A
Alytus;

4

Viešbutis
„Vaidila“

Rotušės a.12,
Alytus

5

Viešbutis
“Odė”

Naujoji 8c,
Alytus

1
2

Atstovas ryšiams
(Vardas, pavardė, pareigos,
kontaktai)
Gintaras Liudavičius,
vadovas, tel. 51345
Gerardas Borevičius
savininkas
Tel.: +370 315 53489
Faks: +370 315 51643
Vitas Šopys, savininkas,
Tel./Faks.: +370 315
21044; mob.: +370 682
49202
Romualdas Žukauskas,
savininkas, Tel. 56188,
Tel., faks. 56189
Romualdas Žukauskas,
savininkas, Tel. 32929,
Tel., faks. 56189

Vietų skaičius

Maitinimo galimybės
(žmonių sk./pamainą)

55

24

Automobilių
laikymo
galimybės
(linijiniai
metrai)
28 automobiliai

50

60

14

45

x

30

30

50

50

35

140

20

Ryšių
paslaugos

33

7 lentelė
ALYTAUS MIESTO TRANSPORTO, TINKAMO GYVENTOJAMS EVAKUOTI, SUVESTINĖ

1
1.

2
Dariaus Bandzino
f. „Binoras“

Alytaus miesto savivaldybė
Adresas
Atstovas ryšiams
(vardas, pavardė,
pareigos, ryšio
duomenys)
3
4
Žalgirio g. 3, Alytus
D. Bandzinas
tel. 8 612 58 194

2.
3.

E. Bernatavičiaus
ind. įm.
L. Bivainio ind. įm.

Statybininkų g. 71-59,
Alytus
Vorutos g. 21, Alytus

4.

UAB „Busotas“

Ulonų g. 31C, Alytus

5.

UAB „Egvira“

Kernavės g. 8-3, Alytus

V.Kvašnauskienė tel.
861145930

6.

UAB „Manrūnas“

Gamyklos g. 15, Alytus

7.

UAB „Multivanas“

Pramonės g. 18E, Alytus

A. Mankevičius
tel. 8 652 67 412
V. Karalevičius
tel. 8 698 35 391

AUTOBUSAI
Eil.nr. Įmonės
pavadinimas

E. Bernatavičius
tel. 8 686 87 118
L. Bivainis
tel. 8 670 90 710
R. Micevičienė
tel. (8 315 75 664

Transporto priemonės modelis

5
Mercedes Benz 1120, 413 cdi(4),
416cdi(2), 313cdi(5), 311, SETRA
416 HDH, MB Vito.
Mercedes Benz Sprinter

Transporto Keleivių
priemonių vietų
skaičius
skaičius
autobuse
6
7
15
16-53

1

20

Mercedes Benz 311,
KUTSENITS/CITY III
Mercedes Benz (16), UNIC (1),
VOLSFAG, NEOPLAN, SETRA,
EOS 200, FORD, TEMSA(4),
MAN (1), ISUZU(2), VANHOOL,
RENAULT (4), MERCEDES
SPRINTER, EVOBUS JMC837.
Mercedes Benz Sprinter 313 (2),
Mercedes Benz Sprinter 412,
IVECO ML 80E
RENAULT MASTER (2)

2

17-33

37

16-55

4

13-20

2

20

Ford Tranzit (3), Mercedes Benz
(20), VW CRAFTER (9), VW,
SETRA, MAN, OPEL VIVARO.

36

9-57

34

8.

V. Noraus ind. įm.

9.

V. Sadausko ind.
įm.
R. Savičiūno ind.
įm.

10.

Volungės g. 21-32,
Alytus
Dainavos g. 4, Alytus
Jazminų g. 2-12, Alytus

11.

UAB „Vilanta“

Goštauto g. 15, Alytus

12.

UAB „Virlana“

Putinų g. 28-413, Alytus

13.

S. Vabuolo ind. im.

Varėnos g. 33-42, Alytus

14.

G. Vasiliausko ind.
įm.
V. Žvaliausko ind.
įm.

Likiškėlių g. 66-8, Alytus

15.

Genių g. 7, Alytus

V. Norus
tel. 8 615 96 060
V. Sadauskas
tel. 8 614 23 470
R. Savičiūnas
tel. 8 610 64 423
A. Mechedovas
tel. 8 650 57 006
V. Ulevičius
tel. 8 650 62 549
S. Vabuolas
tel. 8 698 79 049
G. Vasiliauskas
tel. 8 656 25 446
V. Žvaliauskas
tel. 8 650 26 607

Reno Master

1

17

WV LT 35, Mercedes Benz 312,
VW CITY III, Mercedes 404
Mercedes Benz Sprinter, Mercedes
Benz Sprinter 412, Mercedes Benz
Sprinter 308
Mercedes Benz 308, OMNINOVA,
RENAULT ACESS
Mercedes Benz 313 cdi

4

16-32

3

14-20

3

14-24

1

20

Mercedes Benz 313, Mercedes
Benz
Mercedes Benz Sprinter

2

14-24

1

20

DENOLF DEPLA

1

20

35

VI. GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR GRESIANČIŲ AR
SUSIDARIUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS IR
KOORDINAVIMAS
25. Asmens, atsakingo už informacijos priėmimą ir perdavimą, veiksmai gavus
informacija apie gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją
situaciją.
Asmuo, atsakingas už informacijos priėmimą ir perdavimą – Savivaldybės
administracijos specialistas civilinei saugai, 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 kriterijų, 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 ir pavardė, pareigos, adresas, telefonas.
26. Savivaldybės administracijos bei savivaldybės teritorijoje esančių valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmai likviduojant ekstremaliuosius įvykius ar
ekstremaliąsias situacijas ir šalinant jų padarinius, atliekant gelbėjimo, paieškos ir
neatidėliotinus darbus ir bendrų veiksmų koordinavimo tvarka.
Civilinės saugos valdymo sistema plėtojama valstybės administracinio teritorinio
suskirstymo ir ūkio valdymo struktūrų pagrindu. Už sprendimų priėmimą ekstremalių situacijų
atvejais atsakingi tie asmenys, kurie pagal savo tarnybinę padėtį turi valdymo institucijos vadovo
teises – savivaldybės teritorijoje – administracijos direktorius, ūkio subjekte, įstaigoje – jos
vadovas.
27. Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos priimti sprendimai privalomi visoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams,
dalyvaujantiems likviduojant savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius.
Ekstremalaus įvykio židinyje civilinės saugos veiksmams ir gelbėjimo darbams vadovauja
gelbėjimo darbų vadovas. Neatidėliotinais atvejais likviduojant ekstremalių situacijų padarinius,
atsižvelgiant į jų kilimo priežastis, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos pareigūnai ar
sveikatos priežiūros specialistai atlieka gelbėjimo darbų vadovo funkcijas be atskiro nurodymo.
Gelbėjimo darbų vadovui yra pavaldžios visos į nelaimės teritoriją atvykusios civilinės saugos ir
gelbėjimo sistemos pajėgos, neatsižvelgiant į jų priklausomybę. Nepakankant ūkio subjekto ir
specialiųjų tarnybų, pajėgų ir išteklių, gelbėjimo darbams vykdyti bei avarijos padariniams šalinti
ūkio subjekto vadovas gali prašyti iš savivaldybės pagalbos. Bendrą vadovavimą civilinės saugos
veiksmams, kai pradedami naudoti savivaldybės telkiami ištekliai, atlieka operacijų vadovas. Jis
vadovauja civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant gresiančią ar
susidariusią ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius.
28. Ekstremalių situacijų valdymo organizavimas ir koordinavimas.
Pagal atliktą savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę,
didelio ir labai didelio rizikos lygio nustatyti šie pavojai:
29. Gaisrai ir (ar) sprogimai, kurie gali sukelti daugelio gyventojų sužalojimus ir
dėl kurių gali prireikti evakuoti gyventojus.
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Savivaldybės administracijos direktorius:
- 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 evakuotų
gyventojų apgyvendinimą.
Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba koordinuoja gaisrų gesinimą,
gyventojų ir turto gelbėjimą, kitus gelbėjimo darbus.
Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
- organizuoja ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir
privataus turto apsaugą;
- organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo, įlaipinimo į
transportą, išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, evakuojamųjų vežimo maršrutuose;
- organizuoja, koordinuoja evakuotų gyventojų registravimą laikinojo apgyvendinimo
vietose, jų apskaitos tvarkymą;
- organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į
ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą.
Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas:
- organizuoja aplinkos taršos tyrimus, taršos poveikio aplinkai masto ir aplinkai
padarytos žalos nustatymą, atlieka teršalų sklaidos prognozes ir teikia jas institucijoms,
dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją;
- organizuoja į aplinką patekusių cheminių medžiagų sudėties nustatymą, jų
identifikavimą, teikia trumpalaikę galimos poveikio zonos prognozę;
- užtikrina hidrometeorologinės informacijos ir prognozių teikimą institucijoms,
dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją;
Alytaus miesto energetikos įmonės organizuoja priemones, užtikrinančias būtiną
energijos ir kuro tiekimą esant ekstremaliai energetikos padėčiai.
Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“
Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų batalionas:
- organizuoja transporto materialiniams techniniams ištekliams, žmonėms ir
reikalingai įrangai vežti tiekimą;
- telkia karinius vienetus padėti įrengti ir prižiūrėti mobiliuosius sanitarinio švarinimo
punktus pagrindinių evakavimo maršrutų tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose;
30. Pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos ir (ar)
pandemijos, bioterorizmas)
Savivaldybės administracijos direktorius:
- vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir valstybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymus, 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 evakuotų
gyventojų apgyvendinimą.
Alytaus visuomenės sveikatos centras:
- koordinuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą;
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- įvertina susidariusią ekstremaliąją situaciją, nustato pavojų žmonių sveikatai ir
gyvybei;
- atlieka funkcijas, susijusias su užkrečiamųjų ligų nustatymu, užkrėstų teritorijų ar
karantino skelbimu ir (ar) atšaukimu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų
ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu;
- organizuoja epidemiologinį tyrimą ir dalyvauja organizuojant kontrolės (valdymo)
priemones;
- kontroliuoja, kaip užkrėstoje teritorijoje taikomos kontrolės (valdymo) priemonės, ir
vertina jų veiksmingumą;
- koordinuoja medicininę-karantininę kontrolę pasienio kontrolės punktuose, siekdama
apsaugoti Lietuvos Respublikos teritoriją nuo užkrečiamųjų ligų, taršos įvežimo ir išplitimo ar kito
biologinės kilmės įvykio.
Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
- užtikrina hidrometeorologinės informacijos ir prognozių teikimą institucijoms,
dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją;
- Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“
Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų batalionas, vadovaudamasi sąveikos
planu, prireikus gali patelkti karinius vienetus;
Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, remdamasi
Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, nustato ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo įstaigoms ir kitoms švietimo įstaigoms priemones, būtinas ugdymo (mokymo) procesui
užkrėstoje teritorijoje organizuoti arba jam nutraukti;
Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
- organizuoja teritorijų, kurioms taikomas karantino režimas, ribų apsaugą ir viešosios
tvarkos palaikymą, organizuoja ir vykdo pasimetusių ir pasiklydusių asmenų paiešką;
- valstybės lygiu organizuoja ekstremaliosios situacijos lokalizavimą, žmonių ir turto
gelbėjimą, padarinių šalinimą užkrėstoje teritorijoje;
- pagal savo veiklos sritį planuoja civilinės saugos priemones, kaip optimaliai
panaudoti valstybės išteklius šalies ūkio gyvybingumui ekstremaliosios situacijos atveju palaikyti,
ekstremaliosios situacijos židiniams lokalizuoti ir jos padariniams šalinti;
- koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų tarnybų patekimą į ekstremaliojo
įvykio židinio teritoriją;
- renka ir apdoroja informaciją apie aukas, organizuoja žuvusių gyventojų atpažinimą
ir tapatybės nustatymą;
- palaiko Vyriausybės nustatytą karantino režimą, padeda valdyti ekstremaliąją situaciją užkrėstoje
teritorijoje.
31. Uraganas.
Savivaldybės administracijos direktorius:
- vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir valstybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymus, 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 evakuotų
gyventojų apgyvendinimą.
Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba koordinuoja gaisrų gesinimą,
gyventojų ir turto gelbėjimą, kitus gelbėjimo darbus;
Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
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- organizuoja ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir
privataus turto apsaugą;
- organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo, įlaipinimo į
transportą, išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, evakuojamųjų vežimo maršrutuose;
- organizuoja, koordinuoja ir užtikrina evakuotų gyventojų registravimą laikinojo
apgyvendinimo vietose, jų apskaitos tvarkymą;
- organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į
ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą.
Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas užtikrina hidrometeorologinės
informacijos ir prognozių teikimą institucijoms, dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją.
Alytaus miesto energetikos įmonės organizuoja priemones, užtikrinančias būtiną
energijos ir kuro tiekimą esant ekstremaliai energetikos padėčiai.
Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“
Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų batalionas, vadovaudamasi sąveikos
planu, prireikus gali patelkti karinius vienetus;
Alytaus visuomenės sveikatos centras koordinuoja asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros organizavimą.
32. Sausra (kaitra).
Savivaldybės administracijos direktorius:
- vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir valstybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymus, 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 evakuotų
gyventojų apgyvendinimą.
Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas užtikrina hidrometeorologinės
informacijos ir prognozių teikimą institucijoms, dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją.
Alytaus visuomenės sveikatos centras koordinuoja asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros organizavimą.
Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba koordinuoja gaisrų gesinimą,
gyventojų ir turto gelbėjimą, kitus gelbėjimo darbus.
33. Stambi kruša, smarkus snygis, smarki pūga, smarki lijundra
Savivaldybės administracijos direktorius:
- vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir valstybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymus, 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 evakuotų
gyventojų apgyvendinimą.
Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas užtikrina hidrometeorologinės
informacijos ir prognozių teikimą institucijoms, dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją.
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Alytaus visuomenės sveikatos centras koordinuoja asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros organizavimą.
Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba koordinuoja gaisrų gesinimą,
gyventojų ir turto gelbėjimą, kitus gelbėjimo darbus.
34. Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija ir ekstremaliųjų
situacijų operacijų centras informuoja Alytaus rajono savivaldybę apie įvykusias ekstremalias
situacijas Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, kurių mastai gali išplisti už savivaldybės ribų į
kaimyninių savivaldybių teritorijas.
Informacija pateikiama iš savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos ir operacijų
centro telefoninio bei faksimilinio ryšio priemonėmis. Kaimyniniai savivaldybė analogišką
informaciją teikia Alytaus miesto ekstremaliųjų situacijų komisijai ir ekstremaliųjų situacijų
operacijų centrui. Informacijos teikimo kontaktiniai duomenys plano priede Nr. 2.
35. 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 yra numatytos alternatyvios darbo vietos, kurios suskirstytos
sekančiu principu:
mero institucijai ir administracijos vadovams;
Švietimo skyriui;
Administracijos likusiems struktūriniams padaliniams ir vyr. specialistams
neįeinantiems į struktūrinių padalinių sudėtį.
Operacijų centro narių darbo vieta savivaldybės administracijos patalpose 320
kabinete Rotušės a. 4, Alytus. Operacijų centro narių sušaukimo tvarka nustatoma savivaldybės
administracijos direktoriaus patvirtintuose operacijų centro nuostatuose.
Alternatyvių darbo vietų adresai ir atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys:
Naujoji g. 48, Alytus. Sonata Dumbliauskienė tel. 56660;
Gardino g. 17, Alytus. Žaneta Abromaitienė tel. 55910.
36. Informacija apie materialinių išteklių teikiama ekstremaliųjų situacijų atvejais
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir
jų padariniams šalinti, savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų veiklai palaikyti
ir atkurti.
Ekstremaliųjų situacijų atvejais gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams
atlikti, ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, savivaldybės institucijų ir
įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų veiklai palaikyti ir atkurti, savivaldybės administracija sudariusi
su ūkio subjektais ir įstaigomis neterminuotas sutartis, dėl materialinių išteklių pasitelkimo. Taip
pat sudaryti tarpusavio pagalbos planas su gretima Alytaus rajono savivaldybe, dėl materialinių
išteklių pasitelkimo gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliosioms
situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti plano priedas
37. Sanitarinio švarinimo organizavimas, jo atlikimo vietos, būtinos priemonės ir
materialiniai ištekliai.
Sanitarinis švarinimas (kenksmingumo pašalinimas) – taršos sumažinimas ar
pašalinimas nuo nukentėjusiųjų kūno, aprangos iki nepavojingo žmogui ar aplinkai lygio.
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 nukentėjusiesiems, siekiant sumažinti
pavojingų medžiagų kenksmingumą. Pirminis sanitarinis švarinimas atliekamas prie „šiltosios“
zonos išorinio perimetro ribos. Jis atliekamas priešvėjinėje pusėje ne arčiau kaip 25 m nuo incidento
vietos. Pirminiam sanitariniam švarinimui atlikti gali būti naudojami mobilieji sanitarinio švarinimo
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punktai ir kitos paprasčiausios priemonės, padedančios skubiai nuo nukentėjusiojo paviršinių kūno
vietų pašalinti teršalus, suteikti būtiną medicinos pagalbą iki jo išgabenimo iš užterštos teritorijos į
priėmimo punktą.
Pirminiam sanitariniam švarinimui naudojamos priemonės: vanduo ir muilas, kitos
dezinfekuojančios priemonės. Kokios priemonės bus naudojamos asmenų sanitariniam švarinimui,
priklauso nuo to, kokių pavojingų cheminių, biologinių ar radioaktyviųjų medžiagų kenksmingumas
bus šalinamas.
Galutinis sanitarinis švarinimas – galutinis taršos pašalinimas nuo nukentėjusiųjų
atliekamas sanitarinio švarinimo punktuose, kurie gali būti įrengiami pritaikant komunalinėsbuitinės paskirties pastatus: įmonių, įstaigų sanitarines buitines patalpas, kuriose tilptų ne mažiau
kaip 10 žmonių, pirtis, baseinus. Sanitarinio švarinimo punktų įrengimas turi atitikti
„STR2.0102:2003 Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai“
nuostatas.
Sanitarinio švarinimo punkto personalo uždaviniai:
- priimti ir registruoti iš užterštos zonos atvežtus asmenis;
- švarinti žmones ir kontroliuoti sanitarinio švarinimo efektyvumą;
- surinkti užterštus drabužius ir asmeninius daiktus, juos nukenksminti arba utilizuoti;
- kiekvienam asmeniui išduoti švarinimo asmens anketą, taip pat pažymą apie
konfiskuotus užterštus dokumentus, pinigus, asmens daiktus;
- aiškinti apie jonizuojančiosios spinduliuotės ar kitų pavojingų medžiagų poveikį
sveikatai ir apsaugos priemones.
Minimalus sanitarinio švarinimo punkto personalo skaičius – 3 žmonės. Gali būti ir
pagalbinių darbuotojų. Atsižvelgiant į avarijos mastą ir gyventojų priėmimo skaičių, punkte gali
dirbti kelios personalo grupės.
Pirminio reagavimo ir sanitarinių švarinimo punktų personalas turi būti apsirūpinęs
asmeninės apsaugos priemonėmis (kombinezonais, kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis,
priešnuodžiais ir kt.) ir plovimo priemonėmis (muilas, soda), neutralizavimo priemonėmis (3 %
vandenilio peroksidas, silpnas kalio permanganato tirpalas, 70 % spirito tirpalas ir kt.).
Sanitarinis švarinimas bus atliekamas pasitelkus Lietuvos Respublikos krašto
apsaugos ministerijos, Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamento pajėgas.
Sanitarinio švarinimo atlikimo vietos numatytos plano priede Nr. 13.
38. Evakuotų gyventojų apgyvendinimo kolektyvinės apsaugos statiniuose
organizavimas
Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, atsižvelgdamas į ekstremaliosios
situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai arba gavęs ekstremalių situacijų komisijos
siūlymą, Savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą panaudoti kolektyvinės
apsaugos statinius.
Sprendime gyventojų saugumui panaudoti kolektyvinės apsaugos statinius turi būti
nurodyta:
- kolektyvinės apsaugos statinių panaudojimo priežastis;
- kolektyvinės apsaugos statinių, panaudojamų gyventojų saugumui, sąrašas;
- materialinių išteklių, reikalingų gyventojų laikinam apgyvendinimui kolektyvinės
apsaugos statiniuose, panaudojimo tvarka;
- trukmė, kuriam laikui planuojama panaudoti numatytus kolektyvinės apsaugos
statinius.
39. Evakuotų gyventojų maitinimas, higienos ir fiziologinių poreikių tenkinimas,
medicinos, psichologinė pagalba ir aprūpinimas būtiniausiomis materialinėmis priemonėmis
Už gyventojų, apgyvendinamą kolektyvinės apsaugos statiniuose ir patalpose,
aprūpinimą gyvybiškai būtinomis paslaugomis (aprūpinimą maistu, geriamuoju vandeniu,
medikamentais, švariais drabužiais, pirmosios ir skubios medicinos pagalbos ir kitų būtinų paslaugų

41

suteikimą) atsakinga Savivaldybės Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija, koordinuojanti
gyventojų priėmimo punktų veiklą. Gyventojų priėmimo punktai bus kuriami kolektyvinės
apsaugos statiniuose. Aprūpinimas maistu bus organizuojamas per įmones teikiančias maitinimo
paslaugas kolektyvinės apsaugos statiniuose (švietimo įstaigose), pirmosios medicininės ir
psichologinės pagalbos teikimui bus pasitelkiami Alytaus raudonojo kryžiaus draugijos nariai, VšĮ
Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicininės pagalbos stotis, aprūpinimas medikamentais
bus atliekamas per sveikatos priežiūros įstaigas. Geriamas vanduo, šiluma į kolektyvinės apsaugos
statinius tiekiami centralizuotai. Aprūpinimą švariais rūbais Komisija spręs kiekvienu konkrečiu
atveju.
40. Kolektyvinės apsaugos statinių paruošimas
Už kolektyvinės apsaugos statinio parengimą evakuojamų gyventojų priėmimui
atsakingi :
- kolektyvinės apsaugos statinio vadovas;
- gyventojų priėmimo punkto vadovas.
Kolektyvinės apsaugos statiniai paruošiami evakuotiems gyventojams apsaugoti
vadovaujantis rekomendacijomis patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-406.
Kolektyvinės apsaugos statinių vadovai privalo užtikrinti:
- kolektyvinės apsaugos statinyje apgyvendintų gyventojų žmogiškojo orumo
išsaugojimą: maitinimą, higienos ir fiziologinių poreikių tenkinimą, asmens sveikatos priežiūrą ir
psichologinę pagalbą, apsaugą ir kitų būtinų poreikių tenkinimą;
- kad nebūtų užkrauti įėjimo (išėjimo) keliai į patalpas;
- kad patalpos būtų sausos. Temperatūrą žiemos metu palaikyti atsižvelgiant į patalpų
naudojimo paskirtį įprastomis sąlygomis;
- kad patalpos būtų aprūpintos pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, kurių kiekiai
numatyti priešgaisrinės saugos normatyviniuose dokumentuose, atsižvelgiant į pastato naudojimo
paskirtį;
- kad pastate esančių tualetų sanitariniai mazgai (klozetai, vandens kriauklės) būtų
paruošti naudoti pagal paskirtį;
- kad patalpos būtų tinkamai apšviestos, taip pat tvarkingi šviečiantys užrašai virš
įėjimų ir išėjimų į šias patalpas.
Kolektyvinės apsaugos statinyje apgyvendintiems gyventojams organizuojama
apsauga ir užtikrinama viešoji tvarka.
VII. PAGALBOS TEIKIMO NUKENTĖJUSIEMS GYVENTOJAMS
EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU
ORGANIZAVIMAS
41. Asmens sveikatos priežiūra.
Asmens sveikatos priežiūros tikslas – laiku suteikti medicinos pagalba, diagnozuoti
sveikatos sutrikimus bei padėti atgauti sveikatą ekstremaliųjų įvykių metu nukentėjusiems
asmenims.
Veiklos apimtis:
- medicinos pagalbos teikimo tvarkos nustatymas ir teikimas ekstremalios situacijos
židinyje;
- nukentėjusiųjų registravimas ir rūšiavimas;
- gabenimas į gydymo įstaigas;
- papildomų pajėgų pasitelkimas;
- stacionarios medicininės pagalbos teikimas;
- ligoninės lovų skaičiaus išplėtimas;
- gydymo įstaigų informavimas apie avarijos išvežtus ir gydymo įstaigose priimtus
nukentėjusius, jų skaičių, sveikatos būklę, priimtas priemones.
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Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą savivaldybėje koordinuoja savivaldybės
gydytojas.
Įvykus įvykiui Alytaus r. savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties, tarnybos
dispečeris užregistravęs įvykį, išsiunčia brigadas į įvykio vietą ir informuoja apie tai kitas tarnybas.
Teikiant medicinos pagalba ekstremaliosios situacijos židinyje, nustatoma pagalbos teikimo vietą,
nukentėjusieji rūšiuojami pagal sužeidimų sunkumą, registruojami, po to, atsižvelgiant į sveikatos
būklę, gabenant į stacionarias gydymo įstaigas.
Nepakankant pajėgų vykdyti papildomos pajėgos telkiamos iš savivaldybės teritorijoje
esančių ambulatorijų ir medicinos punktų. Pirmąją medicinos pagalbą taip pat teikią priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos gelbėtojai. Informacija apie nukentėjusiųjų skaičių ekstremalaus įvykio
židinyje, jų sveikatos būklę bei į kokias ligonines nukentėjusieji išgabenti, per greitosios pagalbos
dispečerį perduoda savivaldybės gydytojui.
Stacionari medicinos pagalba teikiama savivaldybės ligoninėje. Gavus informaciją dėl
nukentėjusiųjų srauto, ligoninėje papildomai iškviečiamas reikalingas personalas, formuojamos
specialistų brigados, ruošiamos operacinės, reikalui esant, ruošiamos papildomos lovos
nukentėjusiųjų hospitalizavimui.
42. Visuomenės sveikatos priežiūra.
Alytaus visuomenės sveikatos centras įvykus ekstremaliajai situacijai sustiprina
teritorijoje esančių objektų (asmens sveikatos priežiūros, švietimo, stacionarių globos ir slaugos
įstaigų, keleiviu vežimo autobusais, policijos areštinių, kirpyklų, kosmetikos, grožio salonų,
soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų, apgyvendinimo paslaugų, žmogaus
palaikų laidojimo veiklos) sanitarinę higieninę bei epidemiologine kontrole.
Užkrečiamųjų ligų registravimas vykdomas vadovaujantis Sveikatos apsaugos
ministerijos 2002 m gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 673 „Dėl privalomojo epidemiologinio
registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir
informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“. Užkrečiamųjų ligų epidemiologinę
stebėseną atlieka visų nuosavybės formų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos.
Epidemiologinę analizę savivaldybės teritorijoje atlieka Alytaus visuomenės sveikatos centras ir
pagal analizės duomenis sudaro epidemiologinę prognozę konkrečiam laikotarpiui.
Ypatingos epidemiologinės situacijos metu užkrėstoje teritorijoje, kurioje dėl esančių
pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų ar jų plitimo ypatumų nuolat išlieka
tikimybė užsikrėsti šiomis ligomis, taikomos profilaktikos priemonės – karantinas,
imunoprofilaktika, chemioprofilaktika.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-11-11 nutarimu Nr. 1267 „Dėl
užkrėstų teritorijų ir teritorijų karantino Lietuvos Respublikoje skelbimo, jo atšaukimo bei
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių užkrėstose teritorijose naudojimo tvarkos
patvirtinimo“ Alytaus sveikatos centras nustato ar teritorija užkrėsta užkrečiamųjų ligų sukėlėjais ir
informuoja apie tai atitinkamas teritorijos savivaldos institucijas.
Vadovaujantis LR vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2009-12-24
įsakymu Nr. 1V-713/V-1064 „Dėl valstybinės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dalyvaujančių
likviduojant ekstremalios situacijos padarinius, atsiradusius dėl pavojingų ir ypač pavojingų
užkrečiamų ligų, funkcijų sąrašas“ Alytaus sveikatos centras teikia: - informacija savivaldybės ESK
ir kitoms suinteresuotoms institucijoms apie ekstremaliąją situaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
- pagal kompetenciją įvertina ekstremalią situaciją, atlieka epidemiologinį tyrimą ir
dalyvauja organizuojant prieš epidemines priemones;
- pagal kompetencija teikia Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai
informaciją apie materialinių, finansinių ir žmogiškųjų išteklių, reikalingų visuomenės sveikatos
priežiūrai organizuoti ekstremalios situacijos atveju, poreikį;
- pagal kompetenciją kontroliuoja prieš epideminių priemonių taikymą užkrėstoje
teritorijoje ir vertina jų veiksmingumą;
- dalyvauja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbe:
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- vertina epideminę situaciją, sergamumo dinamiką, pateikia duomenis savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui apie taikytas prieš epidemines priemones ir jų
veiksmingumą;
- esant būtinybei siūlo sudaryti konsultantų grupę pavojingos ir ypač pavojingos
užkrečiamosios ligos diagnozei nustatyti;
- esant būtinybei siūlo sudaryti specialistų grupes prieš epideminėms priemonėms
atlikti: ligoniams ir asmenims, turėjusiems sąlytį su ligoniu, išaiškinti, tiriamosios medžiagos
bandiniams iš ligonių paimti, tiriamosios medžiagos bandiniams iš aplinkos paimti, tiriamajai
medžiagai į laboratorija pristatyti;
- rengia ir teikia savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro vadovui siūlymus
dėl prieš epideminių priemonių organizavimo;
- pagal kompetencija teikia gyventojams informaciją ir rekomendacijas apie
profilaktikos priemones užkrėstoje teritorijoje.
Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-209
“Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų veiksmų cheminio užteršimo atveju
tvarkos aprašo patvirtinimo“ Alytaus visuomenės sveikatos centras perduoda, keičiasi informacija
su sveikatos apsaugos ministerija (SAM Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų, Valstybine
visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie SAM), Savivaldybės ESOC ir teikia:
- siūlymus dėl būtinos gyventojų evakuacijos;
- rekomendacijas dėl asmeninių apsaugos priemonių naudojimo;
- siūlymus dėl gyvenamosios aplinkos apsaugos;
- siūlymus (Savivaldybės ESK) dėl konkrečioje teritorijoje paskelbimo ekstremaliąją
situaciją;
- organizuoja oro bandinių iš gyvenamosios aplinkos tyrimus bei juos įvertina;
- siūlymus dėl dekontaminacijos priemonių taikymo;
- sąrašą sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo ir ugdymo institucijų, kitų įmonių ir
įstaigų kurios vykdo veiklą užterštoje zonoje arba prognozuojamo užteršimo zonoje ir reikia taikyti
jų veiklos apribojimus;
- informaciją teritorinėms aplinkosaugos, valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyboms
dėl laboratorinių tyrimų atlikimo;
- įvertintus kitų žinybų atliktus laboratorinius tyrimus poveikio visuomenės sveikatai
aspektais;
- metodinę pagalbą kitoms žinyboms ir tarnyboms, dalyvaujančioms cheminio
užteršimo židinio likvidavimo darbuose;
- sudarytus sąlyti turėjusių asmenų sąrašus kurie nukreipti profilaktiniam sveikatos
patikrinimui.
Atlieka gyvenamosios aplinkos ekspertizę visuomenės sveikatos saugos požiūriu
(lokalizavus ir likvidavus cheminio užteršimo atvejį), organizuoja po avarinio gyventojų sveikatos
būklės monitoringo (esant didelio masto avarijai ir dideliam nukentėjusiųjų skaičiui, arba esant
lokaliam, bet ilgalaikiam židiniui) užterštoje zonoje. Teikia siūlymus savivaldybės ESK dėl
ekstremaliosios situacijos atšaukimo.
43. Socialinės, psichologinės pagalba.
Socialinės, psichologinės pagalbos, švietimo ir kitų būtiniausių paslaugų teikimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija) organizuoja socialinę pagalbą evakuotiems ir nukentėjusiems gyventojams.
- Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija), savivaldybių administracijų direktoriai pagal
savo kompetenciją valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų atvejais organizuoja psichologinės
pagalbos teikimą.
- Švietimo ir mokslo ministerija ( Savivaldybės švietimo skyrius) organizuoja
evakuotų mokyklinio amžiaus vaikų švietimą ir mokymą.
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- Teisės aktų nustatyta tvarka būtiniausios paslaugos (aprūpinimas maistu, geriamuoju
vandeniu, švariais drabužiais ir kt.) nemokamai teikiamos nukentėjusiems gyventojams valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos metu evakuotiems iš pavojingų teritorijų ir apgyvendintiems
laikinojo apgyvendinimo vietoje. Sprendimą dėl nemokamai teikiamų būtiniausių paslaugų kitiems
gyventojams ir šias paslaugas teikiančių civilinės saugos sistemos subjektų Vyriausybės
ekstremalių situacijų komisijos teikimu priima Vyriausybė.
- Teikti psichologinės pagalbos nukentėjusiems gyventojams valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos metu vadovaujantis sąveikos planu prireikus gali būti pasitelkiama
Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba.
- Prireikus Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir kitos nevyriausybinės
organizacijos pagal galimybes gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai teikia
psichologinę, socialinę pagalbą nukentėjusiems gyventojams.
VIII. VIEŠOSIOS TVARKOS PALAIKYMO ORGANIZAVIMAS
44. Civilinės saugos sistemos pajėgų, atsakingų už viešosios tvarkos palaikymą,
veiksmai įvykus ekstremaliajam įvykiui, susidarius ekstremaliajai situacijai.
Viešosios tvarkos apsaugos tikslas – palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti eismo
reguliavimą ir saugumą, žmonių ir turto apsaugą ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu.
45. Pajėgų, atsakingų už viešosios tvarkos palaikymą, veiksmai:
- nelaimės vietos ar užterštos zonos apsauga ir žmonių patekimo į jas reguliavimas;
- viešosios tvarkos palaikymas ir su asmenų saugumu susijusių tarnybų veiklos
koordinavimas;
- objektų ir turto apsaugos sustiprinimas nelaimės zonoje;
- žuvusiųjų paieška, atpažinimas ir apskaita;
- skubaus žmonių iškeldinimo iš ekstremalaus įvykio židinio organizavimas;
- evakuotų gyventojų registracija;
- papildomų pajėgų pasitelkimas;
- informacijos kaupimas ir perdavimas;
- ekstremalaus įvykio tyrimas.
Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje viešosios tvarkos apsauga ekstremaliųjų
situacijų atvejais organizuoja, jos uždavinius ir funkcijas vykdo Alytaus apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas, vadovaudamasis policijos komisariato ekstremaliųjų situacijų valdymo
planu. Jiems padeda visuomeninės organizacijos, policijos rėmėjai.
Policija savo veiksmus derina su administracijos direktoriaus paskirtu operacijų
vadovu ir vykdydama jo nurodymus saugo ekstremaliojo įvykio židinį, užtikrina viešąją tvarką ir
asmenų saugumą gyventojų susitelkimo vietose, evakuacijos ir gelbėjimo bei padarinių likvidavimo
metu.
Siekiant palengvinti tarnybų darbą, vykdant gelbėjimo darbus, apsaugant nuo pavojaus
gyventojus ir rūpinantis išlikusiais gyvaisiais, policija įrengia užtvaras, kontroliuoja civilinės saugos
ir gelbėjimo sistemos pajėgų bei kitų tarnybų patekimą į židinio teritoriją.
Eismo reguliavimui nelaimės teritorijoje ir jos prieigose, evakuacijos maršrutuose
policija išstato laikinus kontrolės postus, duoda nurodymus kelių priežiūros tarnyboms, dėl kelio
ženklų pastatymo nurodytose vietose. Postų išstatymo vietas nustato operacijų vadovas,
atsižvelgdamas į visuomenės sveikatos centro, maisto ir veterinarijos tarnybos bei kitu tarnybų
rekomendacijas.
Reikalui esant, policija organizuoja technikos, vykstančios į nelaimės zoną dirbti ir
evakuojamųjų gyventojų automobilių palydą.
Policija užtikrinta valstybinio, visuomeninio ir privataus turto apsauga nelaimės
zonoje ir teritorijose iš kurių evakuoti gyventojai.
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Atsižvelgiant į ekstremaliosios situacijos mastą ir pavojų gyventojams, policijos
pareigūnai priima sprendimą ir organizuoja skubų žmonių iškeldinimą iš ekstremaliojo įvykio
židinio. Policija renka informacija apie aukas, identifikuoja žuvusiuosius bei organizuoja jų
išgabenimą iš įvykio vietos, numato ar bus atliekamas kriminalinio pobūdžio sprogimas ar gavus
pranešimą apie grasinimą susprogdinti, padeda kitoms valstybinės priežiūros institucijoms atlikti
apklausa, vykdant tyrimus.
Policijos komisariatas renka, registruoja ir analizuoja informaciją, reikalingą policijos
veiksmams koordinuoti nelaimės zonoje, apie įvykius ir vykdomus veiksmus nelaimės vietoje,
keičiasi šia informacija su kitomis nelaimės padarinių likvidavimo tarnybomis. Apie viešosios
tvarkos apsaugą nelaimės vietose, vykstančius įvykius ir vykdomus veiksmus papildomu pajėgų
pasitelkimą ir jų paskirstymą, policijos komisariatas informuoja operacijų vadovą.

IX. PRIVALOMŲ DARBŲ ORGANIZAVIMAS
46. Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už ju
atlikimų tvarka nustato gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkimo privalomiems darbams,
būtiniems ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti (toliau – darbai), atlikti, šių
darbų atlikimo, atliktų darbų apskaitos ir kompensavimo už jų atlikimą tvarka.
47. Gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkimas ir darbu atlikimas
Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiami ir darbai atliekami tik tada, kai
yra išnaudotos Alytaus miesto savivaldybėje, 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 metu;
- gyventojus, kurie naudojasi privilegijomis ir imunitetais pagal tarptautine teise.
Sprendimą dėl gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkimo darbams atlikti
priima:
- susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai – savivaldybės ekstremalių
situacijų komisija;
- susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai – Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija.
Ekstremaliųjų situacijų atvejais ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas (toliau –
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 administracijos direktoriaus telkti gyventojus, ūkio subjektus ir kitas įstaigas darbams
atlikti.
Savivaldybės administracijos direktorius telkia gyventojus, ūkio subjektus ir kitas
įstaigas darbams atlikti laikydamasis tokio eiliškumo:
- ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla dėl ekstremaliosios situacijos poveikio
yra sustabdyta;
- kiti ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla nėra tiesiogiai paveikta
ekstremaliosios situacijos;
- bedarbiai;
- kiti gyventojai;
- gyvybiškai svarbiuose savivaldybės objektuose dirbantys gyventojai;
- valstybinės reikšmės ir pavojinguosiuose objektuose dirbantys gyventojai.
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Ekstremaliųjų situacijų atvejais ūkio subjektai, valdantys elektroninių ryšių tinklą ar
teikiantys elektroninių ryšių paslaugas, savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu skiria
reikalingus ekspertus ir specialistus civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo ryšių sistemos
tinkamam funkcionavimui užtikrinti.
Gyventojai, ūkio subjektų ir kitų įstaigų tarnautojai ir darbuotojai (toliau –
darbuotojai) atvyksta arba prireikus yra atvežami centralizuotai savivaldybės ar valstybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centro patelktu transportu į operacijų vadovo nurodyta vietą.
Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju darbų atlikimą koordinuoja
savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
atveju – valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.
Operacijų vadovas užtikrina, kad gyventojai ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojai
prieš jiems pradedant dirbti būtų instruktuoti apie darbu eiga 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, valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos atveju – iš Lietuvos valstybės rezervo piniginių 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 atvežimu į darbų atlikimo vietą,
išvežimu iš jos ir minimaliu sanitariniu higienos sąlygų sudarymu.
Atliktų darbų apskaitą savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo
(asmenys) pildo darbus atliekančių gyventojų ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų darbo laiko
apskaitos žiniaraščius, tvarko su darbų atlikimu susijusius dokumentus ir teikia juos operacijų
vadovui.
Baigus darbus operacijų vadovas per savivaldybės ar valstybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centrą 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 nurodytus 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 dirbta laika, Vyriausybės patvirtinta minimalųjį valandinį
atlygį, nustato gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms kompensuotiną sumą ir teikia
savivaldybės administracijos direktoriui išvadą.
48. 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.
Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju išlaidos, susijusios su darbu
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
direktorius, vadovaudamasis jo sudarytos komisijos išvadomis ir nustatyta kompensuotina išlaidų,
susijusių su darbų atlikimu, suma, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo komisijos išvadų pateikimo
dienos teikia Finansų ministerijai prašymą dėl lėšų gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų
išlaidoms, susijusioms su darbų atlikimu, kompensuoti skyrimo.
Savivaldybės administracijos direktoriaus prašyme Finansų ministerijai nurodoma:
- aplinkybės, kurioms susidarius buvo atliekami darbai;
- darbus atlikę gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos;
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- išlaidų, susijusių su darbų atlikimu, pagrindimas.
Kartu su savivaldybės administracijos direktoriaus prašymu pateikiami dokumentai,
pagrindžiantys su darbų atlikimu susijusias išlaidas.
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.
Ginčai dėl darbų atlikimo ir su šių darbų atlikimu susijusių išlaidų kompensavimo
sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
X. EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU NUTRAUKTŲ
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ATNAUJINIMO IR KITŲ BŪTINIAUSIŲ
GYVENIMO ( VEIKLOS) SĄLYGŲ ATKŪRIMO ORGANIZAVIMAS
Komunalinių paslaugų teikimo tikslas - organizuoti būtiniausias komunalines
paslaugas ekstremalių įvykių židiniuose, siekiant sudaryti elementarias gyvenimo sąlygas ir išvengti
užkrečiamųjų ligų protrūkio.
Būtiniausios komunalinės paslaugos yra vandens tiekimas ir kanalizacija, šilumos
tiekimas, elektros energijos tiekimas, šiukšlių išvežimas.
Įvykus avarijai avarinės tarnybos nedelsiant imasi priemonių, kaip galima greičiau
atstatyti komunalinių energetinių patarnavimų atnaujinimą gyventojams.
Atstatymo darbai
Vandentiekio tinklai ir sistemos
Kanalizacijos sistema
Elektros energijos tiekimas
Aprūpinimas šilumine energija
Šiukšlių išvežimas

Kas vykdo atstatymo darbus
UAB „Dzūkijos vandenys“
AB ,,Energijos skirstymo operatorius“
UAB „Litesko“ filialas „Alytaus energija“
UAB „Ekonovus“

Asmenų atsakingų ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų
komunalinių paslaugų teikimo atnaujinimą, sąrašas ir kontaktiniai duomenys
Eil.
Ūkio subjektas
Nr.
1. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“
V. Blažauskas
2. UAB ,,Litesko“ filialas ,,Alytaus
energija“
V. Čeponis
3. UAB Alytaus butų ūkis S.
Mikelionienė
4. UAB ,,Alytaus būstas “ R. Vaitiekus
5. UAB „Dzūkijos vandenys“ R. Žakas

Bud.
77485

Telefonas
Mob.
Darbo Namų Faksas
8 687 88071 57151 79094 78905

72291

8 655 53400 77272

78040

8 606 13434 26889

26754

8 700 55966
25651
55985
8 698 80210 73470 72276

23710
55586
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XI. GYVENTOJŲ ŽUVUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU LAIDOJIMO
ORGANIZAVIMAS
Alytaus miesto savivaldybėje žuvusieji ekstremalios situacijos ar įvykio metu bus
laidojami Alytaus miesto kapinėse Ųžupių kapinėse.
Žuvusiųjų pristatymą į morgą organizuoja policijos komisariatas. Pristatymas
organizuojamas savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. Šiuos veiksmus Alytaus
miesto savivaldybėje atlieka UAB „Skausmo užuovėja“ (pagal sutartį).
Žmogaus palaikai gabenami Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus
atitinkančiomis transporto priemonėmis. Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos
tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams pagal tvarka nustatyta Vyriausybės
įgaliotos institucijos.
Laidoti žmogaus palaikus galima ne anksčiau kaip po 24 valandų nuo to momento, kai
buvo konstatuota mirtis, jeigu tokiu būdu neignoruojami mirusiojo ar jo artimųjų asmenų religiniai
įsitikinimai. Neatpažintus žmogaus palaikus galima laidoti tik gavus raštiška prokuroro leidimą.
Žmogaus palaikai pervežami tik specialiuose skysčiams nepralaidžiuose, nepermatomuose
maišuose, užtraukiamuose arba užsegamuose kibiomis juostomis, ar specialiuose konteineriuose –
neštuvuose arba karstuose ir tik specialia žmogaus palaikų pervežimo transporto priemone.
Speciali žmogaus palaikų pervežimo transporto priemonė turi būti uždara ir aprūpinta
specialia įranga:
- vežimėliu, neštuvais (kietais ir lanksčiais);
- dėže (sandariu sarkofagu);
- specialiais skysčiams nepralaidžiais nepermatomais maišais, užtraukiamais arba
užsegamais kibiomis juostomis, ar specialiais konteineriais – neštuvais.
Specialios žmogaus palaikų pervežimo transporto priemonės ekipažas turi dėvėti:
- kostiumą arba kombinezoną;
- vienkartines pirštines;
- jei reikia – vienkartines prijuostes, galvos dangalus, akių ir veido apsaugines
priemones, kvėpavimo takų apsaugines priemones, apsauginę avalynę.
Vežant įtariamo sirgus ar sirgusio ypač pavojinga užkrečiamąją liga žmogaus
palaikus, specialios žmogaus palaikų pervežimo transporto priemonės ekipažas turi dėvėti
asmenines apsaugines priemones.
Speciali žmogaus palaikų pervežimo transporto priemonė turi būti naudojama tik
pagal paskirti, švari, darbo dienos (pamainos) pabaigoje, jei reikia ir dažniau, valoma ir
dezinfekuojama dezinfekcijos priemonėmis, leistomis naudoti teisės akto nustatyta tvarka.
Speciali žmogaus palaikų pervežimo transporto priemonė, kuria pervežti užkrečiamąja
liga sirgusio žmogaus palaikai, dezinfekuojama nustatyta tvarka.
Žmogaus palaikai iš teismo medicinos ekspertizės skyriaus artimiesiems ar jų
įgaliotiems asmenims atiduodami specialiuose skysčiams nepralaidžiuose, nepermatomuose
maišuose, užtraukiamuose arba užsegamuose kibiomis juostomis.
.
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XII. PLANO PRIEDAI
1. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė.
2. Alytaus miesto savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų,
savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos, savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro,
savivaldybės civilinės saugos darbuotojo, ūkio subjektų, kurie vykdo savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų valdymo plane numatytas užduotis, gretimų savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų
centrų ir ekstremalių situacijų komisijų kontaktiniai duomenys.
3. Alytaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sudėtis ir nuostatai.
4. Alytaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėtis ir
nuostatai.
5. Alytaus miesto savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos sudėtis ir
nuostatai.
6. Alytaus miesto savivaldybės materialinių išteklių žinynas.
7. Alytaus miesto savivaldybės tarpusavio pagalbos su Alytaus rajono savivaldybe
planas.
8. Sutartys su ūkio subjektais dėl materialinių ir žmoniškųjų išteklių teikimo.
9. Savivaldybės žemėlapis, kuriame pažymimos savivaldybės ribos ir sutartiniais
ženklais – visi civilinės saugos požiūriu svarbūs savivaldybės objektai, valstybinės reikšmės
objektai.
10. Savivaldybės gyventojų evakavimo schema, kolektyvinės apsaugos statiniai,
galimos evakavimo kryptys (kiekvienai krypčiai nurodomas maršrutas), tarpiniai evakavimo
punktai.
11. Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją schema.
12. Keitimosi informacija apie gresiančia ar susidariusia ekstremaliąja situacija su
kitomis institucijomis ir įstaigomis schema.
13. Sanitarinio švarinimo punktų sąrašas.
14. Alytaus miesto savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai pagal gripo
pandemijos etapus organizacinių priemonių planas.
15. Alytaus miesto savivaldybės pasirengimo raupų grėsmei veiksmų planas.
16. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kultūros vertybių sąrašas.
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Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių
situacijų valdymo plano
1 priedas

GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ
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GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ
1. RIZIKOS ANALIZĖ.
1. Galimi pavojai nustatomi remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis,
specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūra,
įvykių modeliavimu, taip pat Ekstremalių įvykių kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2009, Nr. 153-6928).
2. Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų
situacijų keliama grėsmė gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai.
3. Nustatomi visi galimi gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti (techniniai, ekologiniai ir
socialiniai) pavojai (1 priedas), kurie gali kilti savivaldybės teritorijoje ir už jos ribų, turėti
padarinių (poveikį) atskiroms savivaldybės vietovėms ir (ar) visai savivaldybės teritorijai:
gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms ir
sukelti savivaldybės ar valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.
4. Nustatyti galimi pavojai surašomi į 1 lentelę, nurodoma jų padarinių (poveikio) zona,
galimas išplitimas, esant galimybei, pateikiamos jų kilimo priežastys (kodėl ir kaip jie gali kilti) ir
pradedamos pildyti 8 lentelės 1 ir 2 skiltys.
Eil.
Nr.

Nustatytas
galimas pavojus

1
1.

2
Uraganas,
labai smarki
audra, viesulas,
škvalas
Sausra (kaitra)
Stambi kruša
Smarkus snygis,
Smarki pūga,
Smarki lijundra
Speigas
Žmonių
pavojingos ar
ypač pavojingos
užkrečiamos
ligos
Geležinkelių
transporto eismo
įvykis
Automobilių
kelių eismo
įvykis
Įvykis
transportuojant
pavojingą krovinį

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

1 lentelė. Nustatytų galimų pavojų apibūdinimas
Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio)
Galimo pavojaus
zona ir galimas pavojaus išplitimas
kilimo priežastys
(nurodyti konkrečias savivaldybės
gyvenamąsias vietoves)
3
Savivaldybės teritorija

4
Gamtinės kilmės.

Savivaldybės teritorija
Savivaldybės teritorija
Savivaldybės teritorija

Gamtinės kilmės.
Gamtinės kilmės.
Gamtinės kilmės.

Savivaldybės teritorija
Visa teritorija, masinių susibūrimų vietos

Gamtinės kilmės.
Gamtinės kilmės,
Žmogiškasis
faktorius.

Geležinkelio atšakoje nuo geležinkelio stoties
iki pramonės rajono
Savivaldybės teritorija
Pramonės, Putinų, Kalniškių, Punsko,
Santaikos, Ulonų gatvėse.

Žmogiškasis
faktorius, techniniai
gedimai..
Žmogiškasis
faktorius, techniniai
gedimai.
Žmogiškasis
faktorius, techniniai
gedimai.
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10.

Įvykis energetikos sistemoje

Savivaldybės teritorija

11.

Aplinkos oro
užterštumas

Savivaldybės teritorija

12.

Vandens
užterštumas
Tarša
branduolinėmis ir
radioaktyviosiom
is medžiagomis
Tarša naftos
produktais

13.

14.

Nemuno upėje
Savivaldybės teritorija

Pramonės, Putinų, Kalniškių, Punsko,
Santaikos, Ulonų gatvių rajonuose, prie
degalinių.

Nevaldoma
žmonių minia
Įvykis, susijęs su
nusikalstamąja ir
teroristine veikla
Gaisras

Kultūrinių ir sportinių renginių vietose

18.

Gamtiniai miškų
gaisrai.

Parkų teritorijoje

19.

Pavojingas
radinys

15.
16.

17.

Kultūrinių ir sportinių renginių vietose
Savivaldybės teritorija

Naujų statybų teritorijose

Žmogiškasis
faktorius, techniniai
gedimai.
Žmogiškasis
faktorius, techniniai
gedimai.
Dėl pramoninių
avarijų
Techninės,
žmogiškasis
faktorius.
Žmogiškasis
faktorius dėl auto
įvykio ir pramoninių
avarijų
Žmogiškasis
faktorius
Žmogiškasis
faktorius
Gamtinės kilmės,
žmogiškasis
faktorius
Žmogiškasis
faktorius, dėl
neatsargaus elgimosi
su ugnimi
Likę sprogmenys

5. Siekiant nustatyti žmogaus veiklos sukeltus galimus pavojus, nustatomi savivaldybės
teritorijoje esantys rizikos objektai, t. y. potencialiai pavojingi objektai (pvz., valstybinės reikšmės
objektai, pavojingieji objektai, ūkio subjektai ir pan.), kuriuose galimi:
5.1. gaisro, sprogimo pavojai;
5.2. gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ar aplinkai pavojų keliantis pavojingųjų medžiagų
išsiliejimas;
5.3. avarijos ar gedimai, galintys neigiamai paveikti savivaldybės gyventojų būtiniausias
gyvenimo sąlygas (pvz., šilumos tiekimo nutraukimas šildymo sezono metu, elektros, dujų,
geriamojo vandens tiekimo nutraukimas, kitų komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimas ir pan.).
6. Nustačius galimus pavojus ir rizikos objektus, sudaromas savivaldybės rizikos žemėlapis:
nustatyti rizikos objektai savivaldybės teritoriniame žemėlapyje pažymimi keliamo pavojaus pobūdį
nurodančiais sutartiniais ženklais. Esant galimybei, pažymima kiekvieno rizikos objekto rizikos
zona – teritorija, esanti aplink rizikos objektą, kuri gali būti paveikta, objekte įvykus įvykiui.
RIZIKOS VERTINIMAS
7. Šiame etape analizuojama nustatytų galimų pavojų tikimybė ir galimi padariniai
(poveikis).
8. Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybė (T) vertinama balais pagal
Rekomendacijose pateiktus galimo pavojaus tikimybės įvertinimo kriterijus (2 lentelė). Galimo
pavojaus tikimybės vertinimas balais įrašomas į 8 lentelės 3 skiltį.
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2 lentelė. Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimo kriterijai
Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas
Gali įvykti dažniau negu kartą per metus
Gali įvykti kartą per 1–10 metų
Gali įvykti kartą per 10–50 metų
Gali įvykti kartą per 50–100 metų
Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų

Galimo pavojaus
tikimybės lygis
labai didelė tikimybė
didelė tikimybė
vidutinė tikimybė
Maža tikimybė
labai maža tikimybė

Vertinimo
balai
5
4
3
2
1

9. Nustačius galimo pavojaus tikimybę (T), analizuojami jo padariniai (poveikis) (P)
savivaldybėje:
9.1. gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1);
9.2. turtui ir aplinkai (P2);
9.3. būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms (P3).
10. Nustatomas galimas nukentėjusiųjų: žuvusiųjų, sužeistųjų, evakuotinų, gyventojų
skaičius. Šie duomenys įrašomi į 3 lentelės 2 skiltį.
11. Nustatomi objektai, kuriuose yra pažeidžiamos visuomenės socialinės grupės (2 priedas)
ir tų grupių gyventojų skaičius. Šie duomenys įrašomi į 3 lentelės 3 skiltį.
12. Nustatomi ir 4 bei 5 lentelėse aprašomi:
12.1. pažeidžiami ekonominės veiklos sektoriai;
12.2. galimi padariniai (poveikis) privačiam turtui bei viešajam sektoriui ir numatomi
nuostoliai;
12.3. galima aplinkos tarša ir galimi padariniai (poveikis) aplinkai, numatomi nuostoliai.
13. Įvertinami ir 6 lentelėje aprašomi galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo
(veiklos) sąlygoms ir jų numatoma trukmė.
3 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) gyventojų gyvybei ar sveikatai
Nustatytas galimas
pavojus

Galinčių nukentėti gyventojų skaičius
(žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų, ir (ar)
evakuotinų gyventojų)

1
2
Uraganas,
1 – 5; 300 gyventojų evakuojama
labai smarki audra,
viesulas, škvalas
Sausra (kaitra)
Stambi kruša
Smarkus snygis,
Smarki pūga,
Smarki lijundra
Speigas
Žmonių
100 sergančiųjų – 10 000 gyventojų
pavojingos ar ypač
pavojingos

Objektai, kuriuose yra
pažeidžiamos visuomenės
socialinės grupės, patenkančios į
pavojaus zoną, ir (ar) gyventojų
skaičius
3
-

-

Gydymo, švietimo, viešojo
naudojimo įstaigos,
spec. tarnybos.

54

užkrečiamos ligos
Geležinkelių
transporto eismo
įvykis
Automobilių kelių
eismo įvykis

Iki 5, 300.

Įvykis
transportuojant
pavojingą krovinį
Įvykis energetikos
sistemoje:

Iki 5, 300

Pramonės, Putinų, Kalniškių,
Punsko, Santaikos, Ulonų gatvėse.

Evakuota iki 1000

Miesto ūkio subjektai, įmonės,
įstaigos ir individualūs gyventojų
būstai.
-

Iki 5, 300.

Aplinkos oro
užterštumas
Vandens
užterštumas
Tarša
branduolinėmis ir
radioaktyviosiomis
medžiagomis
Tarša naftos
produktais
Nevaldoma
žmonių minia
Įvykis, susijęs su
nusikalstamąja ir
teroristine veikla
Gaisras
Žuvo daugiau 5, sužeista nuo 5 iki
10 gyventoju.
Gamtiniai miškų
gaisrai.
Pavojingas radinys

Geležinkelio atšakoje nuo
geležinkelio stoties iki pramonės
rajono.

1 – 5; 300 gyventojų evakuojama

-

-

Miesto ūkio subjektai, įmonės,
įstaigos individualūs gyventojų
būstai.
Naujų statybų teritorijose

4 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui
Nustatytas galimas
Pažeidžiami
Galimi padariniai
pavojus
ekonominės veiklos
(poveikis) privačiam
sektoriai
turtui ir viešajam sektoriui
1
2
3
Uraganas,
Elektros tiekimo
Laikinas veiklos
labai smarki audra, linijos
nutraukimas, apribojimas,
viesulas, škvalas
žalos atsiradimas
Sausra (kaitra)
Augalų žuvimas
Stambi kruša
Turto sugadinimas
Smarkus snygis,
Transporto veiklos
Laikinas veiklos
smarki pūga,
sektorius
apribojimas,
smarki lijundra
Speigas
Šilumos, komunalinių
Šilumos, vandens
paslaugų tiekimas
perdavimo vamzdynų
gedimas

Numatomi
nuostoliai, Eur
4
Iki 58 tūkst.
Iki 15 tūkst.
Iki 15 tūkst.
Iki 58 tūkst.
Iki 58 tūkst.
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Žmonių pavojingos
ar ypač pavojingos
užkrečiamos ligos

Gydymo, švietimo,
kultūros įstaigos

Negautas pelnas,
padidėjusios išlaidos

Iki 15 tūkst.

Geležinkelių
transporto eismo
įvykis
Automobilių kelių
eismo įvykis
Įvykis
transportuojant
pavojingą krovinį
Įvykis energetikos
sistemoje:

Transporto veiklos
sektorius

Kelių, geležinkelio ir
transporto priemonių
sugadinimas
Transporto priemonių
sugadinimas
Transporto priemonių
sugadinimas

Iki 15 tūkst.

Gamybinės veiklos
sustabdymas, gyventojų
būtiniausių gyvenimo
sąlygų sutrikdymas
Gamybinės veiklos
sustabdymas, gyventojų
būtiniausių gyvenimo
sąlygų sutrikdymas
-

Iki 58 tūkst.

Laikinas veiklos
Apribojimas

Iki 15 tūkst.

Gamybinės veiklos
sutrikdymas
Turto sužalojimas,
Sunaikinimas
Turto sužalojimas,
Sunaikinimas

Iki 15 tūkst.

Produkcijos sumažėjimas,
turto sunaikinimas
Miesto rekreacinės zonos

Iki 290 tūkst.

-

Iki 15 tūkst.

Transporto veiklos
sektorius
Transporto veiklos
sektorius
Elektros ir šilumos
tiekimo nutraukimas

Aplinkos oro
užterštumas

-

Vandens
užterštumas
Tarša
branduolinėmis ir
radioaktyviosiomis
medžiagomis
Tarša naftos
produktais
Nevaldoma žmonių
minia
Įvykis, susijęs su
nusikalstamąja ir
teroristine veikla
Gaisras

-

Gamtiniai miškų
gaisrai.
Pavojingas radinys

-

Aplinkos, grunto
užterštumas
Masinių renginių vieta
Masinių renginių vieta

Veiklos sustabdymas,
apribojimas

-

5 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai
Nustatytas
Galima oro
Galima
Galima
galimas
tarša
paviršinio ir
grunto tarša
pavojus
(ar)
požeminio
vandens tarša
1
2
3
4
Uraganas,
labai smarki
audra,
viesulas,
škvalas

Galimi
padariniai
(poveikis)
gamtinei
aplinkai
5
Medžių,
augalų
sužalojimas,
sunaikinimas

Iki 15 tūkst.
Iki 15 tūkst.

Iki 15 tūkst.

Iki 15 tūkst.

Iki 15 tūkst.
Iki 15 tūkst.

Iki 58 tūkst.

Numatomi
nuostoliai, Eur

6
Iki 58 tūkst.
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Augalijos
sužalojimas
Augalijos
sužalojimas

Iki 15 tūkst.
Iki 15 tūkst.

Augalijos
sužalojimas
-

Iki 58 tūkst.

Sausra (kaitra)
Stambi kruša

-

-

-

Smarkus
snygis, smarki
pūga, smarki
lijundra
Speigas

-

-

-

-

-

-

Žmonių
pavojingos ar
ypač
pavojingos
užkrečiamos
ligos
Geležinkelių
transporto
eismo įvykis
Automobilių
kelių eismo
įvykis
Įvykis
transportuojant
pavojingą
krovinį
Įvykis energeti
-kos sistemoje
Aplinkos oro
užterštumas

-

-

-

-

-

Taip

-

Iki 15 tūkst.

-

-

Taip

-

Iki 15 tūkst.

Nuodingų ir
kenksmingų
medžiagų
išsiskirimas
-

Vandens
gyvūnijos ir
augmenijos
sunaikinimas
-

Taip

-

Iki 15 tūkst.

Taip

-

Iki 58 tūkst.

Gyventojų
būtiniausių
gyvenimo
sąlygų
sutrikdymas,
gyvosios
faunos
pažeidimas
-

-

-

-

Iki 15 tūkst.

Taip

-

-

Iki 15 tūkst.

Vandens
užterštumas
Tarša
branduolinėmis ir
radioaktyviosiomis
medžiagomis
Tarša naftos
produktais
Nevaldoma
žmonių minia
Įvykis, susijęs
su
nusikalstamąja
ir teroristine
veikla

Radiacinio
fono
atsiradimas

Radiacinio
fono
atsiradimas

Iki 58 tūkst.

Iki 15 tūkst.

Iki 15 tūkst.

-

-

-

Taip

Taip

Taip

Iki 15 tūkst.

-

-

-

-

Iki 15 tūkst.

-

-

-

-

Iki 15 tūkst.
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Gaisras

Gamtiniai
miškų gaisrai

Nuodingų ir
kenksmingų
medžiagų
išsiskyrimas
Aplinkos
uždūminimas

-

-

-

Iki 290 tūkst.

-

-

Augalijos
sužalojimas,
sunaikinimas

Iki 58 tūkst.

-

-

-

Pavojingas
radinys

Iki 15 tūkst.

6 lentelė. Galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms
Nustatytas galimas
pavojus

Galimi padariniai (poveikis)
būtiniausioms gyvenimo (veiklos)
sąlygoms

Galimų padarinių (poveikio)
trukmė
(valandomis arba paromis)

1

2
Taip

3
Iki 24 val.

Taip
Taip

Iki 6 val.
Iki 24 val.

Taip
Taip

Iki 6 val.
Iki 30 parų

Uraganas,
labai smarki audra,
viesulas, škvalas
Sausra (kaitra)
Stambi kruša
Smarkus snygis,
smarki pūga, smarki
lijundra
Speigas
Žmonių pavojingos ar
ypač pavojingos
užkrečiamos ligos
Geležinkelių transporto
eismo įvykis
Automobilių kelių
eismo įvykis
Įvykis transportuojant
pavojingą krovinį
Įvykis energetikos
sistemoje:
Aplinkos oro
užterštumas
Vandens
užterštumas
Tarša branduolinėmis
ir radioaktyviosiomis
medžiagomis
Tarša naftos produktais
Nevaldoma žmonių
minia
Įvykis, susijęs su
nusikalstamąja ir
teroristine veikla

Iki 6 val.
Iki 6 val.
Iki 24 val.
Taip

Iki 24 val.

Taip
-

Iki 6 val.

-

Iki 6 val.

-

Iki 24 val.
Iki 6 val.

-

Iki 6 val.
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Gaisras
Gamtiniai miškų
gaisrai
Pavojingas radinys

Taip
-

Iki 24 val.
Iki 24 val.

-

Iki 6 val.

14. Kiekvieno galimo pavojaus padariniai (poveikis) (P1, P2, P3) įvertinami balais pagal
7 lentelėje pateiktus įvertinimo kriterijus. Balai surašomi į 8 lentelės 4, 5, 6 skiltis.
15. Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai vertinami balais, atsižvelgiant į 4 ir
5 lentelėse numatomus nuostolius (4 ir 5 lentelėse nurodyti nuostoliai sumuojami).
7 lentelė. Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimo kriterijai
Galimų padarinių (poveikio) gyventojų gyvybei ir
sveikatai (P1) įvertinimas
Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia
Sužaloti 1–5 gyventojai ir (ar) iki 300 gyventojų evakuota
Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki
10 gyventojų, ir (ar) nuo 300 iki 500 gyventojų evakuota
Žuvo ne daugiau kaip 20 gyventojų ir (ar) nuo 10 iki 100
gyventojų sunkiai sužalota, ir (ar) nuo 500 iki 1000 gyventojų
evakuota
Žuvo daugiau nei 20 gyventojų ir (ar) sužalota daugiau nei
100 gyventojų, ir (ar) daugiau kaip 1000 gyventojų evakuota
Galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas,
tūkst. Eur
Mažiau nei 15

Galimų padarinių
(poveikio) lygis
nereikšmingas
ribotas
didelis

15 – 58

ribotas

2

58 – 290

didelis

3

290 – 2900

labai didelis

4

Daugiau nei 2900

katastrofinis

Galimų padarinių (poveikio) būtiniausioms gyvenimo
(veiklos) sąlygoms (P3) įvertinimas

Galimų padarinių
(poveikio) lygis
nereikšmingas

5
Vertinimo
balai

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos
iki 6 valandų

Vertinimo
balai
1
2
3

labai didelis
4
katastrofinis
Galimų padarinių
(poveikio) lygis
nereikšmingas

5
Vertinimo
balai
1

1

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos
nuo 6 iki 24 valandų

ribotas

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos
nuo 1 iki 3 parų

didelis

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos
nuo 3 iki 30 parų

labai didelis

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos
daugiau kaip 30 parų

katastrofinis

2
3
4
5
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Bendras rizikos lygis (R)
R=R1+R2+R3

3
4

4
2

5
2

6
2

7
8 vidutinis

8
8 vidutinis

9
8 vidutinis

10
24

2.

Sausra (kaitra)

4

1

1

1

4
priimtinas

4
priimtinas

4
priimtinas

12

3.

Stambi kruša

4

1

1

1

Smarkus snygis,
smarki pūga, smarki
lijundra
Speigas

4

1

2

2

4
priimtinas
8 vidutinis

4
priimtinas
8 vidutinis

12

4.

4
priimtinas
4
priimtinas

3

1

2

1

6 vidutinis

3

2

1

4

3
priimtinas

3
priimtinas
12
didelis

12

Žmonių pavojingos
ar ypač pavojingos
užkrečiamos ligos
Geležinkelių
transporto eismo
įvykis
Automobilių kelių
eismo įvykis
Įvykis
transportuojant
pavojingą krovinį
Įvykis energetikos
sistemoje:
Aplinkos oro
užterštumas
Vandens
užterštumas
Tarša
branduolinėmis ir
radioaktyviosiomis
medžiagomis
Tarša naftos
produktais
Nevaldoma žmonių
minia
Įvykis, susijęs su
nusikalstamąja ir
teroristine veikla
Gaisras

3
priimtinas
6
Didelis

2

2

1

1

4 vidutinis

2
priimtinas

2
priimtinas

8

3

2

1

1

6 vidutinis

2

2

2

6 vidutinis

3
priimtinas
6 vidutinis

12

3

3
priimtinas
3
priimtinas

3

2

2

2

6 vidutinis

6 vidutinis

6 vidutinis

18

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3
priimtinas
2
priimtinas
1
priimtinas

3
priimtinas
2
priimtinas
1
priimtinas

9

2

3
priimtinas
2
priimtinas
1
priimtinas

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1
priimtinas
2
priimtinas
1
priimtinas

2
priimtinas
2
priimtinas
1
priimtinas

4

2

1
priimtinas
2
priimtinas
1
priimtinas

4

3

3

2

2

1

2

2

12
didelis
6 vidutinis

8
didelis
6 vidutinis

32

Gamtiniai miškų
gaisrai.

12
Didelis
3
priimtinas

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

Galimi padariniai
(poveikis) veiklos
tęstinumui (P3)

2
Uraganas,
labai smarki audra,
viesulas, škvalas

Galimi padariniai
(poveikis) turtui ir
aplinkai (P2)

1
1.

Eil.
Nr.

Galimi padariniai
(poveikis) gyventojų
gyvybei ir sveikatai
(P1)

Galimo pavojaus
rizikos veiklos
tęstinumui lygis (R3)
R3=TxP3

Rizikos lygio (R) nustatymas

Galimo pavojaus
rizikos turtui ir
aplinkai lygis (R2)
R2=TxP2

Galimų padarinių (poveikio)
(P) įvertinimas
balais

Galimo pavojaus
rizikos gyventojų
gyvybei ir sveikatai
lygis (R1) R1=TxP1

Galimo pavojaus tikimybės (T)
įvertinimas balais

Galimas pavojus

8 lentelė. Galimų pavojų rizikos įvertinimas

20

21

15

6
3

6
3

15
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19.

Pavojingas radinys

2

2

1

1

4 vidutinis

2
priimtinas

2
priimtinas

8

RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS
16. Nustatytų galimų pavojų rizikos lygis apskaičiuojamas pagal formulę R=TxP
(R – rizika, T – tikimybė, P – padariniai (poveikis). Gautos reikšmės įrašomos į 8 lentelės 7, 8 ir 9 skiltis:
16.1. galimo pavojaus rizikos gyventojų gyvybei ir sveikatai lygis (R1);
16.2. galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2);
16.3. galimo pavojaus rizikos būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms lygis (R3).
17. Naudojantis 9 lentele, pagal nustatytų galimų pavojų tikimybės (T) ir galimų padarinių
(poveikio) (P) balus (8 lentelės 3, 4, 5 ir 6 skiltys) nustatomas kiekvieno galimo pavojaus rizikos
(R1, R2, R3) lygis: labai didelis, didelis, vidutinis arba priimtinas, kuris įrašomas į 8 lentelės 7, 8,
9 skiltis.
18. 8 lentelės 10 skiltyje įrašomas bendras rizikos lygis, kuris gaunamas sudėjus R1, R2 ir
R3 reikšmes. Šie duomenys bus naudojami sudarant savivaldybės galimų pavojų sąrašą prioriteto
tvarka pagal jų rizikos lygį. Galimais pavojais prioriteto tvarka laikomi:
18.1. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės;
18.2. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį);
18.3. pavojai, kurie yra didelės tikimybės;
18.4. visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka.

Galimo pavojaus
tikimybė

9 lentelė. Rizikos lygio (R) nustatymas
5

žalia – priimtina rizika

4

geltona – vidutinė rizika

3

oranžinė – didelė rizika

2

raudona – labai didelė rizika

1
1

2

3

4

5

Galimi padariniai (poveikis)
19. Nustačius labai didelę, didelę ar vidutinę riziką, šių galimų pavojų rizikos mažinimo
priemonės numatomos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane. Šios
priemonės turi:
19.1. mažinti galimo pavojaus tikimybę ir (ar) galimus padarinius (poveikį);
19.2. gerinti savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti
ir likviduoti ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius;
19.3. didinti gyventojų saugumą gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms ir
gerinti visuomenės savisaugos kultūros lygį.
20. Nustačius labai didelę ar didelę riziką, šių galimų pavojų valdymas aprašomas
savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane.
21. Nustačius priimtiną riziką, nebūtina numatyti šių galimų pavojų prevencijos priemonių
ir jų valdymo, bet siūloma juos pakartotinai įvertinti rizikos analizės peržiūros metu.
22. Apie savivaldybei gresiančius pavojus, jų rizikos lygį ir rizikos mažinimo priemones turi
būti informuojami savivaldybės gyventojai.
Galimais pavojais prioriteto tvarka laikomi:
1. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveiki) ir yra didelės tikimybės;
1.1.Gaisras.
2. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveiki):
2.1. Žmonių pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamos ligos
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3. pavojai, kurie yra didelės tikimybės:
3.1. Gaisras;
3.2. Uraganas, labai smarki audra, viesulas, škvalas;
3.3. Sausra (kaitra);
3.4. Stambi kruša;
3.5. Smarkus snygis, smarki pūga, smarki lijundra.
4. visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka:
4.1. Įvykis energetikos sistemoje;
4.2. Įvykis transportuojant pavojingą krovinį;
4.3. Gamtiniai miškų gaisrai;
4.4. Speigas;
4.5. Automobilių kelių eismo įvykis;
4.6. Aplinkos oro užterštumas;
4.7. Geležinkelių transporto eismo įvykis;
4.8. Pavojingas radinys;
4.9. Vandens užterštumas;
4.10. Nevaldoma žmonių minia;
4.11. Tarša naftos produktais;
4.12. Tarša branduolinėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis;
4.13. Įvykis, susijęs su nusikalstamąja ir teroristine veikla.
GALIMI PAVOJAI
1. Galimi gamtiniai pavojai:
1.1. geologinis reiškinys (žemės drebėjimas, karstinis reiškinys, nuošliauža, sufozinis
reiškinys);
1.2. stichiniai meteorologiniai reiškiniai (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);
1.3. katastrofinis meteorologinis reiškinys (uraganas, labai smarkus lietus, labai smarkus
snygis, labai smarki pūga, smarkus speigas);
1.4. stichinis hidrologinis reiškinys (stichinis vandens lygis (vandens lygio pakilimas ar
nusekimas), stichinis potvynis);
1.5. katastrofinis hidrologinis reiškinys (katastrofinis vandens lygio pakilimas, katastrofinis
potvynis);
1.6. pavojingos užkrečiamosios ligos;
1.7. gyvūnų ligos;
1.8. vabzdžių antplūdis;
1.9. augalų ligos;
1.10. žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir paukščių badas.
2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:
2.1. įvykiai transportuojant pavojingą krovinį;
2.2. cheminė avarija;
2.3. radiacinė avarija;
2.4. naftos produktų išsiliejimas;
2.5. pramoninė avarija pavojingajame objekte;
2.6. hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai;
2.7. transporto avarijos (geležinkelio, oro, vandens, automobilių);
2.8. pastatų griuvimai;
2.9. elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;
2.10. šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;
2.11. dujų tiekimo sutrikimas;
2.12. vandens tiekimo sutrikimas;
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2.13. elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai;
2.14. komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimai;
2.15. kuro resursų trūkumas ir (ar) stygius;
2.16. pavojingas radinys;
2.17. gaisrai;
2.18. maisto tarša;
2.19. oro tarša;
2.20. vandens tarša;
2.21. dirvožemio, grunto tarša;
2.22. visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės;
2.23. nusikaltimai, nusikalstami neramumai, gaujų siautėjimas;
2.24. karinė ataka, maištas, sukilimas;
2.25. masinis užsieniečių antplūdis;
2.26. žmonių grobimas, įkaitų paėmimas;
2.27. streikai;
2.28. sabotažas, diversija;
2.29. teroristiniai išpuoliai.
PAŽEIDŽIAMOS VISUOMENĖS SOCIALINĖS GRUPĖS
1. Gyventojai, dirbantys su pavojaus riziką keliančiais įrenginiais.
2. Fiziškai izoliuoti gyventojai.
3. Ligoniai (riboto judėjimo ir nesąmoningi).
4. Vyresniojo amžiaus gyventojai.
5. Socialiai remtini gyventojai.
6. Vaikai (iki 16 metų).
7. Užsienio turistai.
8. Gyventojai, gyvenantys pavojaus rizikos zonoje.
9. Gyventojai, turintys fizinę, psichinę negalią.
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Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių
situacijų valdymo plano
2 priedas

SAVIVALDYBĖJE ESANČIŲ CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGŲ,
SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS, SAVIVALDYBĖS
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO, SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS
SAUGOS DARBUOTOJO, ŪKIO SUBJEKTŲ, KURIE VYKDO SAVIVALDYBĖS
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE NUMATYTAS UŽDUOTIS,
GRETIMŲ SAVIVALDYBIŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRŲ IR
EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS
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SAVIVALDYBĖJE ESANČIŲ CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGŲ, SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS,
SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO, SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS DARBUOTOJO, ŪKIO SUBJEKTŲ,
KURIE VYKDO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE NUMATYTAS UŽDUOTIS, GRETIMŲ SAVIVALDYBIŲ
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRŲ IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Eil.
Nr.
1.

Vardas, pavardė
Vytautas Jastremskas

2.

Dalius Česynas

3.
4.

Saulius Janulevičius
Birutė Bergmans

5.

Darius Rukšėnas

6.

Jaunius Janonis

7.

Algirdas Bautronis
jam nesant
Kęstutis Nalivaika

8.
9.

Jovita Katkauskaitė
Vitas Černiauskas

10.

Alytaus įgulos vadas

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ESK 2017m.
Pareigos
Darbo telefonas
Mobilus telefonus
Savivaldybės administracijos
direktorius
Viešosios tvarkos skyriaus
vyresnysis specialistas
Miesto tarybos narys
Alytaus apskrities S. Kudirkos
ligoninės civilinės saugos
specialistė
Alytaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato
Operatyvaus valdymo skyriaus
viršininkas
Alytaus miesto aplinkos
apsaugos agentūros vedėjo
pavaduotojas
Alytaus apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos viršininkas
Alytaus apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos viršininko
pavaduotojas
Savivaldybės gydytoja
Viešosios tvarkos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Alytaus įgulos vadas

El. paštas

(8 315) 55 102

8 611 35 151

vytautas.jastremskas@alytus.lt

(8 315) 55 123

8 610 38 505

dalius.cesynas@alytus.lt

(315)
(8 315) 56 318

8 617 79 797
8 686 77 896

janulevicius.saulius@gmail.com
alytus@ligonine.lt

(8 315) 55 663

8 682 79775

darius.ruksenas@policija.lt

(8 315) 56 736

8 687 99 586

j.janonis@ard.am.lt

(8 315) 65 877

8 687 70 312

algirdas.bautronis@vpgt.lt

(8 315) 65 877

8 686 40 424

kestutis.nalivaika@vpgt.lt

(8 315) 55 145
(8 315) 55 123

8 612 46 005
8 620 24 359

jovita.katkauskaite@alytus.lt
vitas.cerniauskas@alytus.lt

(8 315) 51 840

8 698 35 086

Darius.Bernotas@mil.lt
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1.

Jolanta Kručkauskaitė
jai nesant
Virgilijus Pranskevičius

2.

Jurgita Kanapickė

3.

Algirdas Bautronis
jam nesant
Kęstutis Nalivaika

4.

Arvydas Balčiūnas

5.

Romas Černius

6.

Romualdas Gavėnas

7.

Dovilė Lynykienė

8.

Darius Rukšėnas

9.

Gintautas Vėsa

10. Darius Bernotas

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ESK 2017 m.
Administracijos direktorė
(8 315) 55 533
8 647 77 514

jolanta.kruckauskaite@arsa.lt

Administracijos direktoriaus
pavaduotojas
Kultūros ir viešųjų ryšių
skyriaus vyriausioji specialistė
Alytaus apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos viršininkas
Alytaus apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos viršininko
pavaduotojas
Mero pavaduotojas

(8 315) 69 018

8 673 92 559

virgilijus.pranskevičius@arsa.lt

(8 315) 69 005

8 618 67 667

jurgita.kanapicke@arsa.lt

(8 315) 65 880

8 687 70 312

algirdas.bautronis@vpgt.lt

(8 315) 65 878

8 686 40 424

kestutis.nalivaika@vpgt.lt

(8 315) 55 532

8 698 80 533

arvydas.balciunas@arsa.lt

Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos
viršininkas
Alytaus RAAD, Alytaus rajono
agentūros vedėjas
Alytaus rajono savivaldybės
gydytoja
Alytaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato
Operatyvaus valdymo skyriaus
viršininkas
Dokumentų ir personalo
valdymo skyriaus vyriausiasis
specialistas
Alytaus įgulos vadas

(8 315) 33 996

8 687 40 010

rcernius@vet.lt

(8 315) 56 738

8 686 09 771

r.gavenas@ard.am.lt

(8 315) 53 669

8 604 10 344

dovile.lynykiene@arsa.lt

(8 315) 55 663

8 682 79 775

darius.ruksenas@ policija.lt

(8 315) 51 471

8 614 17 616

gintautas.vesa@arsa.lt

8 698 35 086

darius.bernotas@mil.lt
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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRAS 2017 m.
Eil. Pareigos
Vardas, pavardė
Pareigos
Darbo tel. Nr.
Nr. savivaldybės
OC
1.
Operacijų
Silvija Peštenienė
Administracijos direktoriaus pavaduotoja
(8 315) 55 107
centro
koordinatorė
Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos bei informacijos valdymo grupė
1.
Grupės narė
Vida Mačernienė
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja
(8 315) 55 116
2.
Grupės narė
Sonata
Socialinės paramos skyriaus
(8 315) 56 662
Dumbliauskienė
vedėja
3.
Grupės narys Kęstutis Rydolis
Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo
(8 315) 65 877
valdybos Operacinio vadovavimo skyriaus
viršininkas
4.
Grupės narys Artūras Musinas
Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo
(8 315) 65 190
valdybos 2-os komandos viršininkas
5.
Grupės narė
Remigija
Alytaus visuomenės sveikatos centro
(8 315) 51 183
Neciunskienė
visuomenės sveikatos saugos skyriaus
vyriausioji specialistė.
6.
Grupės narys Raimundas
AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno (8 315) 57 595
Vasiukevičius
regiono tinklų eksploatavimo departamento
Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus
vadovas
8.
Grupės narys Leonas
UAB ,,Dzūkijos vandenys“ Vandentiekio ir
(8 315) 55 580
Mackevičius
nuotakyno departamento direktorius
Materialinio techninio aprūpinimo grupė
1.
Grupės narys Algimantas
Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas
(8 315) 55 125
Tarasevičius
2.
Grupės narys Antanas
Strateginio planavimo ir finansų skyriaus
(8 315) 55 150
Butkevičius
vedėjo pavaduotojas

Mobilaus tel.
Nr.

El. pašto adresas

8 618 66 464

silvija.pesteniene@alytus.lt

8 698 33 718
8 612 27 750
8 652 90 063

vida.macerniene@alytus.lt
sonata.dumbliauskiene@alytus
.lt
kestutis.rydolis@vpgt.lt

8 656 79 002

arturas.musinas@vpgt.lt
remigija.neciunskiene@alytus.
vvspt.lt

8 686 75 290

raimundas.vasiukevicius@
eso.lt

8 687 80 327

lmackevicius@vandenys.lt

8 698 27 067

algimantas.tarasevicius@
alytus.lt
antanas.butkevicius@alytus.lt

8 687 21918
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3.

Grupės narė

Aldona
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Sviderskienė
Visuomenės informavimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė
1.
Grupės narė
Asta Guzienė
Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus
vedėja
2.
Grupės narė
Loreta
Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vedėjo
Gaižiuvienė
pavaduotoja
3.
Grupės narė
Vida
UAB Alytaus radijas vyriausioji redaktorė
Grišmanauskienė
Administravimo grupė
1.
Grupės narė
Violeta
Vidaus ūkio skyriaus vedėja
Stanionienė
2.
Grupės narys
Giedrius Šimas Vidaus administravimo skyriaus vedėjas
3.
Grupės narys
Darius
Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus
Kulbinskas
vedėjo pavaduotojas

(8 315) 55 160

8 612 75370

aldona.sviderskiene@alytus.lt

(8 315) 55 155

8 687 37 900

asta.guziene@alytus.lt

(8 315) 55 118

8 616 45 534

loreta.gaiziuviene@alytus.lt

(8 315) 76 120

8 612 10 044

vidute@fm99.lt

(8 315) 55 159

8 686 86 760

violeta.stanioniene@alytus.lt

(8 315) 55 140
(8 315) 55 154

8 611 34 886
8 659 16 841

giedrius.simas@alytus.lt
darius.kulbinskas@alytus.lt

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIS
Pareigos
Eil.
Darbo tel. Nr./
Mobilusis tel.
savivaldybės
Vardas, pavardė
Pareigos
El. pašto adresas
Nr.
Fakso Nr.
Nr.
OC
1.
Operacijų
Romas
Alytaus rajono savivaldybės biudžetinės
(8 315) 74 977
8 688 78 792 romas.kisleravicius@arsa.lt
centro
Kisleravičius
įstaigos Priešgaisrinės apsaugos tarnybos Faks. (8 315) 74
koordinatorius
direktorius
716
Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir informacijos valdymo grupė
1.
Grupės vadovas Zenonas Kareiva Alytaus rajono savivaldybės
(8 315) 55 549
8 620 88 289 zenonas.kareiva@arsa.lt
administracijos Komunalinio ūkio
Faks. (8 315) 74
vyriausiasis specialistas
716
2.
Grupės narys
Artūras Musinas Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėji- (8 315) 65 190
8 656 79 002 arturas.musinas@vpgt.lt
jam nesant
mo valdybos 2-os komandos viršininkas
Vytautas
(8 315) 55 953
8 612 75 706 vytautas.kazlauskas@vpgt.lt
Kazlauskas
Alytaus APGV 1-os komandos viršininkas
3.
Grupės narys
Stasys
Alytaus rajono savivaldybės
(8 315) 55 996
8 682 44 880 stasys.supranavicius@arsa.lt
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ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIS
Pareigos
Eil.
Darbo tel. Nr./
Mobilusis tel.
savivaldybės
Vardas, pavardė
Pareigos
El. pašto adresas
Nr.
Fakso Nr.
Nr.
OC
Supranavičius
administracijos Žemės ūkio skyriaus
Faks. (8 315) 74
vedėjas
716
Materialinio techninio aprūpinimo ir administravimo grupė
1.
Grupės vadovė
Nijolė
Alytaus rajono savivaldybės
(8 315) 55 543
8 698 14 298 nijole.radziunienė@arsa.lt
Radžiūnienė
administracijos Ūkio skyriaus vedėja
8 615 59 538
2.
Grupės narys
Eimantas
Alytaus rajono savivaldybės
(8 315) 69 008
8 659 73 027 eimantas.kerevicius@arsa.lt
Kerevičius
administracijos Ūkio skyriaus vyresnysis Faks. (8 315) 74
specialistas
716
3.
Grupės narė
Giedrė
Alytaus rajono savivaldybės
(8 315) 69 010
8 687 51 961 giedre.garliauskiene@arsa.lt
Garliauskienė
administracijos Dokumentų ir personalo
Faks. (8 315) 74
valdymo skyriaus vedėja
716
Visuomenės informavimo grupė
1.
Grupės vadovė
Vitana Bručienė Alytaus rajono savivaldybės
(8 315) 55 544
8 683 35 401
vitana.bruciene@arsa.lt
administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių
skyriaus vedėjo pavaduotoja
2.
Grupės narė
Jurgita
Alytaus rajono savivaldybės
(8 315) 69 005
8 612 10 189
jurgita.osinskiene@arsa.lt
Osinskienė
administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių
skyriaus vyriausioji specialistė
Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė
1.
Grupės vadovas Jonas
Alytaus rajono savivaldybės administracijos (8 315) 69 012
Sakalauskas
Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Faks. (8 315) 74
716
2.
Grupės narė
Vida Grigaitė
(8 315) 55 531
Alytaus rajono savivaldybės administracijos
Faks. (8 315) 74
Informacinių technologijų skyriaus
716
vyresnioji inžinierė

8 650 11 712

jonas.sakalauskas@arsa.lt

8 614 07 828

vida.grigaite@arsa.lt
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UŽ KULTŪROS PAVELDO VERTYBES ATSAKINGOS INSTITUCIJOS AR JOS
PADALINIO KONTAKTINIAI DUOMENYS

Institucija
Kultūros
paveldo
departamento
Alytaus skyrius
Alytaus miesto
savivaldybės
administracija

Atsakingas asmuo,
pareigos
Vedėjas Alius
Baranauskas
Kultūros skyriaus
vyriausiasis
specialistas Nerijus
Abromaitis

Adresas
Birutės g.
3A Alytus

Tel.
darbo
(8 315)
25 954

Rotušės a.
4 Alytus

(8 315)
55 112

Tel.
mobilus
8 612
10673

El.paštas
alytus@kpd.lt

nerijus.abromaitis@alytus.lt
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Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių
situacijų valdymo plano
3 priedas

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ
SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIS IR NUOSTATAI
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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ
KOMISIJOS SUDĖTIS
Komisijos pirmininkas – Vytautas Jastremskas, Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktorius;
sekretorius – Dalius Česynas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto
ūkio skyriaus vyresnysis specialistas,
nariai:
Saulius Janulevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;
Birutė Bergmans, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Darbuotojų saugos ir
sveikatos tarnybos civilinės saugos specialistė;
Darius Rukšėnas, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus
valdymo skyriaus viršininkas;
Jaunius Janonis, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto
agentūros vedėjo pavaduotojas;
Algirdas Bautronis, Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas,
jam nesant, Kęstutis Nalivaika, Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko
pavaduotojas;
Jovita Katkauskaitė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė;
Vitas Černiauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos
skyriaus vyriausiasis specialistas;
Alytaus įgulos vadas.

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2010 m. gegužės 14 d.
įsakymu Nr. DV-313
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ
SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos (toliau – savivaldybės ESK)
nuostatai reglamentuoja šios komisijos sudėtį, tikslus, funkcijas, teises ir darbo organizavimo
tvarką.
2. Savivaldybės ESK – iš savivaldybės tarybos narių, valstybės ir (ar) savivaldybių
institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, turinčių teisę spręsti atstovaujamos
institucijos kompetencijai priskirtus uždavinius, sudaroma nuolatinė komisija, koordinuojanti
ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą savivaldybės
teritorijoje.
3. Pagrindiniai savivaldybės ESK steigimo tikslai – pasirengti greitai ir efektyviai valdyti
savivaldybės teritorijoje gresiančią ir (ar) susidariusią ekstremaliąją situaciją bei šalinti jos
padarinius savivaldybėje esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis ir naudojant savivaldybėje
turimus arba iš kitų savivaldybių gautus materialinius išteklius.
4. Savivaldybės ESK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Lietuvos Respublikos civilinės saugos
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įstatymu (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207), šiais nuostatais ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais civilinės saugos sistemos veiklą.
5. Savivaldybės ESK sudėtį ir nuostatus įsakymu tvirtina savivaldybės administracijos
direktorius.
6. Savivaldybės ESK priimti sprendimai privalomi visoms valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, dalyvaujantiems likviduojant
savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius.
II. SAVIVALDYBĖS ESK FUNKCIJOS
7. Savivaldybės ESK vykdo šias funkcijas:
7.1. ne rečiau kaip kartą per metus aptaria savivaldybės civilinės saugos sistemos būklę,
vertina savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimą reaguoti į
ekstremaliąsias situacijas ir imasi priemonių šiam pasirengimui gerinti;
7.2. svarsto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir teikia jį tvirtinti
savivaldybės administracijos direktoriui;
7.3. svarsto savivaldybės pavojingojo objekto išorės avarinį (-ius) planą (-us) ir teikia jį
(juos) tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;
7.4. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės lygio
ekstremaliosios situacijos skelbimo ir atšaukimo;
7.5. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, skiriamo vadovauti visoms civilinės saugos sistemos
pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų
padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje, kandidatūros;
7.6. gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai teikia savivaldybės
administracijos direktoriui pasiūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės
saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo;
7.7. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės gyventojų
evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;
7.8. priima sprendimus, reikalingus savivaldybėje gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai
situacijai valdyti;
7.9. teikia visuomenei informaciją apie savivaldybėje gresiančią ar susidariusią
ekstremaliąją situaciją, padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai
užtikrinti;
7.10. atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar mastą,
teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus
dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sušaukimo;
7.11. teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų
ministerijos pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų naudojimo
ekstremaliųjų situacijų metu;
7.12. atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių
įgyvendinimu susijusias funkcijas.
III. SAVIVALDYBĖS ESK TEISĖS
8. Savivaldybės ESK, vykdydama jai pavestas funkcijas ir pareigas, turi teisę:
8.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų
išsamią informaciją savivaldybės civilinės saugos parengties, pajėgų ir išteklių, įskaitant maisto ir
kitų būtiniausių prekių atsargas, klausimais;
8.2. priimti sprendimus dėl gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų organizavimo ir pavesti juos
vykdyti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams;
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8.3. prireikus kviestis Lietuvos ūkio ir mokslo specialistus atlikti pavojingųjų objektų
veiklos ekspertizę, patikslinti avarijų bei stichinių nelaimių padarinių šalinimo darbų vykdymo
technologijas ir vykdyti darbus;
8.4. teikti savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl prašymo gretimos
(gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti, gelbėjimo, paieškos ir
neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti
ir jų padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių
išteklių nepakanka;
8.5. ekstremaliosios situacijos padariniams lokalizuoti ir šalinti, gelbėjimo darbams atlikti
panaudoti visas savivaldybės teritorijoje esančias pajėgas ir materialinius išteklius;
8.6. teisės aktų nustatyta tvarka prašyti leidimo panaudoti valstybės rezervo civilinės saugos
priemones;
8.7. priimti sprendimus dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių
pasitelkimo neatidėliotinais atvejais;
8.8. priimti sprendimus dėl gyventojų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus ekstremaliajai
situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.
IV. SAVIVALDYBĖS ESK DARBO ORGANIZAVIMAS
9. Savivaldybės ESK darbui vadovauja pirmininkas – savivaldybės administracijos
direktorius, kai jo nėra – vienas iš savivaldybės ESK narių komisijos pirmininko pavedimu.
10. Savivaldybės ESK pirmininkas, savivaldybėje gresiant ekstremaliajai situacijai arba jai
susidarius, sušaukia posėdžius ir organizuoja komisijos darbą. Savivaldybės ESK nariai turi
susirinkti nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis kaip galima greičiau.
11. Savivaldybės ESK pirmininkas ne rečiau kaip vieną kartą per metų ketvirtį šaukia ESK
posėdį. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai savivaldybės
ESK narių.
12. Savivaldybės ESK sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma.
Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra savivaldybės ESK pirmininko, o kai jo nėra –
komisijai vadovaujančio komisijos nario balsas.
13. Savivaldybės ESK sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo
posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.
14. Savivaldybės ESK nariui negalint dalyvauti posėdyje, į posėdį gali atvykti kitas, jį
delegavusios institucijos įgaliotas atstovas.
15. Į savivaldybės ESK posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys.
16. Savivaldybės ESK pirmininkas:
16.1. vadovauja komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;
16.2. šaukia planinius ir neeilinius posėdžius, tvirtina jų darbotvarkes;
16.3. kontroliuoja, kaip savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras vykdo
komisijos sprendimus;
16.4. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
17. Savivaldybės ESK priimtų sprendimų dėl įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų
situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo įgyvendinimą organizuoja ir
koordinuoja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Savivaldybės ESK posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2007, Nr. 4-154) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir
terminais.
______________
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Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių
situacijų valdymo plano
4 priedas

ALYTAUS MIESTO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO
SUDĖTIS IR NUOSTATAI
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ALYTAUS MIESTO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIS

1. Alytaus miesto ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorė Silvija
Peštenienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją.
2. Operacinio vertinimo ir ekstremalių situacijų prevencijos bei informacijos valdymo
grupė.
Vida Mačernienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos
skyriaus vedėja,
Sonata Dumbliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyriaus vedėja,
Kęstutis Rydolis, Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Operacinio
vadovavimo skyriaus viršininkas, jam nesant, Artūras Musinas 2-os komandos viršininkas,
Raimundas Vasiukevičius, AB „Eso“ Alytaus regiono tinklo valdymo departamento
Tinklo eksploatavimo skyriaus vadovas,
Leonas Mockevičius, UAB ,,Dzūkijos vandenys“ Vandentiekio ir nuotakyno
departamento direktorius,
Remigija Neciunskienė, Alytaus visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos
saugos skyriaus vyriausioji specialistė.
3. Materialinio techninio aprūpinimo grupė.
Algimantas Tarasevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio
skyriaus vedėjo pavaduotojas,
Antanas Butkevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio
planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotojas,
Aldona Sviderskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės
apskaitos skyriaus vedėja.
4. Visuomenės informavimo ir elektroninių ryšių organizavimo grupė.
Asta Guzienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Informacinių ir ryšių
technologijų skyriaus vedėja,
Loreta Gaižiuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių
skyriaus vedėjo pavaduotoja,
Vida Grišmanauskienė, UAB Alytaus radijo vyriausioji redaktorė.
5. Administravimo grupė.
Violeta Stanionienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus ūkio
skyriaus vedėja,
Giedrius Šimas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo
skyriaus vedėjas,
Darius Kulbinskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Informacinių ir ryšių
technologijų skyriaus vedėjo pavaduotojas.
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PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2010 m. spalio 7 d.
įsakymu Nr. DV-583
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ
CENTRO SUDARYMO IR DARBO
ORGANIZAVIMO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir darbo organizavimo nuostatai (toliau
– nuostatai) nustato savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – operacijų
centras) tikslus, uždavinius ir funkcijas, sudarymo, darbo organizavimo ir sušaukimo tvarką.
2. Operacijų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais.
3. Operacijų centrą steigia ir jo nuostatus tvirtina Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktorius.
4. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos
įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose teisės aktuose.
II. OPERACIJŲ CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
5. Pagrindiniai operacijų centro veiklos tikslai – vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevenciją,
užtikrinti Ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuoti ir
koordinuoti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą,
gyventojų ir turto gelbėjimą.
6. Operacijų centro uždaviniai:
6.1. užtikrinti Ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą;
6.2. pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti įvykio, ekstremaliojo įvykio ar
ekstremaliosios situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.
7. Operacijų centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją įgyvendina Ekstremalių situacijų komisijos sprendimus
ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais;
7.2. 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;
7.3. 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 ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo
nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
7.4. keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, analizuodamas, vertindamas
įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos eigą;
7.5. organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų telkimą įvykių,
ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto
gelbėjimo metu;
7.6. 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;
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7.7. pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos sistemos subjektų veiksmus įvykių,
ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;
7.8. teikia Ekstremalių situacijų komisijai pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos
pajėgų, racionalaus ir veiksmingo Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) ir kitų
institucijų skirtų finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo ekstremaliosios situacijos
padariniams šalinti;
7.9. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja tarptautinės pagalbos ir kaimyninių valstybių
koordinavimo centrus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją;
7.10. atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių
įgyvendinimu susijusias funkcijas.
III. OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
8. Operacijų centrą sudaro operacijų centro koordinatorius (atliekantis operacijų centro
vadovo funkcijas) ir nariai, kuriuos skiria Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.
Operacijų centras sudaromas iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir
(ar) darbuotojų, profesinės karo tarnybos karių, ūkio subjektų darbuotojų. Į operacijų centro sudėtį
gali būti įtraukiami ir civilinės saugos sistemos pajėgų atstovai.
9. Operacijų centro koordinatorius:
9.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja operacijų centrui priskirtų uždavinių vykdymą
ir funkcijų atlikimą;
9.2. pagal kompetenciją koordinuoja visų civilinės saugos sistemos pajėgų, dalyvaujančių
likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios
situacijos židinyje, veiksmus, iki paskiriamas ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, kai nėra
gelbėjimo darbų vadovo;
9.3. pagal kompetenciją teikia Ekstremalių situacijų komisijai, ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovui pasiūlymus dėl gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti ir
padariniams šalinti reikalingų priemonių ir veiksmų.
10. Savivaldybės administracijos direktorius, steigdamas operacijų centrą, operacijų centro
narius paskiria į grupes. Paskirti operacijų centro grupių vadovai pavaldūs operacijų centro
koordinatoriui.
Operacijų centrą sudaro šios grupės:
10.1. operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos bei informacijos valdymo;
10.2. materialinio techninio aprūpinimo;
10.3. visuomenės informavimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo;
10.4. administravimo.
11. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos bei informacijos valdymo
grupė:
11.1. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo ekstremaliųjų situacijų prevenciją pagal atitinkamos
valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, ūkio subjekto kompetenciją;
11.2. prognozuoja įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą, jos
padarinių pobūdį ir mastą, planuoja civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;
11.3. įvertina susidariusią situaciją ir suderinusi su operacijų centro koordinatoriumi teikia
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos
pajėgų, racionalaus ir veiksmingo finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo gresiančios ar
susidariusios ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti;
11.4. organizuoja ir koordinuoja įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos
likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą ir evakavimą;
11.5. koordinuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, civilinės saugos sistemos
pajėgų telkimą ir veiksmus;
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11.6. koordinuoja veiksmus ir keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais,
analizuodama, vertindama ir prognozuodama įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios
situacijos eigą;
11.7. organizuoja, analizuoja ir vertina informaciją ir duomenis apie įvykį, ekstremalųjį
įvykį ar ekstremaliąją situaciją;
11.8. surinktą, išanalizuotą ir įvertintą informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar
ekstremaliąją situaciją, suderinusi su operacijų centro koordinatoriumi, perduoda ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovui;
11.9. perduoda Ekstremalių situacijų komisijos, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo
sprendimus ir kitą būtiną informaciją civilinės saugos sistemos pajėgoms ir kitiems civilinės saugos
sistemos subjektams.
12. Materialinio techninio aprūpinimo grupė:
12.1. ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymu organizuoja būtinų materialinių
išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ir
ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti, telkimą šiems tikslams pasiekti;
12.2. organizuoja materialinių išteklių, reikalingų būtiniausioms gyvenimo sąlygoms atkurti
įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos metu, telkimą gyventojams.
13. Visuomenės informavimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė:
13.1. rengia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją,
galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos
būdus;
13.2. organizuoja spaudos konferencijas;
13.3. 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;
13.4. atsižvelgdama į įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą ir
prognozę, planuoja operacijų centro ryšių, duomenų perdavimo įrangos ir sistemų veiklą, užtikrina
tinkamą operacijų centro ryšių sistemų būklę;
13.5. užtikrina operacijų centro elektroninės informacijos apsaugą;
13.6. užtikrina turimų operacijų centro informacinių sistemų darbą.
14. Administravimo grupė:
14.1. užtikrina operacijų centro darbo vietų nuolatinį aprūpinimą darbui reikalingomis
priemonėmis;
14.2. užtikrina operacijų centro įrangos eksploatavimą ir techninę priežiūrą;
14.3. užtikrina operacijų centro dokumentų įforminimą ir tvarkymą.
15. Operacijų centras pagal kompetenciją vykdo kitus operacijų centro koordinatoriaus
sprendimus, būtinus Ekstremalių situacijų komisijos ir (ar) ekstremaliosios situacijos operacijų
vadovo priimtiems sprendimams ir (ar) kitiems operacijų centro uždaviniams įgyvendinti.
16. Operacijų centras, atlikdamas funkcijas, turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų išsamią informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar
ekstremaliąją situaciją, jų turimas civilinės saugos sistemos pajėgas ir materialinius išteklius, kurie
galėtų būti panaudoti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, gresiančiai ar
susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti, jų padariniams šalinti.
17. Operacijų centro pasirengimas valdyti ekstremaliąsias situacijas įvertinamas teisės aktų
nustatyta tvarka per organizuojamas civilinės saugos pratybas.
IV. OPERACIJŲ CENTRO SUŠAUKIMAS IR VEIKLA
18. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius operacijų centrą sušaukia:
18.1. gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;
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18.2. teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus trečią (visiškos parengties) civilinės saugos
sistemos parengties lygį;
18.3. per civilinės saugos pratybas.
19. Atsižvelgdamas į įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos mastą ir
pobūdį, taip pat operacijų centro sušaukimo tikslus, operacijų centro koordinatorius:
19.1. gali inicijuoti viso operacijų centro ar reikiamų operacijų centro grupių arba kai kurių
jų narių sušaukimą;
19.2. gali kreiptis į kitas kompetentingas valstybės, savivaldybės institucijas, įstaigas ir ūkio
subjektus su prašymu skirti atstovus, kurie padėtų užtikrinti operacijų centro veiklą.
20. Operacijų centro nariai pavaldūs operacijų centro koordinatoriui.
21. Operacijų centro nariai atlieka jiems pavestas funkcijas iš anksto įrengtose operacijų
centro patalpose ir (ar) darbo vietose. Operacijų centro koordinatoriaus sprendimu operacijų centro
nariai gali dirbti slėptuvėse, kai būtina užtikrinti jų apsaugą nuo gyvybei ar sveikatai pavojingų
veiksnių, atsiradusių dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos.
______________
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situacijų valdymo plano
5 priedas

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR
PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDĖTIS IR NUOSTATAI
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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR
PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDĖTIS

Komisijos pirmininkas – Jonas Muzikevičius, Alytaus miesto savivaldybės
administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas;
nariai:
Romualdas Zdanavičius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo
skyriaus vyriausiasis specialistas;
Sonata Dumbliauskienė – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyriaus vedėja;
Algimantas Tarasevičius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio
skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Jovita Katkauskaitė – Alytaus miesto savivaldybės administracijos savivaldybės
gydytoja (vyriausioji specialistė);
Juozas Pečiulis – Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Reagavimo
skyriaus vyriausiasis tyrėjas;
Birutė Bergmans – VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Darbuotojų saugos
ir sveikatos tarnybos civilinės saugos specialistė;
Artūras Musinas – Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2-os
komandos viršininkas;
Birutė Valūnienė – Alytaus miesto savivaldybės civilinės metrikacijos skyriaus
vedėja.

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. spalio 13 d.
įsakymu Nr. DV-1272
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO
KOMISIJOS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Alytaus miesto savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos nuostatai
(toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo
komisijos uždavinius, funkcijas, teises, gyventojų evakavimo organizavimą ir komisijos darbo
organizavimą.
2. Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija (toliau – komisija) sudaroma iš
savivaldybės administracijos, sveikatos priežiūros ir policijos įstaigų ir kitų įstaigų valstybės
tarnautojų ir darbuotojų.
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3. Komisijos sudarymo tikslas – planuoti, organizuoti ir koordinuoti gyventojų
evakavimą, priėmimą ir laikiną jų apgyvendinimą, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai,
arba karo padėties metu.
4. Komisijos sudėtį ir nuostatus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
5. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
gyventojų evakavimo organizavimą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai ar įvedus karo
padėtį.
II SKYRIUS
SPRENDIMO EVAKUOTI GYVENTOJUS PRIĖMIMAS
6. Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai arba karo padėties atveju Lietuvos
Respublikos Vyriausybei paskelbus gyventojų evakavimą, atsižvelgdami į ekstremaliosios
situacijos, karo veiksmų sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, sprendimą evakuoti
gyventojus priima:
6.1. kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės teritorijos į kitos (negretimos)
savivaldybės teritoriją:
6.1.1. savivaldybės administracijos direktorius – dėl gyventojų evakavimo iš
savivaldybės teritorijos;
6.1.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų
ministerijos – dėl savivaldybės, į kurios teritoriją turi būti evakuojami gyventojai;
6.2. kai gyventojai evakuojami į gretimos savivaldybės teritoriją – savivaldybės, iš
kurios teritorijos evakuojami gyventojai, administracijos direktorius;
6.3. kai gyventojai evakuojami vienos savivaldybės teritorijoje – savivaldybės
administracijos direktorius.
7. Paskelbus karo padėtį, nuostatų 6 punkte nurodytas sprendimas vykdomas tik gavus
karo komendanto leidimą.
8. Jeigu karo padėties atveju savivaldybės teritorijoje, iš kurios ar į kurią ketinama
evakuoti gyventojus, Lietuvos Respublikos Seimas sustabdo savivaldybių institucijų įgaliojimus
arba jos negali veikti, nuostatų 6 punkte nurodytus sprendimus priima karo komendantas.
9. Nuostatų 6–8 punktuose nurodyti sprendimai gyventojams yra privalomi vykdyti.
III SKYRIUS
KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
10. Pagrindiniai komisijos uždaviniai – gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai,
organizuoti gyventojų evakavimą, priėmimą, laikinųjų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų
paslaugų – gyventojų aprūpinimo maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais
ir kt. (toliau – būtiniausios paslaugos) – suteikimą.
11. Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
11.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą;
11.2. planuoja gyventojų evakavimą, priėmimą ir jų apgyvendinimą;
11.3. numato evakavimo priemones, evakuotųjų gyventojų apgyvendinimo vietas;
11 4. planuoja gyventojų priėmimo punktų aprūpinimą;
11.5. teikia informaciją visuomenei apie gyventojų evakavimą;
11.6. organizuoja savivaldybės transporto priemonių paskirstymą gyventojų surinkimo
punktams, šių transporto priemonių kolonų palydą, apsaugą;
11.7. gyventojų surinkimo punktuose organizuoja:
11.7.1. gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą;
11.7.2. gyventojų suskirstymą į grupes ir jų aprūpinimą transporto priemonėmis;
11.7.3. transporto priemonių kolonų sudarymą;
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11.7.4. gyventojų įsodinimą į savivaldybės transporto priemones;
11.8. tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose organizuoja:
11.8.1. atvykstančių gyventojų registravimą;
11.8.2. gyventojų užterštumo kontrolę;
11.8.3. gyventojų sanitarinį švarinimą;
11.8.4. transporto priemonių užterštumo kontrolę ir švarinimą;
11.8.5. gyventojų persodinimą iš transporto priemonių, vykusių per užterštą teritoriją,
į švarias transporto priemones;
11.8.6. gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą;
11.9. gyventojų priėmimo punktuose organizuoja:
11.9.1. atvykstančių gyventojų priėmimą;
11.9.2. gyventojų suskirstymą į grupes;
11.9.3. gyventojų grupių pristatymą į jiems laikinai suteiktas gyvenamąsias patalpas;
11.9.4. gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą.
12. Gyventojų surinkimo, tarpiniuose gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo
punktuose komisija gyventojams organizuoja būtiniausių paslaugų teikimą, viešosios tvarkos ir
visuomenės sveikatos saugos užtikrinimą, prireikus organizuoja būtinajai medicinos pagalbai
priskiriamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, psichologinės ir socialinės pagalbos teikimą.
13. Teikia Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos (toliau – Savivaldybės ESK) ir
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – Operacijų centras) vadovams
informaciją apie gyventojų evakavimo eigą.
14. Komisija atlieka kitas teisės aktų nustatytas su gyventojų evakavimo ir priėmimo
uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.
IV SKYRIUS
KOMISIJOS TEISĖS
15. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
15.1. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio
subjektų išsamią informaciją išteklių, įskaitant maisto ir kitų būtiniausių prekių atsargas,
klausimais;
15.2. gauti iš visų savivaldybėje esančių valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų,
kitų įstaigų, ūkio subjektų išsamią informaciją apie ekstremaliąją situaciją ir susidariusią padėtį;
15.3. pagal kompetenciją teikti Savivaldybės ESK ir Operacijų centrui pasiūlymus ir
rekomendacijas gyventojų evakavimo, priėmimo, apgyvendinimo ir aprūpinimo organizavimo
klausimais.
V SKYRIUS
GYVENTOJŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS
16. Atsižvelgiant į ekstremaliosios situacijos mastą ir pavojų gyventojams, sprendimą
dėl gyventojų evakavimo Vyriausybės nustatyta tvarka priima savivaldybės administracijos
direktorius.
17. Gyventojų evakavimą savivaldybėje organizuoja Gyventojų evakavimo ir
priėmimo komisija. Ši komisija organizuoja gyventojų evakavimą, priėmimą, laikinųjų gyvenamųjų
patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų – gyventojų aprūpinimo maistu, geriamuoju vandeniu,
medikamentais, švariais drabužiais ir kt. – suteikimą.
18. Kai gyventojai evakuojami iš Alytaus miesto savivaldybės į kitą savivaldybę,
gyventojų evakavimą organizuoja Alytaus miesto savivaldybės komisija, o gyventojų priėmimą,
laikinųjų gyvenamųjų patalpų ir būtiniausių paslaugų jiems suteikimą – savivaldybės, į kurią
evakuojami gyventojai, komisija.
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19. Gyventojų evakavimui organizuoti savivaldybėje įkuriami gyventojų surinkimo,
tarpiniai gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktai, jų struktūra ir įkūrimo vietos
numatytos Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane.
20. Gyventojų surinkimo punktų paskirtis – surinkti gyventojus ir organizuoti
evakavimą.
21. Tarpinių gyventojų evakavimo punktų paskirtis – registruoti atvykstančius
gyventojus, tikrinti jų cheminį užterštumą, vykdyti dozimetrinę kontrolę ir siųsti gyventojus į
gyventojų priėmimo punktus.
22. Gyventojų priėmimo punktų paskirtis – pasitikti atvykstančius gyventojus,
suskirstyti juos į grupes ir palydėti iki jiems laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų.
23. Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar
sveikatai, galimą ekstremaliosios situacijos plitimo kryptį, savivaldybės administracijos direktorius
pasirenka gyventojų evakavimo maršrutą ir nustato, per kuriuos gyventojų surinkimo, tarpinius
gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktus bus evakuojami gyventojai.
24. 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.
25. Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis reikalauja dozimetrinės kontrolės arba
sanitarinio švarinimo, gyventojai evakuojami šiais būdais:
25.1. iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo
punktus iki tarpinių gyventojų evakavimo punktų – savivaldybės, evakuojančios gyventojus,
transporto priemonėmis;
25.2. nuo tarpinių gyventojų evakavimo punktų iki gyventojų priėmimo punktų
(laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų) – savivaldybių, priimančių evakuojamus gyventojus,
transporto priemonėmis.
26. Paskelbus evakavimo pradžią, gyventojai, kurie turi galimybę evakuotis
savarankiškai, išklausę informaciją apie evakavimą per visuomenės informavimo priemones,
evakuojasi nuosavomis transporto priemonėmis.
27. Gyventojai, kurie evakuojasi nuosavomis transporto priemonėmis nuostatų 25
punkte nurodytais atvejais, privalo vykti per tarpinius gyventojų evakavimo punktus.
28. Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad
ekstremaliosios situacijos sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai nebėra, priima:
28.1. kai gyventojai buvo evakuoti į kitos savivaldybės teritoriją – savivaldybės, į
kurios teritoriją grąžinami gyventojai, administracijos direktorius;
28.2. kai gyventojai buvo evakuoti vienos savivaldybės teritorijoje – savivaldybės
administracijos direktorius.
29. Gyventojų grįžimą į gyvenamąsias vietas organizuoja tos savivaldybės, į kurios
teritoriją grąžinami gyventojai, komisija.
VI SKYRIUS
KOMISIJOS SUDARYMAS, JOS DARBO ORGANIZAVIMAS
30. Komisija sudaroma ir tvirtinama Alytaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu. Komisiją sudaro komisijos pirmininkas ir nariai.
31. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, kai jo nėra – vienas iš narių komisijos
pirmininko pavedimu.
32. Komisijos pirmininkas pavaldus ir atskaitingas ESK pirmininkui.
33. Komisijos pirmininkas:
33.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja komisijai priskirtų uždavinių vykdymą
ir funkcijų atlikimą;
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33.2. pagal kompetenciją teikia Savivaldybės ESK, Operacijų centrui pasiūlymus ir
rekomendacijas dėl gyventojų evakavimo, priėmimo, apgyvendinimo ir aprūpinimo organizavimo.
34. Komisijos nariai yra pavaldūs komisijos pirmininkui ir asmeniškai atsakingi už
jiems paskirtų užduočių vykdymą.
35. Savivaldybėje administracijos direktoriui priėmus sprendimą evakuoti gyventojus,
komisijos pirmininkas organizuoja komisijos darbą. Komisijos nariai turi susirinkti nedelsiant, o ne
darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis – kaip galima greičiau.
______________________
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SAVIVALDYBĖS MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS
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SAVIVALDYBĖS MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS
Eil.
Nr.

Priemonė

Kiekis

Techniniai
duomenys

Valdytojas

Kontaktiniai duomenys

1

2

3

4

5

6

2

Krovininis transportas

1242

3

Krovininis transportas

12

Keliamoji AUTRONA,
R. Žukauskas
(315) 77614 autrona@one.lt
galia 5-23 t UAB
Jurgiškių g. 145, 63141
Alytus

6

Krovininis transportas

21

Keliamoji DOMENTA,
N. Radvilavičius, dir.
UAB
(315) 77836
galia 5-23 t
Naujoji g. 118, domenta@takas.lt
62393 Alytus

7

Krovininis transportas

10

Keliamoji EVERDAS,
galia 5-23 t UAB
Pramonės g.
16,
62175 Alytus

V. Aliukevičius
(315) 77234
everda@hommail.com

Krovininis transportas

26

Keliamoji MILČIJA, M.
galia 5-23 t Čyžienės IĮ
Ugniagesių g.
10 Alytus,

Petras Čyžius, direktorius
75200/75200 www.milcija.lt

11

Krovininis transportas

35

Keliamoji AB “Alkesta”
galia 5-23 t Naujoji g. 118
62175 Alytus,

Rimantas Morkūnas
Generalinis direktorius
+370 315 77 755

12

Kuro cisternos

2

Talpa (m³) LOTERA, R.
Bakšio firma
23
Užuovėjos g.
7, LT-62143,
Alytus

Rolandas Bakšys, vadovas
+370 315 34332

13

Kuro cisternos

2

Keliamoji TRANSPOR- S. Kavaliauskas, dir.
galia 5-23 t TO MARISA, (315) 76340
UAB
transport@marisa.lt
Naujoji g. 140,
62175 Alytus

4
5

8
9

10

20

VĮ „Alytaus
Bronius Vaičiulionis
regiono keliai“ direktorius
Santaikos g.
+370 315 5 64 44

88

27, LT-62143, bronius.vaiciulionis ark.lt
Alytus
14

Vandens cisternos

2

10

UAB „Parama“ Kęstutis Muliuolis direktorius,
Gardino g. 30, (315) 74640
Alytus

15

Vandens cisternos

4

4,6

UAB “Naujoji Algis Ivanauskas direktorius
arkada”
+370 315 78460
Pramonės g.
23A

16

Vandens cisternos

6

3,8

AB “Alkesta”
Naujoji g. 118

Rimantas Morkūnas
Generalinis direktorius
+370 315 77 755

17

Vandens cisternos

5

42

AB “Alita”
Miškininkų g.
17

Tel. +370 315 5 72 43;
Faks. +370 315 7 94 67
El. paštas: alita@alita.lt

18

Vandens cisternos

1

6

VĮ „Alytaus
regiono keliai“
Santaikos g.
27

Bronius Vaičiulionis
direktorius
+370 315 5 64 44
bronius.vaiciulionis ark.lt

1 vnt.

3m3

UAB
“Dzūkijos
vandenys”
Pulko g. 75,
Alytus
UAB
“Dzūkijos
vandenys”
Pulko g. 75,
Alytus
UAB
“Dzūkijos
vandenys”
Pulko g. 75,
Alytus
UAB
“Dzūkijos
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Ūkio aptarnavimo tarnybos
viršininkas
Arvydas Adomaitis
55 592; 8 698 49310

19 Vandenvežė
automašina geriamam
vandeniui gabenti
20

21

22

23

24

Automašina
„Vandens meistras“
(nešvariam vandeniui
traukti ir užkištiems
vamzdžiams valyti
Dumblasiurbė
automašina
MAN2000
Hidrodinaminė
automašina MB-413
užkištiems
vamzdžiams pravalyti
Krovininis
automobilis
Tranzit“

1 vnt. 9 m3

1 vnt.

3m3

3

1 vnt.

1,5 m

4 vnt.

1,5 t

7 vnt.

iki 0,7 t

„Ford

Lengvoji ir krovininė
automašina
VW
CADDY

Ūkio aptarnavimo tarnybos
viršininkas
Arvydas Adomaitis
55 592; 8 698 49310
Ūkio aptarnavimo tarnybos
viršininkas
Arvydas Adomaitis
55 592; 8 698 49310
Ūkio aptarnavimo tarnybos
viršininkas
Arvydas Adomaitis
55 592; 8 698 49310
Ūkio aptarnavimo tarnybos
viršininkas
Arvydas Adomaitis
55 592; 8 698 49310
Ūkio aptarnavimo tarnybos
viršininkas
Arvydas Adomaitis
55 592; 8 698 49310
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25

Savivartė mašina
MAZ-5551

1vnt.

10 t

26

Savivartė automašina
Mersedes-Benz (su
hidromanipuliatoriumi)

1vnt.

7,0 t

iki 1,0
m3

27

Ekskavatorius CAT
428, JSB 3XSUPER

2 vnt.

28

Tranšėjinis
ekskavatorius
82

1 vnt.
MTZ

29

Auto-ekskavatorius
TATRA-815

1vnt.

30

Traktorius KIOTI DK
551

1vnt.

31

Autokranas MAZ

1 vnt.

32

Kompresorius
ATMOS, ELZE

33

34

35

Mobili vandens
dezinfekavimo
sistema skirta
vandens tinklo
atkarpos
dezinfekavimui
Dezinfekcinė
medžiaga (natrio
hipochloritas)

Elektros generatorius

2 vnt.

1,2 m3

14 t

10
m /min.
3

1vnt.

iki
200 ltr

3

13 kVA,
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Ūkio aptarnavimo tarnybos
viršininkas
Arvydas Adomaitis
55 592; 8 698 49310

UAB
“Dzūkijos
vandenys”
Pulko g. 75,
Alytus
UAB

Vandentiekio cecho
viršininkas
Kęstutis Aliulis
55 591; 8 614 44024

Ūkio aptarnavimo tarnybos
viršininkas
Arvydas Adomaitis
55 592; 8 698 49310
Ūkio aptarnavimo tarnybos
viršininkas
Arvydas Adomaitis
55 592; 8 698 49310
Ūkio aptarnavimo tarnybos
viršininkas
Arvydas Adomaitis
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Arvydas Adomaitis
55 592; 8 698 49310
Ūkio aptarnavimo tarnybos
viršininkas
Arvydas Adomaitis
55 592; 8 698 49310
Ūkio aptarnavimo tarnybos
viršininkas
Arvydas Adomaitis
55 592; 8 698 49310

Ūkio aptarnavimo tarnybos
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EP1350TE,
SX9015,
(trifaziai)

SMDO vnt.
DPS-45

36

Elektros generatorius
SMDO LX3000
(vienfazis)

37

Elektrinis
trifazis 1
smėlio siurblys
vnt.

3,0 kw;
30 m
3
/min.

38

Elektrinis
trifazis
vandens siurblys

3 vnt.

2,2 kw;
60 m
3
/min

39

Automašina VW
Sharan

1vnt.

40

Krovininė auto
mašina VW
Transporter, Citroen
Jumper

5 vnt.

0,7 t

41

Automašina
Mercedes Benz TN
412DE (su
hidromanipuliatorium
i)
Krautuvas
STEINBOCK CD
30H

1vnt.

1,2 t

43

Vibrotankintuvas
BOMAG

1vnt.

44

Vibro plokštė CF2

1vnt.

45

Hidrostotelė
BEAVER III

1vnt.

42

1 vnt.

15 kVA,
55 kVA

1vnt.

4 kVA
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46

Motopjūklas Stihl
MS 280

1vnt.

47

Plovimo įranga
KARCHER HDS797

1vnt.

48

Vamzdynų valymo
įrenginys RIGID-K
1000

1vnt.

49

Siurblys DŽI

1vnt.

60 m
/val.

3

50

Asfalto pjovimo
mašina CF15B

1vnt.

51

Suvirinimo aparatas
CADY -200 (trifazis)

3 vnt.

52

Mobilus garo
generatorius

1 vnt.

53

Priekaba su kelio
ženklais avarijos
vietai paženklinti

1 vnt.

54

Nuotekų siurblys
KSB

55

Nuotekų siurblys
EMU

2,5 kW

1 vnt.

350
m 3/val.

1 vnt.

iki 400 m
3
/val.
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Ūkio aptarnavimo tarnybos
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Arvydas Adomaitis
55 592; 8 698 49310
Nuotekų šalinimo ir valymo
cecho viršininkas Gintaras
Bolys
77 208; 8 687 50574
Nuotekų šalinimo ir valymo
cecho viršininkas Gintaras
Bolys
77 208; 8 687 50574
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56

Valtis (guminė)

1 vnt.

57

Gelbėjimo liemenė

2vnt.

58

Absorbciniai
kilimėliai

100
vnt.

59

Virvė

3 vnt.

60

Saugos diržas,
karabinas

4 vnt.

61

Batai (žvejo)

2
poros

62

Smėlis

Kintamas
kiekis

63

Absorbuojantis
kilimėlis

300
vnt.

40x50 cm

64

Absorbuojanti
rankovė

4 vnt.

3m;
d200 mm

65

Absorbuojanti
rankovė

25 vnt. 8x46 cm

66

Absorbentas (birus)

25 kg.

2 vietos

14 mm
(10 m)
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cecho viršininkas Gintaras
Bolys
77 208; 8 687 50574
Nuotekų šalinimo ir valymo
cecho viršininkas Gintaras
Bolys
77 208; 8 687 50574
Arvydas Adomaitis Ūkio
aptarnavimo tarnybos
viršininkas 55 592;
8 698 49310
Vandentiekio ir nuotakyno
tarnyba
Jonas Vansauskas
55 982; 8 698 09702
Vandentiekio ir nuotakyno
tarnyba
Jonas Vansauskas
55 982; 8 698 09702
Vandentiekio ir nuotakyno
tarnyba
Jonas Vansauskas
55 982; 8 698 09702
Vandentiekio ir nuotakyno
tarnyba
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67

Pjuvenos

68

Vamzdynų uždarymo
kamščiai
(pripučiami),

69

kurių diametras :

0,5 m 3

1 vnt.
2 vnt.
2 vnt.
2 vnt.
1 vnt.

100 mm
150 mm
200 mm
250300mm
400 mm
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Jonas Vansauskas
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Vandentiekio ir nuotakyno
tarnyba
Jonas Vansauskas
55 982; 8 698 09702
Vandentiekio ir nuotakyno
tarnyba
Jonas Vansauskas
55 982; 8 698 09702
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Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių
situacijų valdymo plano
7 priedas

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARPUSAVIO PAGALBOS PLANAI SU
GRETIMOMIS SAVIVALDYBĖMIS

95

96

97

98

99

100

Alytaus rajono savivaldybės civilinės saugos tarpusavio
pagalbos su Alytaus miesto, Lazdijų ir Varėnos rajonų
savivaldybėmis plano
1 priedas

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ATSAKINGŲ ASMENŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Eil.
Nr.
1

Vardas, pavardė
2

1.

Jolanta Kručkauskaitė

2.

Romas Kisleravičius

3.

Virgilijus Pranskevičius

4.

Gintautas Vėsa

Kontaktinė informacija

Atsakingo asmens
pareigos

Darbo telefonas

3

4

Savivaldybės administracijos
direktorė, ESK pirmininkė
Savivaldybės administracijos
Priešgaisrinės apsaugos
tarnybos direktorius, ESOC
koordinatorius
Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas
Dokumentų ir personalo
valdymo skyr. vyr. specialistas

Pastabos

Mob. telefonas EI. p. adresas
5

6

(8 315) 55 533

8 647 77 514

jolanta.kruckauskaite@arsa.lt

(8 315) 74 977

8 688 78 792

romas.kisleravicius@arsa.lt

(8 315) 69 018

8 673 92 559

virgilijus.pranskevicius@arsa.lt

(8 315) 51 471

8 614 17 616

gintautas.vesa@arsa.lt

7

__________________________
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Alytaus rajono savivaldybės civilinės saugos tarpusavio
pagalbos su Alytaus miesto, Lazdijų ir Varėnos rajonų
savivaldybėmis plano
2 priedas

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ATSAKINGŲ ASMENŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Atsakingo asmens pareigos

1

2

3

4

5

6

Savivaldybės administracijos
direktorius
Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja,
ESOC koordinatorė
Savivaldybės Viešosios
tvarkos skyriaus vyriausiasis
specialistas
Savivaldybės Viešosios
tvarkos skyriaus vyresnysis
specialistas

(8 315) 55 102

8 611 35 151

vytautas.jastremskas@alytus.lt

(8 315) 55 107

8 618 66 464

silvija.pesteniene@alytus.lt

(8 315) 55 123

8 620 24 593

vitas.cerniauskas@alytus.lt

(8 315) 55 123

8 610 38 505

dalius.cesynas@alytus.lt

Darbo tel. Nr.

1.

Vytautas Jastremskas

2.

Silvija Peštenienė

3.

Vitas Černiauskas

4.

Dalius Česynas

Kontaktinė informacija
Mob. tel. Nr.
El. p. adresas

Pastabos
7

__________________________
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Alytaus rajono savivaldybės civilinės saugos
tarpusavio
pagalbos su Alytaus miesto, Lazdijų ir Varėnos
rajonų savivaldybėmis plano
3 priedas

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ATSAKINGŲ ASMENŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Atsakingo asmens pareigos

1

2

3

4

5

Savivaldybės administracijos
direktorius, ESK pirmininkas
Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja,
ESOC koordinatorė
Savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio skyriaus vyr.
specialistas

(8 318) 66 110

8 616 32 623

direktorius@lazdijai.lt

(8 318) 66 111

8 620 76 505

justina.greblikaite@lazdijai.lt

(8 318) 51 976

8 614 96 312

vitas.merkininkas@lazdijai.lt

Darbo tel. Nr.

1.

Gintautas Salatka

2.

Justina Greblikaitė

3.

Vitas Merkininkas

Kontaktinė informacija
Mob. tel. Nr.
El. p. adresas

Pastabos
6

7

__________________________
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Alytaus rajono savivaldybės civilinės saugos
tarpusavio
pagalbos su Alytaus miesto, Lazdijų ir Varėnos
rajonų savivaldybėmis plano
4 priedas

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ATSAKINGŲ ASMENŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Eil.
Nr.
1

Vardas, pavardė

2

1.

Alvydas Verbickas

2.

Vilma Miškinienė

3.

Nikolajus Lysenkovas

Kontaktinė informacija

Atsakingo asmens
pareigos

Darbo telefonas

Mob.
telefonas

3

4

5

Savivaldybės administracijos
direktorius, ESK pirmininkas
Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja,
ESOC koordinatorė
Vietinio ūkio ir turto valdymo
skyriaus vyriausiasis
specialistas

(8 310) 32 005

8 606 44 525

direktorius@varena.lt

(8 310) 32 007

8 615 67 713

vilma.miskiniene@varena.lt

(8 310) 32 013

8 618 65 039

nikolajus.lysenkovas@varena.lt

Pastabos

EI. p. adresas
6

7

__________________________
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109

110

111

112

113

Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių
situacijų valdymo plano
8 priedas

SUTARTYS SU ŪKIO SUBJEKTAIS DĖL MATERIALINIŲ IR ŽMONIŠKŲJŲ
IŠTEKLIŲ TEIKIMO

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių
situacijų valdymo plano
9 priedas

SAVIVALDYBĖS ŽEMĖLAPIS, KURIAME PAŽYMIMOS SAVIVALDYBĖS
RIBOS IR SUTARTINIAIS ŽENKLAIS – VISI CIVILINĖS SAUGOS
POŽIŪRIU SVARBŪS SAVIVALDYBĖS OBJEKTAI, VALSTYBINĖS
REIKŠMĖS OBJEKTAI

132

133

Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių
situacijų valdymo plano
10 priedas

SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO SCHEMA, KOLEKTYVINĖS APSAUGOS
STATINIAI, GALIMOS EVAKAVIMO KRYPTYS (KIEKVIENAI KRYPČIAI
NURODOMAS MARŠRUTAS), TARPINIAI EVAKAVIMO PUNKTAI

134

135

Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių
situacijų valdymo plano
11 priedas

PERSPĖJIMO APIE GRESIANČIĄ AR SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ
SCHEMA

136

GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO SCHEMA
S+3 min
PAGD
SKS

LRT

VL CSSS

S+3min.
min
Regioniniai transliuotojai

APGV

S+3min.
SL CSSS

Sav. administracijos
direktoriaus įgaliotas
juridinis ar fizinis asmuo

S

Vietiniai transliuotojai
Komanda jungti sirenas,

CSSI perspėjimas ir informavimas,
Pranešimo teksto gyventojms perdavimas,

Savivaldybės
administracija

S–15 min.

Sirenų jungimo laikas

S–13 min.
S–10 min.
S
137

Sirenos
savivaldybėje

Gyventojų informavimas,

S+3 min.

Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių
situacijų valdymo plano
12 priedas

KEITIMOSI INFORMACIJA APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ AR EKSTREMALŲ
ĮVYKĮ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SCHEMA

138

KEITIMOSI INFORMACIJA APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ AR EKSTREMALŲ
ĮVYKĮ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SCHEMA

Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo
valdyba
Tel. ( 8 315 ) 65 877, faks. (8 315) 65 877
El. p. alytus.pvg@vpgt.lt

Bendrasis pagalbos centras
Tel. 112

Alytaus miesto savivaldybės administracija
Direktoriaus tel.: (8 315) 55 102; 8 611 35 151
Direktoriaus pavaduotojo tel.: (8 315) 55 108; 8 659 32 049
Alytaus miesto savivaldybės administracijos civilinės saugos
specialistas atsakingas už info priėmimą ir perdavimą
Tel.: (8 315) 55 123; 8 610 38 505
El. p. dalius.cesynas@alytus.lt, civiline.sauga@alytus.lt

Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
Tel. ( 8 315 ) 65 877, faks. (8 315) 65 877

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Tel. ( 8 315 ) 55 600, 112

Alytaus rajono greitoji medicininės pagalbos stotis
Tel. ( 8 315 ) 52702, 112

Savivaldybės nuolatinės parengties tarnybos

Informacijos apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremalią situaciją ar
ekstremalų įvykį šaltinis

PASTABOS:

informacijos teikimas;
prognozės apie ekstremalų įvykį ar ekstremalią situaciją teikimas;
švenčių, išeiginėmis dienomis bei nedarbo valandomis informaciją teikia.

Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių
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situacijų valdymo plano
13 priedas

SANITARINIO ŠVARINIMO PUNKTŲ SĄRAŠAS

SANITARINIO ŠVARINIMO PUNKTŲ SĄRAŠAS
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Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Įmonės pavadinimas
Piliakalnio progimnazija
Alytaus kultūros ir
komunikacijų centras
Senamiesčio pradinė mokykla

Įmonės adresas
Jiezno g. 1
Pramonės g. 1B
Birutės g. 26

Atsakingas
asmuo
Regina Špukienė
Gintarė
Gumauskaitė
Aldona Marija
Karalevičienė

Telefono
numeris
79 345
77 147
74437

Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių
situacijų valdymo plano
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14 priedas

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI PAGAL
GRIPO PANDEMIJOS ETAPUS ORGANIZACINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS
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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI
PAGAL GRIPO PANDEMIJOS ETAPUS ORGANIZACINIŲ PRIEMONIŲ PLANO
TVIRTINIMO
2016 m. spalio 24 d. Nr. DV-982
Alytus
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 2 dalies 1
punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-58
patvirtintomis Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros
taisyklėmis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr.
V-106 patvirtintu Pasirengimo gripo pandemijai veiksmų planu pagal gripo pandemijos etapus,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 501
patvirtintu Pasirengimo gripo pandemijai 2016–2018 metų veiksmų planu:
1. T v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai pagal gripo
pandemijos etapus organizacinių priemonių planą (pridedamas).
2 . Į p a r e i g o j u Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos
skyriaus vedėją Alytaus miesto savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai pagal gripo pandemijos
etapus organizacinių priemonių planą įtraukti į Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų
valdymo planą.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.
4. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

Administracijos direktorius

Vytautas Jastremskas
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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI PAGAL
GRIPO PANDEMIJOS ETAPUS ORGANIZACINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Alytaus miesto savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai pagal gripo pandemijos
etapus organizacinių priemonių planas (toliau – planas) yra strateginio planavimo dokumentas,
nustatantis gripo pandemijos etapus ir lygius, pasirengimo gripo pandemijai veiksmus.
2. Veiksmų plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos
įstatyme.
3. Alytaus miesto savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai pagal gripo pandemijos
etapus organizacinių priemonių planas (toliau – planas) reglamentuoja asmens ir visuomenės
sveikatos priežiūros įstaigų veiksmus.
4. Šis planas yra Alytaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano
dalis.
5. Šiame plane vartojamos sąvokos:
5.1. ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaigos.
5.2. AMSVSB – Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
5.3. NVSC prie SAM Alytaus departamentas – Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas.
5.4. AMSESVC – Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centras.
5.5. PSO – Pasaulio sveikatos organizacija.

II SKYRIUS
ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ
6. Gripo pandemija siejama su sergančių asmenų gausa, dideliu sveikatos priežiūros
įstaigų darbo krūviu, sutrikdytu kasdieniu gyvenimo ritmu, dideliu ligos komplikacijų ir mirčių
skaičiumi.
7. Pagrindinės gripo pandemijos poveikio kryptys:
7.1. sveikatos sektorius – padaugėjus susirgimo atvejų, didėja sveikatos priežiūros
įstaigų darbo krūvis, reikia vis daugiau vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, dėl
didelio sergamumo gripu sutrinka planinės sveikatos priežiūros pagalbos teikimas;
7.2. paslaugų sektorius – dėl sergančių darbuotojų sutrinka paslaugų sektoriaus veikla,
gali būti neužtikrinamas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas gyventojams;
7.3. darbo rinka ir ekonomika – daugėjant sergančių gripu asmenų, sutrinka daugelio
pramonės šakų veikla;
7.4. valstybės valdymas – sutrinka valstybės institucijų, savivaldybių funkcijų ir
priemonių vykdymas;
7.5. švietimo ir kultūros sektorius – susirgus mokytojams ir mokiniams, nutrūksta
arba kurį laiką sutrinka mokymo procesas, ribojami masiniai renginiai, tai veikia ir kultūros
sektoriaus veiklą;
7.6. socialinis sektorius – reikia vis daugiau socialinių paslaugų (pagyvenusių,
neįgalių asmenų slauga, vaikų priežiūra, padidėjęs socialinės ir finansinės paramos poreikis).
8. Planavimas ir koordinavimas, situacijos stebėjimas ir vertinimas, prevencija ir
lokalizavimas, sveikatos sistemos atsakas, visuomenės informavimas ir keitimasis informacija tarp
valstybės institucijų vyksta atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO)
nustatytus gripo pandemijos etapų apibrėžimus ir yra būtini visais gripo pandemijos etapais. Jie turi
būti svarstomi kiekvieną kartą, kai pereinama į kitą etapą.
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9. Pasirengimo gripo pandemijai etapai ir lygiai pagal PSO bei Europos ligų kontrolės
ir prevencijos centro rekomendacijas dėl pasirengimo gripo pandemijai planų peržiūros (2012 m.):
9.1. tarppandeminis periodas, 1-asis etapas. Naujas gripo viruso potipis nenustatytas.
Gripo viruso potipis, sukeliantis sezoninį gripą, plinta tarp žmonių, gali būti nustatomas ir
gyvūnams;
9.2. gripo pandemijos pavojaus periodas, 2-asis etapas. Naujo potipio gripo virusas
nustatytas žmonėms;
9.3. gripo pandemija, 3-iasis etapas. Naujo potipio gripo viruso sukelti susirgimai
sparčiai plinta žmonių populiacijoje;
9.4. pereinamasis laikotarpis, 4-asis etapas. Rizika užsikrėsti naujo potipio viruso
sukeltu gripu ir atsako priemonių poreikis mažėja.
10. Dažniausiai pandeminis gripo virusas atsiranda staiga, sergamumas per 2–3
savaites pasiekia aukščiausią lygį, suserga iki 50 procentų populiacijos (rizikos grupių asmenų – net
iki 80 procentų). Dėl glaudžių tarptautinių ryšių ir išplėtoto transporto priemonių tinklo pandeminis
gripo virusas greitai išplinta visame pasaulyje.
11. Gripo pandemija gali kilti kas 10–50 m. Ją sukelia naujo potipio gripo virusas,
kuriam pasaulio gyventojai neturi imuniteto. Gripo pandemiją lemia trys pagrindiniai veiksniai:
11.1. anksčiau tarp žmonių neplitusio naujo potipio gripo viruso atsiradimas;
11.2. naujo potipio gripo viruso plitimas žmonių populiacijoje;
11.3. didelis naujo potipio gripo viruso virulentiškumas (gebėjimas sukelti sunkius
susirgimus).
12. Pagal socialinę svarbą, žalą gyventojų sveikatai, ekonominius nuostolius gripas ir
ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos pirmauja tarp užkrečiamųjų ligų. Per įprastinį gripo
sezoną suserga 5–10 procentų gyventojų. Lietuvoje kasmet registruojama vidutiniškai apie 40 tūkst.
gripo ir nuo 200 iki 700 tūkst. ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos atvejų. Gripu ir
ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijos atvejai dažniau serga vaikai (017 m.). 20052015
m. laikotarpiu Lietuvoje ženkliai keitėsi susirgimų gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų
infekcijomis rodikliai: nuo 2005 m. registruojama vis daugiau susirgimo gripu ir ūminėmis viršutinių
kvėpavimo takų infekcijomis atvejų.
13. Gripo epidemija dažniausiai skelbiama, kai sergamumo gripu ir ūminėmis viršutinių
kvėpavimo takų infekcijomis rodiklis yra ne mažesnis kaip 100 atvejų 10 tūkst. gyventojų per
savaitę, o klinikinių gripo atvejų skaičius sudaro apie 30 procentų visų registruotų gripo ir ūminės
viršutinių kvėpavimo takų infekcijos atvejų.
14. Lietuvoje kiekvieną gripo sezoną dėl gripo hospitalizuojama 6004000 asmenų,
dauguma jų – vaikai. Per gripo epidemijas mirtingumas didėja dėl gripo komplikacijų (dažniausiai
plaučių uždegimo) ir paūmėjusių kitų lėtinių ligų. PSO duomenimis, dažniausiai per gripo
epidemijas miršta vyresnio amžiaus žmonės (80 procentų visų mirčių), o Lietuvoje daugiau kaip
500 tūkst. gyventojų, sulaukusių 65 metų ir vyresnių (tai sudaro apie 15 procentų visų gyventojų).
17. PSO pripažintas Nacionalinis gripo centras Lietuvoje (Nacionalinė visuomenės sveikatos
priežiūros laboratorija) saugo, daugina ir siunčia į regioninę PSO laboratoriją išskirtas gripo viruso
padermes. Iš 20052014 m. laikotarpiu Lietuvoje nustatytų gripo viruso tipų 86 procentus sudaro A
tipo gripo virusas.
15. Skiepijimas nuo gripo yra viena svarbiausių priemonių, mažinančių gripo naštą
gyventojų sveikatai bei užkertančių kelią gripo plitimui ir taip mažinančių tiesiogines sveikatos
priežiūros ir netiesiogines išlaidas, patiriamas dėl gydymo, nedarbingumo ir slaugymo. Iš įvairiose
valstybėse atliktų tyrimų matyti, kad skiepijimas nuo gripo – ekonomiškai efektyvus. Tyrimais
nustatyta, kad tarp skiepytų asmenų 34–44 procentais sumažėjo vizitų pas gydytojus, 32–45
procentais – prarastų darbingų darbo dienų ir 25 procentais – antibiotikų, skirtų bakterinėms gripo
komplikacijoms gydyti, vartojimas. Tyrimų rezultatai rodo, kad pagyvenusių asmenų, gyvenančių
uždaruose kolektyvuose, skiepijimas nuo gripo 33 procentais sumažina hospitalizavimo atvejų,
50 procentų – bendrą jų mirtingumą.
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16. Įvairiose Europos valstybėse kasmet nuo gripo pasiskiepija nuo kelių iki maždaug
80 procentų gyventojų. Alytaus mieste gripo sezono metu nemokama ir mokama gripo vakcina
pasiskiepija labai maža dalis Alytaus miesto gyventojų: 2011–2012 m. gripo sezono metu – 4,7
proc., 2012–2013 m. – 5,4 proc., 2013–2014 m. – 5,3 proc., 2014–2015 m. – 5,5 proc., 2015–2016
m. – 5,4 proc.
17. Siekiant apsaugoti nuo gripo ir jo sukeliamų komplikacijų, rizikos grupėms
priklausančių asmenų skiepijimas sezoninio gripo vakcina yra viena svarbiausių pasirengimo gripo
pandemijai priemonių. PSO ir ES Taryba rekomenduoja paskiepyti 75 procentus rizikos grupėms
priklausančių asmenų, kuriems gripas pavojingiausias ir dažniausiai komplikuojasi.
18. PSO rekomenduoja paskiepyti nuo sezoninio gripo kuo daugiau nėščiųjų, nes
pasiskiepijimas apsaugo nuo gripo komplikacijų tiek pačią nėščiąją, tiek vaisių. Pasiskiepijus
nėščiajai, atsparumą gripo virusui įgyja ir naujagimis.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Plano tikslas – sumažinti gripo pandemijos poveikio mastą ir stiprumą.
20. ASPĮ skiepyti gripo rizikos grupes, organizuoti sveikatos priežiūros specialistų
mokymą, racionaliai ir efektyviai propaguoti skiepijimą, visuomenei teikti mokslo įrodymais
pagrįstą informaciją per visuomenės informavimo priemones apie skiepijimą nuo gripo siekiant
didinti skiepijimo sezoninio gripo skiepais apimtis.
21. Nuolat informuoti gyventojus apie asmeninės apsaugos priemonių naudojimą, nes
šių priemonių naudojimas yra vienas iš būdų, galinčių apsaugoti nuo infekcijos, ir rengti, reguliariai
atnaujinti ir platinti rankų higienos, per orą ir tiesioginio bei netiesioginio kontakto keliu plintančių
užkrečiamųjų ligų bendrosios apsaugos rekomendacijas, rekomendacijas keliautojams, kurie
atvyksta iš gripo paveiktų regionų arba vyksta į juos, informaciją apie oro, jūrų uostuose, valstybės
sienos perėjimo punktuose taikomas priemones, karantino priemonių organizavimą, gyventojų
masinių susibūrimų, renginių organizavimo apribojimus ir mokyklų uždarymą. Informacija apie
asmeninės apsaugos priemones turi būti skleidžiama įvairiais būdais, kad būtų prieinama įvairioms
gyventojų grupėms.
22. ASPĮ, atlikdamos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, turi
įvertinti gripo pandemijos pavojų ir etapą bei pasirengimo gripo pandemijai planuose (priemonių
planuose) numatyti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kai sergančiųjų labai daug, ir priemones
asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos tęstinumui užtikrinti.
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IV SKYRIUS
GRIPO PANDEMIJOS ETAPŲ ORGANIZACINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS
Etapas
1

Veiksmai
2

1-asis etapas.

Planavimas ir koordinavimas

Naujas gripo
viruso potipis
žmonėms
nenustatytas.
Gripo viruso
potipis, sukeliantis
sezoninį gripą,
plinta tarp žmonių
ir gali būti
nustatomas ir
gyvūnams.

1. Parengti ir reguliariai atnaujinti pasirengimo gripo pandemijai priemonių planus
– civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planų sudedamąsias dalis
arba priedus ir juose nurodyti institucijas, pagal kompetenciją apibrėžti jų
atsakomybę ir funkcijas rengiantis gripo pandemijai ir jos metu.
2. Koordinuoti savivaldos institucijų bei asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros
įstaigų pasirengimą gripo pandemijai.
3. Organizuoti stalo pratybas pagal parengtus pasirengimo gripo pandemijai
planus, remtis jų rezultatais tobulinant planus ir gerinant pasirengimą gripo
pandemijai.
4. Numatyti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų personalą, kuris bus
mobilizuotas dirbti nustačius naujo gripo viruso potipį šalyje, ir iš anksto
reguliariai jį mokyti.
5. Sukaupti būtinųjų asmens apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo
kvėpavimo takų virusinių infekcijų, atsargas pagal sveikatos apsaugos ministro
patvirtintą sąrašą, numatyti jų paskirstymą, atsiradus tokiam poreikiui
6. Peržiūrėti turimus išteklius ir pajėgumus, reikalingus gripo pandemijai valdyti
ar lokalizuoti.

Vykdytojai
3

Alytaus miesto savivaldybės
administracija
Alytaus miesto savivaldybės
administracija,
NVSC prie SAM Alytaus
departamentas
Alytaus miesto savivaldybės
administracija,
AMSVSB, NVSC prie SAM
Alytaus departamentas
Alytaus miesto savivaldybės
administracija,
AMSVSB, ASPĮ, NVSC prie SAM
Alytaus departamentas
Alytaus miesto savivaldybės
administracija,
ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija

Situacijos stebėjimas ir vertinimas
7. Įvertinti sezoninio gripo poveikį visiems sektoriams, siekiant numatyti
papildomų priemonių poreikį gripo pandemijos metu.

Alytaus miesto savivaldybės
administracija,
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Etapas
1

Veiksmai
2

Vykdytojai
3
NVSC prie SAM Alytaus
departamentas, ASPĮ

8. Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktą informaciją apie gripo
epidemiologinę situaciją pasaulyje, Europos Sąjungos šalyse narėse ir kitose
kaimyninėse valstybėse atitinkamai koreguoti valstybiniame ir administracinių
teritorijų pasirengimo gripo pandemijai priemonių planuose numatytas priemones.
Prevencija ir lokalizavimas

Alytaus miesto savivaldybės
administracija,
NVSC prie SAM Alytaus
departamentas, ASPĮ

9. Įvertinti pandeminės vakcinos logistikos problemas (vakcinų sandėliavimas,
saugojimo sąlygų („šalčio grandinės“) užtikrinimas, paskirstymo pajėgumas,
vakcinacijos centrų organizavimas, aprūpinimas personalu).

Alytaus miesto savivaldybės
administracija,
NVSC prie SAM Alytaus
departamentas, ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija

10. Peržiūrėti ir tobulinti teisinę bazę dėl bendrųjų prevencijos priemonių
įgyvendinimo ir numatyti reikiamus išteklius.
Sveikatos sistemos atsakas
11. Patikrinti sveikatos sistemos pasirengimą pagal Pasaulio sveikatos organizacijos
pasirengimo gripo pandemijai planavimo kontrolinį sąrašą (WHO
/CDS/CSR/GIP/2005.4), nustatyti nacionalinių išteklių trūkumus ir numatyti jų
šalinimo priemones.
12. Svarstyti ir prireikus atnaujinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų – infekcijų
kontrolės, ligonių hospitalizacijos, ligonių srautų valdymo ir aprūpinimo personalu
rekomendacijas.
13. Numatyti alternatyvias, sveikatos priežiūros sistemai nepriklausančias patalpas
(mokyklos, viešbučiai ir kt.) papildomai ligonių hospitalizacijai esant dideliam
ligonių srautui.
14. Aprūpinti sveikatos priežiūros įstaigas asmens apsaugos priemonėmis.
15. Įvertinti medicininių priemonių (vakcinų, antivirusinių vaistų, kitų vaistinių
preparatų, asmens apsaugos priemonių ir kt.) poreikį ir numatyti aprūpinimą
jomis.

Alytaus miesto savivaldybės
administracija,
NVSC prie SAM Alytaus
departamentas, ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija,
NVSC prie SAM Alytaus
departamentas, ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija
Alytaus miesto savivaldybės
administracija
Alytaus miesto savivaldybės
administracija,
ASPĮ
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Etapas
1

Veiksmai
2

Vykdytojai
3

16. Ne mažiau kaip kartą per metus organizuoti sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojų mokymus, kaip valdyti susirgimus, sukeltus gripo A(H5N1) viruso, ir
pandemiją.
17. Rinkti sergamumo gripu ir ŪVKTI duomenis, vertinti dinamiką.

Alytaus miesto savivaldybės
administracija, NVSC prie SAM
Alytaus departamentas, ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, NVSC prie SAM
Alytaus departamentas, AMSVSB
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, NVSC prie SAM
Alytaus departamentas, formaliojo
švietimo mokyklų vadovai
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, NVSC prie SAM
Alytaus departamentas
Alytaus miesto savivaldybės
administracija
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, NVSC prie SAM
Alytaus departamentas
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, Alytaus apskrities
S. Kudirkos ligoninė

18. Rekomenduoti švietimo mokyklų vadovams laikiną ugdymo proceso veiklos
nutraukimą, jeigu dėl ligos nelanko pamokų 50 proc. ir daugiau mokinių
(priešepideminiu laikotarpiu).
19. Sergamumui pasiekus epideminį lygį, teikti informaciją ir rekomenduoti
savivaldybės administracijos direktoriui skelbti epidemijos pradžią.
20. Rekomenduoti nutraukti užsiėmimus mokyklose, jeigu dėl gripo ir ŪVKTI
nelanko daugiau nei 20 proc. mokinių (esant paskelbtai gripo epidemijai).
21. Rekomenduoti gripo epidemijos metu riboti masinius renginius ir neplanuoti
naujų.
22. Riboti ligonių lankymą gripo epidemijos metu.
Visuomenės informavimas ir keitimasis informacija
23. Įvertinti esamą informacijos teikimą ir užtikrinti, kad jis būtų adekvatus
pandemijos metu.
24. Numatyti, kaip bus teikiama informacija visuomenei ir įvairioms tikslinėms
grupėms (spaudai, radijui, televizijai, sveikatos priežiūros specialistams, rizikos
grupėms) skirtingais pandemijos etapais.
25. Teikti informaciją visuomenei, rizikos grupėms ir žiniasklaidai. Skelbti
patikimą informaciją apie gripo epidemiologinę situaciją.
2-asis etapas.

Alytaus miesto savivaldybės
administracija
Alytaus miesto savivaldybės
administracija
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, AMSVSB

Planavimas ir koordinavimas
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Etapas
1

Veiksmai
2

Vykdytojai
3

Naujo potipio
gripo virusas
žmonėms
nenustatytas.
Plintantis gyvūnų
gripo viruso
potipis kelia
žmonėms grėsmę.

26. Periodiškai tikrinti ir atnaujinti savivaldybės svarbiausių tarnybų, asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo gripo pandemijai planus
(priemonių planus).
27. Koordinuoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą
gripo pandemijai.
28. Įvertinti sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą pagal Pasaulio sveikatos
organizacijos pasirengimo gripo pandemijai planavimo kontrolinį sąrašą (WHO
/CDS/CSR/GIP/2005.4), nustatyti trūkumus ir juos pašalinti.
29. Organizuoti stalo pratybas pagal parengtus pasirengimo gripo pandemijai
planus ir remtis jų rezultatais tobulinant planus ir gerinant pasirengimą gripo
pandemijai.
30. Ne mažiau kaip kartą per metus organizuoti pratybas asmens ir visuomenės
sveikatos priežiūros įstaigų, greitosios medicinos pagalbos tarnybų darbuotojams,
imituojant situaciją, kai nustatomi pavieniai susirgimai, sukelti gripo A(H5N1)
viruso, ir gripo pandemija.
31. Peržiūrėti turimus išteklius ir pajėgumus, reikalingus gripo pandemijai valdyti
ar lokalizuoti.

Alytaus miesto savivaldybės
administracija

Situacijos stebėjimas ir vertinimas
32. Vadovautis Europos Komisijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro
bei Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis ir informacija apie gripo
epidemiologinę situaciją pasaulyje, Europos Sąjungos šalyse narėse ir kitose
kaimyninėse valstybėse; atitinkamai koreguoti valstybiniame ir administracinių
teritorijų pasirengimo gripo pandemijai priemonių planuose numatytas priemones.
33. Teikti informaciją apie gripo epidemiologinę situaciją pasaulyje, Europos
Sąjungos šalyse narėse ir kitose kaimyninėse valstybėse visuomenės sveikatos
centrams apskrityse, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, įvairioms žinyboms ir
žiniasklaidai.
Prevencija ir lokalizavimas

Alytaus miesto savivaldybės
administracija
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, NVSC prie SAM
Alytaus departamentas, ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, NVSC prie SAM
Alytaus departamentas, ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija,
NVSC prie SAM Alytaus
departamentas, ASPĮ, AMSVSB
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, NVSC prie SAM
Alytaus departamentas, ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija,
NVSC prie SAM Alytaus
departamentas, ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, AMSVSB

150

Etapas
1

Veiksmai
2

Vykdytojai
3

34. Kaupti antivirusinių vaistų, vakcinų, asmeninių apsaugos priemonių atsargas.

Alytaus miesto savivaldybės
administracija, NVSC prie SAM
Alytaus departamentas, ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija,
ASPĮ

35. Įvertinti rizikos grupių vakcinacijos nuo pneumokokinės infekcijos poreikį.
Sveikatos sistemos atsakas
36. Įvertinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų galimybes izoliuoti, gydyti
pavienius ligonius, užsikrėtusius nauju gripo viruso potipiu, taikyti
priešepidemines priemones.
37. Įvertinti gebėjimą nustatyti ir valdyti gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo
takų infekcijų protrūkius asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

3-iasis etapas.
Žmonėms
nustatytas naujo
potipio viruso
sukeltas gripas,
tačiau neįrodyta,
kad šiuo virusu
žmogus gali
užsikrėsti nuo
žmogaus.

Visuomenės informavimas ir keitimasis informacija
38. Skelbti patikimą informaciją apie gripo epidemiologinę situaciją, gripo
pandemijos keliamą grėsmę ir planuojamas prevencines priemones visuomenei,
rizikos grupėms ir žiniasklaidai.
Planavimas ir koordinavimas
39. Peržiūrėti turimus išteklius ir pajėgumus, reikalingus gripo pandemijai valdyti,
ir numatyti jų poreikį.
Situacijos stebėjimas ir vertinimas
40. Sustiprinti gripo epidemiologinę priežiūrą ir protrūkių išaiškinimą žmonių ir
gyvūnų populiacijose.
Prevencija ir lokalizavimas
41. Įvertinti gripo epidemiologinę priežiūrą priemonių tinkamumą, jei būtina,
atnaujinti rekomendacijas.
42. Užtikrinti sveikatos sektoriaus, kitų žinybų veiklos koordinavimą, nustačius
naujo gripo viruso potipio sukeltą gripo atvejį (-us).

Alytaus miesto savivaldybės
administracija, NVSC prie SAM
Alytaus departamentas, ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, NVSC prie SAM
Alytaus departamentas, ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, NVSC prie SAM
Alytaus departamentas
Alytaus miesto savivaldybės
administracija
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, NVSC prie SAM
Alytaus departamentas
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, NVSC prie SAM
Alytaus departamentas, ASPĮ,
AMSVSB
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, NVSC prie SAM
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Etapas
1

Veiksmai
2

Vykdytojai
3
Alytaus departamentas, ASPĮ,
AMSVSB, AMSESVC

Sveikatos sistemos atsakas
43. Vertinti pasirengimo gripo pandemijai planus, atkreipiant dėmesį į ligonių
srautų valdymą.

4-asis etapas.
Nustatomi
nedideli grupiniai
susirgimai, sukelti
naujo gripo viruso
potipio, tačiau
infekcijos plitimas
labai ribotas ir tai
rodo, kad virusas
nėra gerai
prisitaikęs žmonių
populiacijoje.
Europos Sąjungos
šalyse narėse
žmonės
neužsikrėtę, bet

44. Užtikrinti gripo kontrolę, siekiant užkirsti kelią hospitalinės infekcijos
plitimui.
Visuomenės informavimas ir keitimasis informacija
45. Parengti visuomenės informavimo ir keitimosi informacija tarp valstybės
valdymo ir savivaldybės administracijos planą.
46. Teikti naujausią informaciją apie pasaulinę gripo epidemiologinę situaciją ir
ligos pobūdį institucijoms, kurios būtų įtrauktos į pandemijos valdymą.
Planavimas ir koordinavimas
47. Patikrinti pasirengimo gripo pandemijai būklę, prireikus pasirengimą tobulinti.

Alytaus miesto savivaldybės
administracija, NVSC prie SAM
Alytaus departamentas, ASPĮ,
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija
Alytaus miesto savivaldybės
administracija

Alytaus miesto savivaldybės
administracija
48. Įvertinti turimus išteklius ir pajėgumus, reikalingus gripo pandemijai valdyti, ir Alytaus miesto savivaldybės
numatyti jų poreikį.
administracija, ASPĮ
Situacijos stebėjimas ir vertinimas
49. Sustiprinti gripo epidemiologinę priežiūrą mieste ir rizikos asmenų grupėse
50. Nustatyti išteklių poreikį naujo tipo gripo viruso plitimui valdyti.
Prevencija ir lokalizavimas
51. Įgyvendinti numatytas priemones. Prireikus taikyti naujas Pasaulio sveikatos
organizacijos rekomenduojamas priemones.
52. Įvertinti pasirengimą operatyviai naudoti turimas antivirusinių vaistų, skirtų
gripo gydymui ir profilaktikai, atsargas.
53. Įvertinti prioritetinių grupių, kurių gydymui ir profilaktikai bus naudojami

Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
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Etapas
1

Veiksmai
2

Vykdytojai
3

didėja infekcijos
įvežimo arba
pasireiškimo
Europos Sąjungos
šalyse narėse
pavojus.

antivirusiniai vaistai nuo gripo, sąrašą.
Sveikatos sistemos atsakas

administracija, ASPĮ

54. Patikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą darbui esant
dideliam ligonių srautui. Įvertinti pacientų izoliavimo ir priežiūros galimybes.
55. Numatyti sveikatos priežiūros įstaigų darbą, esant dideliam darbuotojų
trūkumui.
56. Įvertinti infekcijų kontrolės priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių
atsargas asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas

5-asis etapas.
Užkratas plinta
didesnėse žmonių
grupėse, jo
paplitimas lokalus,
gripo virusas
geriau prisitaikęs
žmonių
populiacijoje.
Didelė gripo
pandemijos rizika.
Lokalizuoti
protrūkiai ne
Europos
valstybėse, bet
nepatvirtinta, kad
infekcija plinta

Visuomenės informavimas ir keitimasis informacija
57. Informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas, globos institucijas apie
infekcijos kontrolės priemones.
Planavimas ir koordinavimas
58. Peržiūrėti kiekvienos žinybos turimus išteklius ir pajėgumus, reikalingus gripo
pandemijos valdymui ar lokalizavimui, ir, jei reikia, juos padidinti.
59. Užtikrinti įstaigų, institucijų ir kitų subjektų, kurių veiklos tęstinumas ir
atliekamos funkcijos būtini viešajam saugumui palaikyti ir būtiniesiems
visuomenės poreikiams tenkinti, apskričių ir savivaldybių institucijų pasirengimą
gripo pandemijai.
60. Koordinuoti pandeminio gripo viruso plitimą stabdančių priemonių
organizavimą ir įvertinti jų veiksmingumą.
Situacijos stebėjimas ir vertinimas
61. Tęsti gripo pandemijos periodo 2–4 etape numatytų veiksmų įgyvendinimą.
62. Vykdyti naudojamų gyvybiškai svarbių išteklių stebėseną (medicininių
priemonių, vakcinų, žmogiškųjų išteklių ir kt.).

Alytaus miesto savivaldybės
administracija
Alytaus miesto savivaldybės
administracija
Alytaus miesto savivaldybės
administracija
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC
Alytaus miesto savivaldybės
administracija
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC
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Etapas
1
tarptautiniu mastu.
Didėja infekcijos
įvežimo arba
pasireiškimo
Europos Sąjungoje
rizika.

Veiksmai
2
Prevencija ir lokalizavimas
63. Taikyti gripo infekcijos plitimą ribojančias priemones.
64. Planuoti pandeminės gripo vakcinos paskirstymą, pasirengti masiniam žmonių
skiepijimui (personalo mokymas, atitinkamų teisės aktų rengimas).
65. Apsvarstyti ir esant reikalui koreguoti pandemine gripo vakcina skiepijamų
prioritetinių grupių sąrašą.

Vykdytojai
3

Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ

66. Esant galimybei pradėti skiepyti pandemine gripo vakcina asmenis,
priklausančius prioritetinėms grupėms.
Sveikatos sistemos atsakas
67. Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros darbuotojams pateikti atnaujintą
Alytaus miesto savivaldybės
gripo atvejo apibrėžtį, atnaujintus gripo atvejų nustatymo, diagnostikos, gydymo ir administracija, ASPĮ, NVSC prie
infekcijos kontrolės protokolus ir metodikas.
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC, AMSVSB
68. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose vykdyti infekcijos kontrolės priemones
Alytaus miesto savivaldybės
pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas.
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas
69. Patikrinti pasirengimo gripo pandemijai planuose numatytas visų lygių
Alytaus miesto savivaldybės
sveikatos sistemos atsako priemones, pasirengimą masinei hospitalizacijai, ligonių
administracija, Alytaus apskrities
izoliacijai ir gydymui.
S. Kudirkos ligoninė, ASPĮ,
NVSC prie SAM Alytaus
departamentas, AMSESVC
Visuomenės informavimas ir keitimasis informacija
70. Įvertinti turimą informaciją, prireikus ją tobulinti; numatyti visuomenei
Alytaus miesto savivaldybės
rūpimus klausimus; informuoti visuomenę apie bendrąsias prevencijos priemones. administracija, Alytaus apskrities
S. Kudirkos ligoninė, AMSESVC,
NVSC prie SAM Alytaus
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Etapas
1

Veiksmai
2
71. Informuoti visuomenę apie priemones, kurios gali būti aktualios pandemijos
metu (prioritetų keitimas, judėjimo apribojimas, svarbiausių produktų trūkumas).

Vykdytojai
3
departamentas
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, Alytaus apskrities
S. Kudirkos ligoninė, AMSESVC,
NVSC prie SAM Alytaus
departamentas
Alytaus miesto savivaldybės
administracija

6-asis etapas.

1-ame ir 2- ame lygiuose vykdyti tuos pačius veiksmus

Stiprėja ir nuolat
plinta naujas gripo
viruso potipis
bendroje
populiacijoje. Šis
etapas Europos
Komisijos
papildomai
skirstomas į 4
lygius:
1-asis lygis, kai nė
vienoje Europos
Sąjungos šalyje
narėje nėra
patvirtintų
žmogaus
užsikrėtimo
pandeminio gripo
virusu atvejų.

Planavimas ir koordinavimas
72. Metodiškai vadovauti sveikatos priežiūros įstaigoms diegiant ir vertinant atsako Alytaus miesto savivaldybės
į gripo pandemiją priemones.
administracija, Alytaus apskrities
S. Kudirkos ligoninė, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC
73. Įvertinti turimus išteklius ir pajėgumus, reikalingus valdyti ar lokalizuoti gripo Alytaus miesto savivaldybės
pandemiją, ir, jei reikia, juos padidinti.
administracija, Alytaus apskrities
S. Kudirkos ligoninė, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas

2-asis lygis, kai

Situacijos stebėjimas ir vertinimas
74. Tęsti sustiprintą gripo epidemiologinę priežiūrą.
Prevencija ir lokalizavimas
75. Atnaujinti gripo vakcinų atsargas.
76. Atsižvelgiant į naujas Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ir Pasaulio
sveikatos organizacijos rekomendacijas, tikslinti pasirengimo gripo pandemijai
programoje numatytas priemones.
77. Atnaujinti turimas antivirusinių vaistų atsargas.

Alytaus miesto savivaldybės
administracija
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC
Alytaus miesto savivaldybės
administracija
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Etapas
1

Veiksmai
2

Vykdytojai
3

bent vienoje
Europos Sąjungos
šalyje narėje yra
vienas arba
daugiau patvirtintų
žmogaus
užsikrėtimo
pandeminio gripo
virusu atvejų.

78. Organizuoti antivirusinių vaistų paskirstymą, aprūpinimo stebėseną pagal
antivirusinių vaistų paskirstymo ir aprūpinimo stebėsenos aprašą.

Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC

3-iasis
lygis, kai bent

Sveikatos sistemos atsakas
79. Atsižvelgiant į naujausias Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ir
Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas nuolat sveikatos priežiūros
įstaigoms teikti informaciją apie atnaujintą gripo atvejo apibrėžtį, atvejo valdymo,
diagnostikos ir gydymo metodikas.
80. Numatyti būdus teikti medikamentus ir sveikatos priežiūros paslaugas, įsigytus
iš valstybės biudžeto lėšų (ar sveikatos draudimo), pacientams ir sveikatos
priežiūros įstaigoms.
81. Vykdyti infekcijos plitimo tarp sergančiųjų asmenų kontrolės priemones,
atitinkančias naujausias Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ir Pasaulio
sveikatos organizacijos rekomendacijas; mokyti sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojus naudotis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
82. Užtikrinti, kad atnaujinti pasirengimo gripo pandemijai planai būtų vykdomi
visais sveikatos priežiūros lygiais; parengti naudoti turimus išteklius; užtikrinti
greitą gripo pandemijos atsako priemonių taikymą.
Visuomenės informavimas ir keitimasis informacija
83. Atsižvelgiant į Europos Komisijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės
centro rekomendacijas įvertinti turimą informaciją ir rengti pranešimus
žiniasklaidai, visuomenei, specialistams; nuolat teikti naujausią informaciją apie
gripo pandemijos plitimą paveiktose šalyse.
84. Informuoti visuomenę apie priemones, kurios priklausomai nuo situacijos gali
pasikeisti ar būti vykdomos, t. y. sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prioritetų
nustatymas, gyventojų judėjimo šalyje ir už jos ribų apribojimas, gyvybiškai
svarbių produktų trūkumo mažinimas ir kt.
Vykdyti numatytas ankstesnių lygių priemones

Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, AMSESVC
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, NVSC prie SAM
Alytaus departamentas,
AMSESVC
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC
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Etapas
1
vienoje Europos
Sąjungos šalyje
narėje patvirtintas
pandeminio gripo
viruso protrūkis.
3-iasis
lygis.

Veiksmai
2

Vykdytojai
3

Planavimas ir koordinavimas
85. Taikyti ir koordinuoti visas priemones, numatytas Valstybinėje pasirengimo
gripo pandemijai programoje ir pasirengimo gripo pandemijai planuose.

Alytaus miesto savivaldybės
administracija

Situacijos stebėjimas ir vertinimas
86. Stebėti gripo epidemiologinę situaciją Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje
ir šalyje.
87. Vykdyti pandeminio gripo stebėseną ir įvertinti jo poveikį: sergamumą,
mirštamumą, praleistų dėl ligos dienų skaičių, sveikatos priežiūros darbuotojų ir
kitų svarbių sričių darbuotojų skaičių, sveikatos priežiūros įstaigų išteklius,
lovadienius, priėmimo skyrių apkrovą, alternatyvių sveikatos priežiūros priemonių
naudojimo galimybes, lavoninių talpą ir kt.
88. Įvertinti turimus išteklius, reikalingus gripo pandemijai valdyti, ir numatyti jų
poreikį.
89. Įvertinti gydymo ir atsako priemonių naudojimo mastą.

90. Pandeminiam gripui aktyvėjant ir labiau plintant, koreguoti gripo
epidemiologinės priežiūros sistemą.
Prevencija ir lokalizavimas
91. Atsižvelgiant į Europos ligų prevencijos ir kontrolės ir Pasaulio sveikatos
organizacijos naujas rekomendacijas taikyti numatytas atsako į gripo pandemiją

Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC, AMSVSB
Alytaus miesto savivaldybės
administracija
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
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Etapas
1

Veiksmai
2

Vykdytojai
3

priemones.
92. Pakartotinai vertinti antivirusinių vaistų naudojimą, remiantis klinikinių
tyrimų ir viruso atsparumo vaistams duomenimis bei rekomendacijomis.

SAM Alytaus departamentas
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas

Sveikatos sistemos atsakas
93. Paveiktose teritorijose taikyti pasirengimo gripo pandemijai planuose
(priemonių planuose) numatytų sveikatos priežiūros bei būtinųjų paslaugų teikimo
priemones (nacionaliniu, apskričių lygiu); stebėti sveikatos priežiūros įstaigų
būklę; jeigu reikia, keisti skubios pagalbos teikimo sistemą; paskirstyti papildomus
žmogiškuosius išteklius; teikti medicinines ir nemedicinines paslaugas pacientams,
gydomiems alternatyviose sveikatos priežiūros sistemai nepriklausančiose patalpose
(viešbučiuose, mokyklose ir kt.); teikti psichologinę ir socialinę paramą sveikatos
priežiūros darbuotojams, nukentėjusiems asmenims ir bendruomenėms.
94. Pradėti skiepyti vakcina nuo pandeminio gripo atsižvelgiant į numatytus
prioritetus ir vakcinų išteklius.
Visuomenės informavimas ir keitimasis informacija
95. Taikyti visas priemones, numatytas informacijos teikimo plane.

96. Vertinti informacijos perdavimo rezultatus, siekiant ateityje tobulinti
informacijos perdavimą ir būti pasiruošusiems kitam pasirengimo gripo pandemijai
etapui.
4-asis lygis,
kai Europos
Sąjungos šalyse
narėse dideliu
mastu išplinta
pandeminis gripas.
Periodas tarp

Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC, AMSVSB

Alytaus miesto savivaldybės
administracija, AMSESVC, ASPĮ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC, AMSVSB
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC, AMSVSB

Vykdyti numatytas ankstesnio lygio priemones

Planavimas ir koordinavimas
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Etapas
1

Veiksmai
2

Vykdytojai
3

pandemijos bangų.

97. Nustatyti papildomų išteklių poreikį galimoms artėjančioms gripo pandemijos
bangoms.
Situacijos stebėjimas ir vertinimas
98. Vykdyti sustiprintą pandeminio gripo epidemiologinę priežiūrą, siekiant iš
anksto numatyti artėjančią gripo pandemijos bangą.

Alytaus miesto savivaldybės
administracija

Prevencija ir lokalizavimas
99. Teikti siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos
ekstremalių situacijų komisijai, Valstybinei gripo pandemijos komisijai dėl gripo
pandemijos valdymo priemonių įgyvendinimo.
100. Pradėti skiepyti anksčiau dėl plane numatytų prioritetų ar kitų priežasčių
neskiepytus asmenis.
Sveikatos sistemos atsakas
101. Papildyti medicinines atsargas; atnaujinti ir pristatyti būtinuosius reikmenis.
102. Numatant kitą pandemijos bangą patikrinti ir esant poreikiui atnaujinti
pasirengimo gripo pandemijai planus (priemonių planus).
103. Tęsti skiepijimo programą, vadovaujantis planuose numatytais prioritetais ir
atsižvelgiant į turimas atsargas.
Visuomenės informavimas ir keitimasis informacija
104. Įvertinti informacijos sklaidą, apžvelgti gautą patirtį.

Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC, AMSVSB
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, AMSESVC
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, AMSESVC
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC, AMSVSB
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC, AMSVSB
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Etapas
1

Veiksmai
2

Vykdytojai
3

105. Informuoti visuomenę apie galimą artėjančią kitą pandemijos bangą.

Alytaus miesto savivaldybės
administracija, ASPĮ, NVSC prie
SAM Alytaus departamentas,
AMSESVC, AMSVSB

___________________________________
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Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių
situacijų valdymo plano
15 priedas

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO RAUPŲ GRĖSMEI
VEIKSMŲ PLANAS
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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO RAUPŲ GRĖSMEI PLANO
TVIRTINIMO
2016 m. balandžio 27 d. Nr. DV-384
Alytus
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8
dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu
Nr. V-897 „Dėl Pasirengimo raupų grėsmei ir raupų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
patvirtintu Pasirengimo raupų grėsmei ir raupų valdymo tvarkos aprašu:
1. T v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės pasirengimo raupų grėsmei veiksmų
planą (pridedama).
2. Į p a r e i g o j u Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos
skyriaus vedėją Pasirengimo raupų grėsmei veiksmų planą įtraukti į Alytaus miesto savivaldybės
ekstremalių situacijų valdymo planą.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių

Kęstutis Žuromskas
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PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. balandžio 27 d.
įsakymu Nr. DV-384

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO RAUPŲ GRĖSMEI VEIKSMŲ
PLANAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Alytaus miesto savivaldybės pasirengimo raupų grėsmei ir raupų valdymo veiksmų
planas (toliau – planas) reglamentuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiksmus,
kurie būtų taikomi prieš ir po raupų viruso tyčinio panaudojimo prieš asmenis bei nustačius raupų
atvejus Alytaus mieste.
2. Šiame plane vartojamos sąvokos:
2.1. A grupės sąlytį turėję asmenys – asmenys, turėję artimą sąlytį (sąlyčio pobūdis
„veidu į veidą“ 2 metrų atstumu) su sergančiu raupais asmeniu, – šeimos nariai, asmenys,
gyvenantys tose pačiose patalpose, kartu dirbantys, slaugantys, teikę medicinos ar kitokią pagalbą ir
t. t. Šiai grupei taip pat priklauso asmenys, turėję sąlytį su daiktais ar medžiaga, kurie galėjo būti
užkrėsti.
2.2. Antrinį sąlytį turėję asmenys – asmenys, turėję sąlytį su A grupės sąlytį
turėjusiais asmenimis jų privalomo stebėjimo laikotarpiu.
2.3. B grupės sąlytį turėję asmenys – visi kiti sąlytį turėję asmenys, nepriskirti A
grupės sąlytį turėjusiems asmenims.
2.4. Didelės rizikos grupės – asmenys, atliekantys asmens, sergančio raupais,
stebėjimą ir vykdantys infekcijos plitimo valdymo priemones (asmens sveikatos priežiūros įstaigų,
laboratorijų darbuotojai, kariai, policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kitų tikrinimą
atliekančių institucijų pareigūnai).
2.5. Nulinė pranešimų sistema – registracijos sistema, kai nenustačius susirgimų,
Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinei sistemai pranešamas nulinis (0) raupų
atvejų skaičius.
2.6. Pirminį sąlytį turėję asmenys – asmenys, turėję sąlytį su sergančiu raupais
asmeniu užkrečiamuoju laikotarpiu, arba asmenys, turėję sąlytį su daiktais ar medžiaga, kurie galėjo
būti užkrėsti. Šie asmenys skirstomi į A ir B grupes, atsižvelgiant į riziką susirgti raupais. Rizika
susirgti vertinama atsižvelgiant į sąlyčio pobūdį (artumą) ir trukmę.
2.7. Sąlytį su sergančiu raupais turėję asmenys – pirminį sąlytį turėję asmenys ir
antrinį sąlytį turėję asmenys.
2.8. Žiedinė vakcinacijos nuo raupų strategija – Pasaulio sveikatos organizacijos
(toliau – PSO) parengta strategija, kurios pagrindinis principas – ankstyvas raupų atvejų nustatymas
ir izoliavimas, aktyvus sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimas ir jų vakcinacija, stebėjimas ir
izoliavimas, nustačius pirmuosius ligos simptomus.
2.9. ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaigos.
2.10. Alytaus rajono savivaldybės GMP – Alytaus rajono savivaldybės greitoji
medicinos pagalba.
3. Pagal PSO rekomendacijas skiriami tokie raupų grėsmės lygiai:
3.1. 0 raupų grėsmės lygis – žinomų susirgimo raupais atvejų nėra. Tai situacija, kai
nėra pranešta, įtariama ar patvirtinta nė vieno raupų atvejo pasaulyje;
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3.2. 1 (pirmas) raupų grėsmės lygis – padidėjusi raupų grėsmė pasaulyje, t. y.
nustačius tikėtiną raupų atvejį. Kitas padidėjusios raupų grėsmės požymis – informacija apie tai,
kad raupų virusas aptiktas ne PSO nustatytose raupų viruso saugojimo vietose ir tikėtina, kad
virusas gali būti panaudotas kaip biologinis ginklas. Šis grėsmės lygis gali būti nustatomas
atsižvelgus į nacionalinių institucijų ir tarptautinių organizacijų siūlymus ar rekomendacijas taikyti
sustiprintą epidemiologinę priežiūrą dėl raupų;
3.3. 2 (antras) raupų grėsmės lygis – vienas patvirtintas raupų atvejis trečiosiose (ne
greta Lietuvos esančiose) valstybėse. Šis raupų grėsmės lygis nusako riziką, kad valstybėje gali
atsirasti asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiu raupais asmeniu. Rizika priklauso nuo asmenų, per
nustatytą laiko periodą atvykstančių iš nesaugių raupų požiūriu teritorijų, skaičiaus. Būtina
atsižvelgti į ryšius su gretimomis valstybėmis, kadangi jose gali būti daug sąlytį su sergančiu
raupais turėjusių asmenų;
3.4. 3 (trečias) raupų grėsmės lygis – vienas tikėtinas arba patvirtintas raupų atvejis
Lietuvoje arba greta Lietuvos esančioje valstybėje. Yra didelis pavojus, kad valstybėje gali greitai
atsirasti sąlytį su sergančiu raupais turėjusių asmenų;
3.5. 4 (ketvirtas) raupų grėsmės lygis – raupų plitimas valstybės viduje, t. y. vietinių
raupų atvejų atsiradimas. Tai liudija, kad šis atvejis ilgai buvo nepastebėtas ir (ar) nediagnozuotas,
todėl raupų virusas išplito;
3.6. 5 (penktas) raupų grėsmės lygis – nekontroliuojamas raupų plitimas valstybės
viduje. Atsiranda tokių atvejų, kurie nebuvo nustatyti ir (ar) gali atsirasti tarpusavyje nesusijusių
raupų atvejų keliose valstybės vietovėse. Šis lygis įvardijamas, kai nustatomas raupų viruso plitimas
ir nepavyksta kontroliuoti epidemijos.
4. Šis planas yra Alytaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano
dalis.
II SKYRIUS
INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA
5. Iš Alytaus miesto ASPĮ informacija apie įtariamą ar patvirtintą raupų atvejį teisės
aktų nustatyta tvarka teikiama Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Alytaus departamentui.
6. Ligonis nedelsiant Alytaus rajono savivaldybės GMP transportu
hospitalizuojamas į VšĮ Kauno klinikinę ligoninę, kurioje numatyta hospitalizuoti visus Alytaus
apskrities teritorijoje raupais sergančius asmenis.
7. Alytaus rajono savivaldybės GMP personalas, prieš atveždamas pacientą,
nedelsiant telefonu (8 37) 362 502 informuoja VšĮ Kauno klinikinės ligoninės Suaugusiųjų
priėmimo ir skubios pagalbos skyrių (infekcinių ligų korpusas, Baltijos g. 120, Kaunas).
8. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Alytaus departamento specialistai išaiškina sąlytį su įtariamu raupų atveju turėjusius asmenis
(sudaro vardinį sąrašą), įvertina jų galimo užsikrėtimo riziką ir nustato sąlyčio pobūdį bei kartu su
VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės gydytoju infektologu organizuoja jų medicininį
stebėjimą ir / ar hospitalizavimą (prireikus) ir skiepijimą.
9. Prasidėjus neaiškios kilmės karščiavimui ar atsiradus kitiems panašiems į raupus
požymiams, asmuo nedelsiant izoliuojamas ir organizuojamas šio asmens hospitalizavimas į VšĮ
Kauno klinikinę ligoninę, kurioje numatyta hospitalizuoti visus Alytaus apskrities teritorijoje
raupais sergančius asmenis.
10. Esant raupų plitimo grėsmei Alytaus mieste, ligoniai, sergantys raupais, gali būti
izoliuoti trumpą laiką, kol bus pergabenti VšĮ Kauno klinikinę ligoninę.
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III SKYRIUS
RAUPAIS SERGANČIŲ ASMENŲ IR TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS
TRANSPORTAVIMAS
11. Alytaus rajono savivaldybės GMP organizuoja asmens pergabenimą į VšĮ Kauno
klinikinę ligoninę adresu Baltijos g. 120, Kaunas, kurioje pagal Pasirengimo raupų grėsmei planą
numatyta hospitalizuoti raupais sergančius asmenis, kai dar nėra raupų plitimo grėsmės šalies
viduje.
12. Asmenys, kuriems įtariami raupai, į VšĮ Kauno klinikinę vežami Alytaus rajono
savivaldybės GMP transportu. Kviečiant GMP transportą pacientui pervežti, kuriam yra įtariami
raupai, Alytaus rajono savivaldybės GMP ir VšĮ Kauno klinikinei ligoninei būtina pranešti apie
įtarimą, kad pacientas serga raupais. Po paciento pervežimo sanitarinis transportas valomas ir
dezinfekuojamas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 6 d.
įsakymo Nr. V-902 „Dėl Sanitarinio transporto, kuriuo pervežami į asmens sveikatos priežiūros
įstaigas ligoniai ir asmenys, įtariami, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, valymo, dezinfekcijos,
dezinsekcijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas.
13. Biologinę medžiagą laboratoriniam ištyrimui paima apmokytas dirbti su trečios ir
ketvirtos biologinio pavojingumo grupės sukėlėjais VšĮ Kauno klinikinės ligoninės personalas.
Biologinės medžiagos su galimais raupų sukėlėjais ėminių pakavimas, ženklinimas ir
transportavimas vykdomas vadovaujantis PSO Užkrečiamųjų medžiagų transportavimo 2015–2015
m. taisyklėmis (Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances 2015–2016).
14. Tinkamai įpakuoti ėminiai transportuojami į Nacionalinę visuomenės sveikatos
priežiūros laboratoriją (toliau NVSPL), prieš tai ją informavus telefonu (8 5) 270 9229.
IV SKYRIUS
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS IR PALATOS, KURIOSE BUS
HOSPITALIZUOTI RAUPAIS SERGANTYS ASMENYS, IZOLIUOTI IR MEDICINIŠKAI
STEBIMI SĄLYTĮ TURĖJĘ ASMENYS
15. Sprendimus dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimo priima
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras. ASPĮ organizuoja asmens
pergabenimą į artimiausią ASPĮ, kurioje pagal pasirengimo raupų grėsmei planą numatyta
hospitalizuoti raupais sergančius asmenis. Jei raupai diagnozuoti šeimos gydytojo, jo siuntimu tai
atlieka GMP ir ligonį veža tiesiai į artimiausią ASPĮ, kurioje pagal Pasirengimo raupų grėsmei
planą numatyta hospitalizuoti raupais sergančius asmenis.
16. Alytaus miesto savivaldybės ASPĮ gydytojai, įtarę, kad pacientas serga raupais,
privalo konsultuotis su VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės gydytoju infektologu,
nedelsiant pacientą izoliuoti (perkelti į numatytą atskirą kambarį, patalpą, kabinetą) nuo kitų
pacientų ar šeimos narių, taikyti standartines, pacientų, sergančių per orą (su dalelėmis) ir sąlyčio
būdu plintančiomis infekcijomis, izoliavimo priemones pagal Lietuvos higienos normos HN 471:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos
higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“
patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos.
Infekcijų kontrolės reikalavimai“), reikalavimus ir nedelsiant informuoti Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentą, esant galimybei
surinkti informaciją apie sąlytį su sergančiu raupais turėjusius asmenis.
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V SKYRIUS
ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS
17. Alytaus ASPĮ, kuriose pagal planą hospitalizuojami raupais sergantys asmenys,
turi būti:
17.1. atskirtos pacientų stebėjimo ir gydymo palatos, personalo persirengimo patalpos;
17.2. numatytas personalas (sudarytas vardinis sąrašas), kuris dirbs, gydys ir slaugys
raupais sergančius asmenis. Šis personalas aprūpinamas asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis ir,
nustačius atitinkamą grėsmės lygį, paskiepijamas nuo raupų;
17.3. nustatyta ir įstaigos vadovo patvirtinta tvarka, kaip elgtis esant 4 ar 5 raupų
grėsmės lygiams bei tvarka, esant dideliam raupų atvejų skaičiui ligoninėje;
17.4. personalui pravesti mokymai dėl raupų kontrolės priemonių;
17.5. raupų diagnostikos (laboratorinių tyrimų paėmimas ir transportavimas) ir
gydymo algoritmai.
18. Alytaus rajono savivaldybės GMP ir Alytaus miesto savivaldybės ASPĮ
darbuotojai turi naudoti asmenines apsaugines priemones, nurodytas Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakyme Nr. 186 „Dėl Sveikatos priežiūros
įstaigų darbuotojų asmeninių apsauginių priemonių, dėvimų teikiant paslaugas sergantiems ypač
pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir naudojimosi jomis taisyklių patvirtinimo“:
18.1. ligoniai, sergantys raupais, turi būti nukreipiami į VšĮ Kauno klinikinę ligoninę;
18.2. Priėmimo skyriaus personalas privalo būti paskiepytas. Jeigu yra įtarimas dėl
raupų, ligonis šeimos gydytojo siuntimu GMP išvežamas į VšĮ Kauno klinikinę ligoninę,
aplenkiant priėmimo skyrių.
19. Naudojantys asmenines apsaugos priemones privalo laikytis jų apsirengimo ir
nusirengimo eiliškumo, asmeninių apsauginių priemonių nukenksminimo tvarkos ir asmeninių
apsauginių priemonių nukenksminimo tvarkos.
20. Infekcijų kontrolė ASPĮ vykdoma pagal Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012
„Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ reikalavimus.
VI SKYRIUS
VAKCINACIJOS STRATEGIJA
21. Sprendimą dėl skiepijimo nuo raupų priima Sveikatos apsaugos ministerijos
Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – SAM ESOC).
22. Raupų vakcina, jei SAM ESOC nenustato kitaip, skiepijama 1 priede nurodytose
sveikatos priežiūros įstaigose.
23. Kiekvienoje ASPĮ sudaromi vardiniai asmenų, kurie būtų skiepijami nuo raupų,
sąrašai.
24. Asmens informavimas ir skiepijimas:
24.1. Asmuo, atvykęs į VšĮ Alytaus poliklinikos skiepų kabinetą ar kitą vietą, kurioje
skiepijama nuo raupų, pirmiausia turi būti informuojamas apie raupus, riziką jais susirgti ir
skiepijimus arba jam įteikiama dalomoji informacinė medžiaga.
24.2. Prieš skiepijimą asmenį turi apžiūrėti ir apklausti gydytojas, kuris įvertina jo
sveikatos būklę. A grupės sąlytį turėjusiems asmenims kontraindikacijų skiepams nuo raupų nėra.
Jei A grupės sąlytį turėjusiam skiepijamam asmeniui nustatyta sunki odos liga arba imunosupresinė
būklė, jam gali būti skiriamas ir raupų imunoglobulinas, siekiant išvengti nepageidaujamos
reakcijos į skiepus.
24.3. Jei asmuo gali būti skiepijamas nuo raupų, jis užregistruojamas registracijos
žurnale ir užpildoma ambulatorinė asmens sveikatos istorijos forma Nr. 025/a, patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų
sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų
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formų patvirtinimo“. Asmeniui įteikiama sutikimo skiepytis forma, kurią jis turi perskaityti ir
pasirašyti.
24.4. Paskiepytam asmeniui paaiškinama, kaip jis turi prižiūrėti skiepo vietą, įteikiama
informacinė medžiaga (2 priedas).
24.5. Paskiepytas asmuo informuojamas, kur turi kreiptis ir pranešti, jei jam
pasireikštų nepageidaujama reakcija į skiepus.
25. Paskiepyto asmens skiepo vieta įvertinama ne anksčiau kaip po 7 dienų, jam
atvykus į ASPĮ, skiepijančią nuo raupų, arba kitą nurodytą vietą ar įstaigą. Skiepo vietą taip pat gali
įvertinti slaugytoja, atvykusi į namus. Registracijos žurnale pažymima apie atliktą skiepo vietos
įvertinimą. Asmuo, kuriam nepasireiškė atsakas į vakciną, po 3 dienų turi būti pakartotinai
paskiepytas.
26. Skiepijimo procedūra vertinama kaip sėkminga, jei po 3 dienų susiformuoja
papulė. Paskiepijus raupų vakcina, vystosi tipinis atsakas į raupų vakciną:
26.1. papulė susiformuoja po skiepo praėjus 3–5 dienoms;
26.2. pustulė susiformuoja po skiepo praėjus 5–8 dienoms;
26.3. eritema susiformuoja po skiepo praėjus 8–10 dienų;
26.4. šašas susiformuoja po skiepo praėjus 14 dienų;
26.5. šašas nukrenta po skiepo praėjus 14–21 dienai.
27. Skiepijamai nuo raupų turėtų būti iš anksto numatytu laiku. Skiepijant nuo raupų
negalima skiepyti asmenų kitais skiepais.
__________________
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Alytaus miesto savivaldybės
pasirengimo raupų grėsmei veiksmų plano
1 priedas
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, KURIOSE BUS ATLIEKAMI SKIEPIJIMAI NUO
RAUPŲ, SĄRAŠAS
Eil. Nr. Raupų grėsmės lygis
1.

1 raupų grėsmės lygis

2.

2 raupų grėsmės lygis

3.

3 raupų grėsmės lygis

4.

4 raupų grėsmės lygis

5.

5 raupų grėsmės lygis

Įstaigų, kuriose bus atliekami skiepijimai nuo raupų,
pavadinimai
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių
klinikų filialo Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė
VšĮ Kauno klinikinė ligoninė
VšĮ Kauno klinikinė ligoninė (skiepijami asmenys iš
Kauno ir Marijampolės apskričių)
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių
klinikų filialo infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė
VšĮ Kauno klinikinė ligoninė
VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras
VšĮ Telšių pirminės sveikatos priežiūros centras
VšĮ Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centras
VšĮ Šiaulių centro poliklinika
VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė
VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros
centras
VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
VšĮ Alytaus poliklinika
Skiepijimai nuo raupų atliekami sveikatos priežiūros
įstaigose, numatytose esant 3 raupų grėsmės lygiui, ir
visose iš anksto teritorijos Pasirengimo raupų grėsmei
plane numatytuose skiepijimo centruose
Skiepijimai nuo raupų atliekami sveikatos priežiūros
įstaigose, numatytose esant 3 raupų grėsmės lygiui, ir
visose iš anksto teritorijos Pasirengimo raupų grėsmei
plane numatytuose skiepijimo centruose

____________________________________________
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Alytaus miesto savivaldybės
pasirengimo raupų grėsmei veiksmų plano
2 priedas
SKIEPO NUO RAUPŲ VIETOS PRIEŽIŪROS ATMINTINĖ
1. Raupų vakcinoje yra artimas raupų sukėlėjui virusas, todėl paskiepyto asmens
organizme susidaro imunitetas nuo raupų. Raupų vakcina yra saugi ir efektyvi, tačiau virusas gali
išplisti iš skiepo vietos prieš jai užgyjant ar liečiant užterštą tvarsliavą, drabužius ir kt., liečiant kitas
kūno vietas. Skiepo vietą dažnai niežti, norisi ją trinti, kasyti ir liesti, todėl virusas dažniausiai
išplinta į skiepyto asmens akis ir genitalijas.
2. Didžiausią susirūpinimą paskiepyto asmens artimiesiems, turintiems artimą sąlytį,
kelia tai, kad virusas gali išplisti iš skiepo vietos, sukeldamas kitiems asmenims, ypač vaikams,
bėrimą, karščiavimą, galvos ir viso kūno skausmą. Tai gali atsitikti artimą sąlytį su paskiepytu
asmeniu turėjusiems asmenims, kai nepakankamai prižiūrima skiepo vieta ir nesilaikoma higienos
reikalavimų.
3. Kad būtų sumažinta viruso išplitimo rizika, paskiepyti asmenys turi laikytis
atsargumo priemonių:
3.1. Skiepo vietą užklijuoti pleistru su marlės įdėklu. Tvarstį laikyti tol, kol susidaręs
šašas nukris savaime.
3.2. Vilkėti palaidinę, kuri uždengia skiepo vietą.
3.3. Tvarstį keisti kas 1–3 dienas.
3.4. Po tiesioginio sąlyčio su tvarsčiu plauti rankas šiltu vandeniu ir muilu ar valyti
specialiais alkoholiniais geliais ar putomis.
3.5. Skiepo vietą prieš maudantis uždengti vandeniui nepralaidžiu tvarsčiu, o
išsimaudžius – užklijuoti pleistru su marlės įdėklu.
3.6. Panaudotą tvarstį ir nukritusį šašą dėti į sandarų plastikinį maišą ir pristatyti į
asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje buvo skiepyta.
3.7. Nenaudoti orui nepralaidaus tvarsčio, kuris gali sukelti šašo suminkštėjimą ir
priešlaikinį nukritimą, skiepo vietos netepti jokiais tepalais ar kremais, nekasyti ir nekrapštyti.
3.8. Neliesti skiepo vietos ir daiktų, kurie gali būti užteršti virusu nuo skiepo vietos
(tvarsčių, rankšluosčių, drabužių, plaušinių ir kitų daiktų, kuriuos naudojo paskiepytas asmuo).
3.9. Atsitiktinai palietus skiepo vietą ar daiktus, kurie galėjo būti užteršti virusu, reikia
nedelsiant nusiplauti rankas šiltu vandeniu su muilu.
3.10. Miegant vienoje lovoje su paskiepytu asmeniu, būtina, kad jis skiepo vietą
užklijuotų pleistru su marlės įdėklu. Asmuo turi apsivilkti marškinius ar pižamą, kurie uždengtų
skiepo vietą.
3.11. Skiepyto asmens naudotus drabužius, rankšluosčius, patalynę ir kt., kurie galėjo
būti užteršti išskyromis iš skiepo vietos, laikyti atskiroje skalbinių dėžėje. Skalbti šiltame vandenyje
su detergentais ir (ar) balikliais. Po to kruopščiai nusiplauti rankas.
4. Atsargumo priemonių reikia laikytis tol, kol skiepo vietoje susidarys šašas ir jis
savaime nukris (po 2–3 savaičių).
_________________________
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Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių
situacijų valdymo plano
16 priedas

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIOS KULTŪROS
VERTYBĖS
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SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIO MATERIALAUS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO, KURIAM UŽTIKRINAMA PRIEŽIŪRA
PASKELBUS MOBILIZACIJĄ, SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Savivaldybės teritorijoje
esančio kultūros paveldo
(nekilnojamojo)
pavadinimas

1

2

1.

A. Juozapavičiaus kapas

2.
3.

Alytaus geležinkelio tilto
liekanos
Alytaus miesto žydų
senosios kapinės

4.

Alytaus namas V

5.

Alytaus namas VI

6.

Alytaus namas VII

7.
8.

Alytaus piliakalnis su
gyvenviete
Alytaus senojo miesto
vieta

Kultūros paveldo
(nekilnojamojo)
adresas,
tel. Nr.,
el. paštas
3
Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Savanorių g.

Alytaus m. sav., Alytaus m.
Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Medžiotojų g.
Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Pulko g. 28
Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Pulko g. 26
Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Pulko g. 24
Alytaus m. sav., Alytaus m.
Alytaus m. sav., Alytaus m.

Asmuo, atsakingas už
kultūros paveldo
(nekilnojamojo) priežiūrą
(vardas, pavardė, pareigos ir
jo kontaktiniai duomenys
(adresas, tel. Nr., el. paštas))
4
Nerijus Abromaitis, (8 315)
55 112, Kultūros sk. vyr.
specialistas,
nerijus.abromaitis@alytus.lt
(toliau – Nerijus Abromaitis)
Nerijus Abromaitis
Nerijus Abromaitis
Irena Čižienė, Romualdas
Lazarevičius, Tomas
Ramutis Lazarevičius
Janina Zdanavičiūtė
UAB ,,BVB“
Nerijus Abromaitis
Nerijus Abromaitis

Ūkio subjekto
(fizinio asmens), kuris užtikrins priežiūrą
paskelbus mobilizaciją, pavadinimas
(vardas, pavardė) ir jo kontaktiniai
duomenys (adresas, tel. Nr., el. paštas)
5
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381

171

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Alytaus sinagogos
pastato ir rabino namo
kompleksas
Alytaus žydų žudynių ir
užkasimo vieta
Alytaus, Radžiūnų
piliakalnis su gyvenviete
Antrojo pasaulinio karo
Sovietų Sąjungos karių
palaidojimo vieta
Anzelmo MatulevičiausMatučio kapas
Bakšių senovės
gyvenvietė
Bakšių senovės
gyvenvietė II

16. Forto dalis
17. Forto dalis
18. Gyvenvietė
19. Gyvenvietė
20. J.Bloznelio kapas
21. Kapai ir kryžius
22. Kapinynas

Alytaus m. sav., Kauno g. 9,
9A

Nerijus Abromaitis

Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381

Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Pulko g. Vidzgirio miškas
Alytaus m. sav., Alytaus m.

Nerijus Abromaitis

Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Ulonų g.

Nerijus Abromaitis

Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381

Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Daugų g. kapinės
Alytaus m. sav., Alytaus m.

Matulevičių šeima

Alytaus m. sav., Alytaus m.

Nerijus Abromaitis

Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Putinų g.
Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Putinų g.
Alytaus m. sav., Alytaus m.

Nerijus Abromaitis

Alytaus m. sav., Alytaus m.

Nerijus Abromaitis

Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Savanorių g.
Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Savanorių g.
Alytaus m. sav., Alytaus m.

Nerijus Abromaitis

Nerijus Abromaitis

Nerijus Abromaitis

Nerijus Abromaitis
Nerijus Abromaitis

Nerijus Abromaitis
Nerijus Abromaitis

Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
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Karo belaisvių ir civilių
žmonių kapinės
Lietuvos karių sukilėlių
24.
kapai
23.

25. Lietuvos partizanų kapas
26.

Mokytojo Kazio
Klimavičiaus paminklas

27. Namas
Paminklinė skulptūra
,,Rauda“
Piliakalnis, vad. Joninių
29. kalnu, Švento Jono
kalnu, Vienuolyno kalnu
28.

30. Piliakalnis, vad. Pilaite
31.

Poeto Antano Jonyno
namas

32. Rabino namas
Rašytojo Anzelmo
33. Matulevičiaus-Matučio
namas
Rašytojo Ksavero
34. Sakalausko-Vanagėlio
namas
Rėklaičių šeimos kapo
35.
antkapinis paminklas

Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Ulonų g.
Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Skardžio g.
Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Savanorių g.
Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Pulko g.
Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Jiezno g. 2
Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Ulonų g.
Alytaus m. sav., Alytaus m.

Nerijus Abromaitis

Alytaus m. sav., Alytaus m.

Nerijus Abromaitis

Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Liškiavos g. 17
Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Kauno g. 9A
Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Matučio g. 8

Jonas Jonynas

Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Birutės g. 12

Mečislovas Grigalijus
Balkauskas, Zofija Juzefa
Matulaitienė
Nerijus Abromaitis

Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Savanorių g.

Nerijus Abromaitis
Nerijus Abromaitis
Nerijus Abromaitis
Nerijus Abromaitis
Nerijus Abromaitis
Nerijus Abromaitis

Nerijus Abromaitis
Nerijus Abromaitis

Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
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36. Sandėlis
37.

Senasis miesto parkas su
fontanu

38. Senkapis
39. Sienų tapyba ,,Audėjos“
40. Sinagogos pastatas
Sovietų Sąjungos karių
palaidojimo vietos ir
41.
skulptūros ,,Rauda“
kompleksas
42. Tvirtovės forto liekanos
43. Varpas
44.

Žydų senųjų kapinių
dalis

Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Vilniaus g. 30
Alytaus m. sav., Alytaus m.

UAB ,,Alytaus prekyba“

Alytaus m. sav., Alytaus m.

Nerijus Abromaitis

Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Pramonės g. 1B
Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Kauno g. 9
Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Ulonų g.

Nerijus Abromaitis

Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Putinų g.
Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Panemuninkėlių g.
Alytaus m. sav., Alytaus m.,
Smėlio g.

Nerijus Abromaitis

Nerijus Abromaitis

Nerijus Abromaitis
Nerijus Abromaitis

Šv. Liudviko bažnyčia
Nerijus Abromaitis

Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
Vaida Džervienė, VšĮ Alytaus infrastruktūra
direktorė, tel. 8 687 80381
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SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIO MATERIALAUS KILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO, KURIS EVAKUOJAMAS PASKELBUS
MOBILIZACIJĄ, SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

1

2

3

4

5

Savivaldybės teritorijoje
esančio kultūros paveldo
(kilnojamojo)
pavadinimas
Paveikslas „Šv. Antanas“
su aptaisais
Paveikslas „Šv. Antanas“
Aptaisai
Paveikslas „Šv.
Kazimieras“
Paveikslas „Aušros vartų
Švč. Mergelė Marija“ su
aptaisais ir rėmu
Paveikslas „Aušros vartų
Švč. Mergelė Marija“
Aptaisai su rėmu
Paveikslas „Šv.
Liudvikas“
Paveikslas „Prisikėlęs
Kristus“

Kultūros paveldo (kilnojamojo)
adresas,
tel. Nr.,
el. paštas
Panemuninkėlių g. 6, 62265
Alytus, mob. tel. (682) 68
176 Šv. Liudviko bažnyčia
Alytuje
Panemuninkėlių g. 6, 62265
Alytus, mob. tel. (682) 68
176 Šv. Liudviko bažnyčia
Alytuje
Panemuninkėlių g. 6, 62265
Alytus, mob. tel. (682) 68
176 Šv. Liudviko bažnyčia
Alytuje
Panemuninkėlių g. 6, 62265
Alytus, mob. tel. (682) 68
176 Šv. Liudviko bažnyčia
Alytuje
Panemuninkėlių g. 6, 62265
Alytus, mob. tel. (682) 68
176 Šv. Liudviko bažnyčia
Alytuje

Asmuo, atsakingas už
kultūros paveldo
(kilnojamojo) priežiūrą
(vardas, pavardė, pareigos ir
jo kontaktiniai duomenys
(adresas, tel. Nr., el. patas))

Ūkio subjekto
(fizinio asmens), kuris užtikrins priežiūrą
paskelbus mobilizaciją, pavadinimas
(vardas, pavardė) ir jo kontaktiniai
duomenys (adresas, tel. Nr., el. paštas)

Kleb.Valdas Beleckas, mob.
tel. (682) 68 176

Kleb.Valdas Beleckas, mob. tel. (682) 68
176

Kleb.Valdas Beleckas, mob.
tel. (682) 68 176

Kleb.Valdas Beleckas, mob. tel. (682) 68
176

Kleb.Valdas Beleckas, mob.
tel. (682) 68 176

Kleb.Valdas Beleckas, mob. tel. (682) 68
176

Kleb.Valdas Beleckas, mob.
tel. (682) 68 176

Kleb.Valdas Beleckas, mob. tel. (682) 68
176

Kleb.Valdas Beleckas, mob.
tel. (682) 68 176

Kleb.Valdas Beleckas, mob. tel. (682) 68
176
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6

7

8

9

10

11

Kontūrinių paveikslų
pora
Kontūrinis paveikslas
„Švč. Mergelė Marija“
Kontūrinis paveikslas
„Šv. Jonas“
Kontūrinis paveikslas
„Šv. Petras“
Kontūrinis paveikslas
„Teisingumas“
Kontūrinių paveikslų
pora
Kontūrinis paveikslas
„Angelas“ (I)
Kontūrinis paveikslas
„Angelas“ (II)
Skulptūra
„Nukryžiuotasis“ (I)
Skulptūra
„Nukryžiuotasis“ (II)

Panemuninkėlių g. 6, 62265
Alytus, mob. tel. (682) 68
176 Šv. Liudviko bažnyčia
Alytuje
Panemuninkėlių g. 6, 62265
Alytus, mob. tel. (682) 68
176 Šv. Liudviko bažnyčia
Alytuje
Panemuninkėlių g. 6, 62265
Alytus, mob. tel. (682) 68
176 Šv. Liudviko bažnyčia
Alytuje
Panemuninkėlių g. 6, 62265
Alytus, mob. tel. (682) 68
176 Šv. Liudviko bažnyčia
Alytuje
Panemuninkėlių g. 6, 62265
Alytus, mob. tel. (682) 68
176 Šv. Liudviko bažnyčia
Alytuje
Panemuninkėlių g. 6, 62265
Alytus, mob. tel. (682) 68
176 Šv. Liudviko bažnyčia
Alytuje

Kleb.Valdas Beleckas, mob.
tel. (682) 68 176

Kleb.Valdas Beleckas, mob. tel. (682) 68
176

Kleb.Valdas Beleckas, mob.
tel. (682) 68 176

Kleb.Valdas Beleckas, mob. tel. (682) 68
176

Kleb.Valdas Beleckas, mob.
tel. (682) 68 176

Kleb.Valdas Beleckas, mob. tel. (682) 68
176

Kleb.Valdas Beleckas, mob.
tel. (682) 68 176

Kleb.Valdas Beleckas, mob. tel. (682) 68
176

Kleb.Valdas Beleckas, mob.
tel. (682) 68 176

Kleb.Valdas Beleckas, mob. tel. (682) 68
176

Kleb.Valdas Beleckas, mob.
tel. (682) 68 176

Kleb.Valdas Beleckas, mob. tel. (682) 68
176

176

12

13

Skulptūra
„Nukryžiuotasis“ (III)
Katafalko kryžius su
Nukryžiuotojo skulptūra

Komoda
14

15

16

Retabulas su reljefu ir
paveikslu „Švč. Mergelė
Marija Maloningoji“
Altorėlio retabulas su
reljefu
Paveikslas „Švč.
Mergelė Marija
Maloningoji“
Altorėlio Procesijų
altorėlis su paveikslais
„Švč. Mergelė Marija su
Vaikeliu“ / “Šv.
Pranciškus Asyžietis“
procesijų altorėlis
Paveikslas „Švč.
Mergelė Marija su
Vaikeliu“
Paveikslas „Šv.
Pranciškus Asyžietis“

Panemuninkėlių g. 6, 62265
Alytus, mob. tel. (682) 68
176 Šv. Liudviko bažnyčia
Alytuje
Panemuninkėlių g. 6, 62265
Alytus, mob. tel. (682) 68
176 Šv. Liudviko bažnyčia
Alytuje
Panemuninkėlių g. 6, 62265
Alytus, mob. tel. (682) 68
176 Šv. Liudviko bažnyčia
Alytuje
Panemuninkėlių g. 6, 62265
Alytus, mob. tel. (682) 68
176 Šv. Liudviko bažnyčia
Alytuje

Kleb.Valdas Beleckas, mob.
tel. (682) 68 176

Kleb.Valdas Beleckas, mob. tel. (682) 68
176

Kleb.Valdas Beleckas, mob.
tel. (682) 68 176

Kleb.Valdas Beleckas, mob. tel. (682) 68
176

Kleb.Valdas Beleckas, mob.
tel. (682) 68 176

Kleb.Valdas Beleckas, mob. tel. (682) 68
176

Kleb.Valdas Beleckas, mob.
tel. (682) 68 176

Kleb.Valdas Beleckas, mob. tel. (682) 68
176

Kleb.Valdas Beleckas, mob.
tel. (682) 68 176

Kleb.Valdas Beleckas, mob. tel. (682) 68
176

Panemuninkėlių g. 6, 62265
Alytus, mob. tel. (682) 68
176 Šv. Liudviko bažnyčia
Alytuje

177

17

Procesijų altorėlis su
paveikslais „Kristaus
Prisikėlimas“/„Švč.
Mergelės Marijos Širdis“
Procesijų altorėlis
Paveikslas „Kristaus
Prisikėlimas“
Paveikslas „Švč.
Mergelės Marijos Širdis“
Paveikslas „Šv. Šeima“

18

19

Paveikslas „Šv. Ona, pati
trečioji“

20

Paveikslas „Jėzaus
krikštas“

21

Paveikslas „Šv.
Kazimieras“
Paveikslas „Šv. Jurgis“

22

23

24

Paveikslas „Šventieji
Jonas Boskas ir
Dominykas Savio“
Paveikslas „Šv. Marija
Goreti“

Panemuninkėlių g. 6, 62265
Alytus, mob. tel. (682) 68
176 Šv. Liudviko bažnyčia
Alytuje

Savanorių g. 14, 62142
Alytus
Šv. Angelų Sargų bažnyčia
Savanorių g. 14, 62142
Alytus
Šv. Angelų Sargų bažnyčia
Savanorių g. 14, 62142
Alytus
Šv. Angelų Sargų bažnyčia
Savanorių g. 14, 62142
Alytus
Šv. Angelų Sargų bažnyčia
Savanorių g. 14, 62142
Alytus
Šv. Angelų Sargų bažnyčia
Savanorių g. 14, 62142
Alytus
Šv. Angelų Sargų bažnyčia
Savanorių g. 14, 62142
Alytus
Šv. Angelų Sargų bažnyčia

Kleb.Valdas Beleckas, mob.
tel. (682) 68 176

Kleb.Valdas Beleckas, mob. tel. (682) 68
176

Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8
315) 52 238

Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 315) 52 238

Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8
315) 52 238

Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 315) 52 238

Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8
315) 52 238

Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 315) 52 238

Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8
315) 52 238

Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 315) 52 238

Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 315) 52 238
315) 52 238
Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 315) 52 238
315) 52 238
Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 315) 52 238
315) 52 238
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Kielikas (I)
25

26

Kielikas (II) ir patena
Kielikas (II)
Patena
Komuninė

27
Monstrancija
28
Kapa
29
Stula
30
Kilimas
31

Savanorių g. 14, 62142
Alytus
Šv. Angelų Sargų bažnyčia
Savanorių g. 14, 62142
Alytus
Šv. Angelų Sargų bažnyčia
Savanorių g. 14, 62142
Alytus
Šv. Angelų Sargų bažnyčia
Savanorių g. 14, 62142
Alytus
Šv. Angelų Sargų bažnyčia
Savanorių g. 14, 62142
Alytus
Šv. Angelų Sargų bažnyčia
Savanorių g. 14, 62142
Alytus
Šv. Angelų Sargų bažnyčia
Savanorių g. 14, 62142
Alytus
Šv. Angelų Sargų bažnyčia

Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 315) 52 238
315) 52 238
Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 315) 52 238
315) 52 238
Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 315) 52 238
315) 52 238
Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 315) 52 238
315) 52 238
Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 315) 52 238
315) 52 238
Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 315) 52 238
315) 52 238
Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 Kleb. Arūnas Užupis, tel. (8 315) 52 238
315) 52 238

______________________________
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