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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ
VALDYMO PLANO TVIRTINIMO
2011 m. rugsėjo 5 d. Nr. A-719
Biržai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.551049; 2008, Nr.113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės
saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr.115-3230; 2009, Nr.159-7207) 14 straipsnio 1 dalies 4 punktu
ir atsižvelgdamas į Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2011 m. kovo 3 d.
raštą Nr.V 4-316 ,,Dėl Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano“:
1. T v i r t i n u Biržų rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą,
2011 m. liepos 19 d. suderintą su Panevėžio apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba.
2. N u s t a t a u, kad Biržų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija savo
veikloje vadovaujasi šiuo planu.
3. N u r o d a u paskelbti informaciją apie priimtą įsakymą.

Administracijos direktorius

Vytautas Džėja
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1. Bendrosios nuostatos
1.2. Derinimo lapas
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1.3. Plano pataisymas ir tikslinimas
Pataisymas – plane esančios informacijos (darbuotojų pavardžių, telefonų, gyvenamosios
vietos ir kt.) pakeitimas. Pataisymo procedūra atliekama du kartus per metus. Pataisymai registruojami
pateiktoje lentelėje.
1 lentelė. Plano pataisymai
Eil. Pakeistos informacijos talpinimo vieta (skyrius,
Pataisymo Atsakingo asmens
Nr. poskyris), turinys
data
pareigos, pavardė ir
vardas, parašas

8
Plano patikslinimas – procesas, kai planas yra peržiūrimas iš esmės, įvykus ūkio subjekto ar
įstaigos reorganizavimui arba atsiradus kitiems veiksniams, dėl kurių įtakos nukentėtų plano
veiksmingumas. Plano patikslinimai registruojami 2 lentelėje.
2 lentelė. Plano patikslinimas
Eil. Patikslinimo turinys ir jo žyma plane
Patikslinimo Atsakingo asmens pareigos,
Nr.
data
pavardė ir vardas, parašas
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1.4. Plano kopijų (plano išrašų) skirstymas
Eil.
Nr.

Subjektas, kuriam pateikta plano kopija,
pavadinimas, pateikimo būdas

3 lentelė. Plano kopijų skirstymas
Plano kopijos Atsakingo asmens pareigos,
pateikimo data pavardė ir vardas, parašas
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Eil.
Nr.

Subjektas, kuriam pateiktas plano išrašas,
pavadinimas, pateikimo būdas

Plano išrašo
pateikimo data

4 lentelė. Plano išrašai.
Atsakingo asmens
pareigos, pavardė ir vardas,
parašas
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1.5. Plano paskirtis ir tikslas
Biržų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau tekste – Planas) –
dokumentas, kuriuo vadovaujasi Administracijos direktorius organizuodamas Civilinės saugos
įstatymo 14 straipsnyje nurodytų užduočių ekstremaliose situacijose vykdymą.
Plano parengimo būtinybė grindžiama ekstremaliųjų situacijų atsiradimo dėl gamtinio,
techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių tikimybe. Ekstremalios situacijos gali sukelti
staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą bei
turtinius nuostolius. Planas reikalingas tam, kad būtų tinkamai organizuojami ir koordinuojami
savivaldybės, ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų padalinių savivaldybės teritorijoje, tarnybų, ūkio
subjektų ir gyventojų veiksmai rengiantis ekstremalioms situacijoms bei vykdant žmonių, aplinkos ir
turto apsaugą, organizuojant gelbėjimo ir ekstremalių situacijų padarinių šalinimo darbus.
Plano tikslai:
• įvertinti galimas ekstremalias situacijas ir atlikti jų rizikos analizę;
• nustatyti savivaldybės padalinių vaidmenį ir pareigas švelninant ekstremalių situacijų
padarinius, pasirengiant ekstremalioms situacijoms, reaguojant į jas ir likviduojant jų padarinius;
• koordinuoja savivaldybės struktūrinių padalinių bei valstybinių institucijų, esančių
savivaldybės teritorijoje, uždavinius ir funkcijas iškilus ekstremalios situacijos pavojui ir
Ekstremaliųjų situacijų metu;
• nustatyti veiksmų koordinavimo, valdymo ir kontrolės tvarką;
• nustatyti ekstremalios situacijos masto ir padarinių įvertinimo tvarką;
• numatyti civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos veiksmų ekstremalių situacijų metu
materialinio aprūpinimo bazę;
• vykdyti civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijų mokymo tvarką.
Planą rengia Administracijos direktoriaus 2011 balandžio 18 d. įsakymu Nr. A-333 paskirta
plano rengimo grupė ir, jai pritarus, Planas teikiamas tvirtinti Administracijos direktoriui. Planas
tvirtinamas Administracijos direktoriaus įsakymu.

1.6. Plane vartojamos sąvokos ir santrumpos
Plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin.,
1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
Plane vartojamos santrumpos:
APGV – apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
PGT – Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
SKS – Situacijų koordinavimo skyrius;
CS – civilinė sauga;
PS – perspėjimo sistema;
PNPS – Pasirengimo nelaimėms ir perspėjimo skyrius;
ESK – ekstremaliųjų situacijų komisija;
ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras;
PASPC – pirminės asmens sveikatos priežiūros centras;
BPGK – bendrosios praktikos gydytojo kabinetas;
GMP – Greitoji medicinos pagalba;
VSC – Visuomenės sveikatos centras;
VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;
SKS – Situacijų koordinavimo skyrius;
PS – Perspėjimo sistema.
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1.7. Savivaldybės trumpas apibūdinimas
Valdymas
Biržų rajonas yra Panevėžio apskrities administracinis vienetas, kurį valdo jos gyventojų
bendruimenės išrinkta Savivaldybės taryba.
Geografinė padėtis
Biržų rajonas yra Lietuvos Respublikos šiaurės rytinėje dalyje. Kaimyninės savivaldybės:
rytuose - Rokiškio rajono savivaldybė, vakaruose - Pasvalio rajono savivaldybė, pietuose - Kupiškio
rajono savivaldybė. Šiaurinėje dalyje rajonas ribojasi su Latvijos Respublika.
Plotas ir gyventojai
Biržų rajonas užima 1476 km² plotą, kuriame gyvena 27026 žmonių. iš kurių: darbingo 15502
amžiaus žmonių, gyventojų iki 15 metų 3949 žmonės, pensinio amžiaus 7575 žmonių.
Ūkio subjektai
Biržų rajono avivaldybėje veikia 376 ūkio subjektai. Dauguma Biržų rajono savivaldybės ūkio
subjektų veiklą vykdo didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių remonto,
apdirbamojoje gamyboje. Stambiausios rajono įmonės: UAB „Agaras“ (mėsos ir jos produktų
gamyba), AB „Siūlas“ (tekstilė), UAB „Biržų duona“ (duonos ir konditerijos gaminiai), UAB „Biržų
alus“ (alaus gamybas), TŪB ,,Rinkuškiai” (alaus gamyba), UAB ,,Tyla” (mediena).
Švietimas
Rajono švietimo sistemai priklauso 2 gimnazijos, 10 pagrindinių, 1 ikimokyklinio ugdymo, 1
pradinio ugdymo, 1 mokykla – darželis, 5 lopšeliai – darželiai, 2 neformaliojo švietimo įstaigos (1
muzikos mokykla su dailės skyrium, 1 sporto mokykla), 1 socializacijos centras, 1 pagalbos mokiniui,
mokytojui ir mokyklai centras, 1 Biržų technologijų ir verslo mokymo centras.
Sveikatos apsauga
Pirminę asmens sveikatos priežiūrą savivaldybėje vykdo VšĮ Biržų rajono savivaldybės
poliklinika ir UAB „Biržų šeimos gydytojų centras“. Stacionaro paslaugas Biržų rajono savivaldybėje
teikia VšĮ Biržų ligoninė (teikia pirmines ir antrines stacionarines bei antrines ambulatorines sveikatos
priežiūros paslaugas). Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas įgyvendina Biržų rajono
savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras.
Keliai
Biržų rajono savivaldybėje yra 36 valstybinės reikšmės keliai, iš kurių 5 krašto (107,74 km) ir
31 rajoninis (332,4 km).
Vandens telkiniai ir upės
Didesni rajono vandens telkiniai: Širvėnos ežeras (325, 4 ha), Kilučių ežeras (88,4 ha), Papilio
tvenkinys (86,4 ha), Ruoliškio tvenkinys (14,8 ha), Gulbinų tvenkinys (6,4 ha). Biržų rajone yra 5
hidrotechniniai statiniai. Rajono teritorijoje teka upės: Apaščia, Agluona, Tatula, Juodupė, Vabala,
Rovėja, Nemunėlis.
Miškai, durpynai
Bendras miško teritorijos plotas 20730 ha ir tai sudaro šiek tiek daugiau nei 1/4 dalį bendro
rajono ploto. Pagal grėsmę kilti gaisrams miškuose, pavojingi miškai sudaro 25,3%, (4518 ha miško).
Daugiausia pavojingų miškų girininkijose. Gaisringuoju sezonu sąlygos gaisrams susidaro Mūšos –
Tyrelio pelkėje bei Guodžių − Purvų durpyne.
Priešgaisrinė apsauga
Panevėžio APGV Biržų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir Biržų rajono savivaldybės
Priešgaisrinė tarnyba yra įsikūrusios Biržuose. Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba turi punktus 7
seniūnijose: Širvėnos, Pabiržės, Pačeriaukštės, Nemunėlio Radviliškio, Papilio, Vabalninko,
Parovėjos.
Valstybinės reikšmės objektai
Biržų rajone prie valstybinės reikšmės objektų priskiriami Akcinė bendrovė ,,ORLEN
Lietuva“ Biržų filialo naftos perpumpavimo stotis, magistralinis naftotiekis (37 km) ir vandens
tiekimo bei nuotekų šalinimo paslaugas teikianti įmonė UAB „Biržų vandenys“.
Perspėjimo sistema
Savyvaldybės teritorijoje rajono gyventojams įspėti yra sumontuotos 3 centralizuoto ir 6
vietinio valdymo elektros sirenos.
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Gyventojų apsauga
Rajone yra 17 kolektyvinės apsaugos statinių, kuriuose galima apsaugoti 8005 žmones.

1.8. Trumpas seniūnijų apibūdinimas
1.8.1. Biržų miesto seniūnija
Seniūnijos centras – Biržų miestas. Seniūnijos teritorija užima 1783,4 ha ploto, gyvena 13 193
gyventojų.
Seniūnijos teritorijoje įsteigtos 10 seniūnaitijų: Agaro. Aušros, Gimnazijos, J. Basanavičiaus,
Jovaro, Kęstučio, Laisvės, Rotušės, Upės, Žemaitės.
Seniūnijoje veikia „Saulės“ gimnazija, Jaunimo mokykla, „Atžalyno“ pagrindinė mokykla,
„Aušros“ pagrindinė mokykla, „Kaštonų“ pagrindinė mokykla, Technologijų ir verslo mokymo
centras, lopšelis – darželis „Genys“, lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“ lopšelis – darželis „Drugelis“,
mokykla – darželis „Vyturėlis“, V. Jakubėno muzikos mokykla, Sporto mokykla, VšĮ Biržų
poliklinika, VšĮ Biržų ligoninė, Biržų kultūros centras, Biržų Jurgio Bielinio viešoji biblioteka,
Muziejus „Sėla“.
Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 81 daugiabučių namų bendrijos, veikia 12 vaistinių.
1.8.2. Širvėnos seniūnija
Širvėnos seniūnija – didžiausia Biržų rajone, užima 241,32 km² plotą. Seniūnijoje įsikūrę 4532
gyventojai, yra 98 kaimai, iš jų 10 gyvena daugiau kaip 100 žmonių (pats didžiausias Biržų kaimas),
13 kaimų pavadinimai išlikę, tačiau gyventojų nėra.
Seniūnijos teritorijoje veikia trys įmonės: TŪB „Rinkuškių alaus darykla“, UAB „Biržų
Ranga“, UAB „Tyla“. Yra dvi ugdymo įstaigos: Kratiškių pagrindinė mokyklos ir Rinkuškių lopšelis
– darželis „Rugelis“. Taip pat veikia 9 medienos įmonės, 4 automašinų remonto įmonės, 16
parduotuvių, 1 viešojo maitinimo įstaiga, 4 Biržų kultūros centro filialai, 9 bendruomenės, 5 Biržų
Jurgio Bielinio viešosios biblioteko filialai, kuriose įrengtos interneto prieigos, 6 kaimo medicinos
punktai. Įsteigtos 9 seniūnaitijos : Anglininkų, Geidžiūnų, Kilučių, Kirkilų, Klausučių Ulytėlės,
Kratiškių, Naujasėdžių, Obelaukių, Rinkuškių.
1.8.3. Nemunėlio Radviliškio seniūnija
Seniūnijos centras – Nemunėlio Radviliškio miestelis, nuo Biržų miesto nutolęs 30 kilometrų.
Seniūnijos teritorija užima 20496,84 ha. Seniūnijos teritorijai priklauso 70 kaimų ir Nemunėlio
Radviliškio miestelis, gyvena 1945 gyventojai. Didesnės gyvenvietės yra: Nemunėlio Radviliškis,
Germaniškis, Pučiakalnė, Suostas.
Seniūnijoje veikia Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla ir Nemunėlio Radviliškio
pagrindinės mokyklos ikimokyklinis skyrius, Germaniškio pagrindinė mokykla, Nemunėlio
Radviliškio ambulatorija ir Germaniškio medicinos punktas, Biržų kultūros centro filialas, Biržų
Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos 3 filialai: Nemunėlio Radviliškio, Germaniškio, Pučiakalnės.
Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 5 bendruomenės. Įsteigtos 6 seniūnaitijos : Germaniškio,
Jasiškių, Nemunėlio Radviliškio, Pučiakalnės, Smaltiškių, Suosto.
1.8.4. Pabiržės seniūnija
Seniūnijos centras – Pabiržės miestelis, nuo Biržų miesto nutolęs 7 kilometrus.
Seniūnijos teritorija užima 8976 ha. Seniūnijos teritorijai priklauso 31 kaimas ir Pabiržės
miestelis, gyvena 2183 gyventojų. Didesnės gyvenvietės yra: Kirdonys, Naciūnai, Pabiržė, Gulbinai,
Daumėnai.
Seniūnijoje veikia Pabiržės pagrindinė mokykla, Pabiržės ambulatorija, Biržų kultūros centro
filialas Pabiržėje, Biržų rajono Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos 2 filialai: Pabiržės ir Kirdonių.
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Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 2 bendruomenės. Įsteigtos 4 seniūnaitijos : Gulbinų,
Kirdonių, Pabiržės, Šeškinės.
1.8.5. Pačeriaukštės seniūnija
Seniūnijos centras – Pačeriaukštės miestelis, nuo Biržų miesto nutolęs 15 kilometrų.
Seniūnijos teritorija užima 11000 ha. Seniūnijos teritorijai priklauso 54 kaimai, gyvena 1542
gyventojai. Didesnės gyvenvietės yra: Pačeriaukštė, Pasvaliečiai, Smilgiai, Juostaviečiai.
Seniūnijoje veikia Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla, 3 medicinos punktai (L.
Žemės, Smilgių, Sodeliškio), Biržų kultūros centro filialas Pačeriaukštėje, Biržų rajono Jurgio
Bielinio viešosios bibliotekos 3 filialai: Juostaviečių, Pačeriaukštės, Pasvaliečių.
Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 4 bendruomenės. Įsteigtos 4 seniūnaitijos: Juostaviečių,
Pačeriaukštės, Pasvaliečių, Smilgių.
1.8.6. Papilio seniūnija
Seniūnijos centras – Papilio miestelis, nuo Biržų miesto nutolęs 20 kilometrų.
Seniūnijos teritorija užima 27600 ha. Seniūnijos teritorijai priklauso 120 gyvenamųjų vietovių,
gyvena 2201 gyventojų. Didesnės gyvenvietės yra: Kvetkai, Papilys, Kučgalys, Kupreliškis,
Skrebiškiai.
Seniūnijoje veikia Papilio pagrindinė mokykla, Papilio ambulatorija ir 3 medicinos punktai
(Kučgalio, Kupreliškio, Kvetkų), Biržų kultūros centro filialas Papilio miestelyje, Biržų rajono Jurgio
Bielinio viešosios bibliotekos 5 filialai: Papilio, Kučgalio, Kupreliškio, Kvetkų, Skrebiškių.
Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 7 bendruomenės. Įsteigtos 6 seniūnaitijos : Kučgalio,
Kupreliškio, Kvetkų, Papilio, Satkūnų, Skrebiškių.
1.8.7. Parovėjos
Seniūnijos centras – Parovėjos kaimas, nuo Biržų miesto nutolęs 9 kilometrus.
Seniūnijos teritorija užima 28830 ha. Seniūnijos teritorijai priklauso 88 kaimai, kuriuose
gyvena 2225 gyventojai. Didesnės gyvenvietės yra: Medeikiai, Parovėja, Užušiliai, Drąseikiai.
Seniūnijoje veikia Medeikių pagrindinė mokykla, 2 medicinos punktai: Parovėjos ir Medeikių,
Biržų kultūros centro filialas Parovėjoje, Biržų rajono Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos 3 filialai:
Medeikių, Parovėjos, Užušilių. Yra kelios mažos medžio apdirbimo įmonės, 2 žemės ūkio bendrovės,
1 pieno perdirbimo įmonė.
Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 8 bendruomenės. Įsteigtos 5 seniūnaitijos: Būginių,
Drąseikių, Medeikių, Parovėjos, Užušilių.
1.8.8. Vabalninko
Seniūnijos centras – Vabalninko miestas, nuo Biržų nutolęs 30 kilometrų.
Seniūnijos teritorija užima 211,5 kv. km. Vabalninko miesto plotas 3,8 kv. km. Seniūnijos
teritorijai priklauso 78 kaimai (57 apgyvendinti) ir Vabalninko miestas, gyvena 3044 gyventojai.
Didesnės gyvenvietės yra: Vabalninkas, Ramongaliai, Šukionys, Meilūnai, Mieliūnai.
Seniūnijoje veikia Vabalninko lopšelis – darželis, Balio Sruogos gimnazija, Balio Sruogos
gimnazijos ikimokyklinis skyrius, Vabalninko ambulatorija, 2 medicinos punktai: Meilūnų, Šukionių.
Biržų kultūros centro filialais Vabalninko mieste, Biržų rajono Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos 4
filialai: Ančiškių, Meilūnų, Ramongalių, Vabalninko.
Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 8 bendruomenės. Įsteigtos 10 seniūnaitijų: Ančiškių,
Čypėnų, Gaižiūnų, Lebeniškių, Meilūnų, Mieliūnų, Ramongalių, Svilių, Šukionių, Vabalninko.
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2. Gresiančios ekstremalios situacijos
Biržų rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atlikta
vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2011 m. birželio 2 d.
įsakymu Nr. 1-189 (Žin., 2011, Nr. 70-3360) patvirtintomis metodinėmis rekomendacijomis.
Pavojai, galintys kilti savivaldybės teritorijoje, nustatyti remiantis statistiniais, istoriniais
duomenimis, specialistų vertinimais, patirtimi.
Atlikus galimų pavojų rizikos įvertinimą (plano 12.1 priedas), sudaromas savivaldybės galimų
pavojų sąrašas prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį (5 lentelė).
5 lentelė. Galimų pavojų sąrašas

Eil.
Nr.

Galimas pavojus

Bendras rizikos balas

Labai didelės rizikos lygis
1.

Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis ar
epidemija.

36

2.

Gaisrai pastatuose ir įrenginiuose.

35

3.

Gaisrai atvirose teritorijose

35

4.

Kelių transporto avarijos

30

5.

Naftos produktų išsiliejimas

24
Didelės rizikos lygis

6.

Stichiniai meteorologiniai reiškiniai

28

7.

Geologinis reiškinys

28

8.

Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai

24

9.

Pastatų, statinių griuvimai.

21

10.

Stichiniai hidrologiniai reiškiniai.

21

11.

Gyvūnų ligos

18

12.

Katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai.

16

Vidutinės rizikos lygis
13.

Radiacinė avarija

16

14.

Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai

16

15.

Pavojingas radinys

12
Priimtinos rizikos lygis

16.

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų avarijos

9

17.

Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimas

9

18.

Augalų ligos

9

19.

Žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir paukščių badas

9

20.

Katastrofiniai hidrologiniai reiškiniai.

8

21.

Karinė ataka, maištas, sukilimas.

8

22.

Teroristiniai išpuoliai

7

23.

Žmonių grobimas, įkaitų paėmimas

6

24.

Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės.

6
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25.

Vabzdžių antplūdis

6

26.

Maisto tarša

6

27.

Kuro resursų trūkumas ir (ar) stygius

6

28.

Streikai

6

29.

Dujų tiekimo sutrikimas

6

30.

Nusikaltimai, nusikalstami neramumai, gaujų siautėjimas

5

31.

Sabotažas, diversija

5

32.

Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį

5

33.

Oro tarša

5

34.

Vandens tarša

5

35.

Hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai

5

36.

Dirvožemio, grunto tarša

4

37.

Masinis užsieniečių antplūdis

3

Savivaldybės civilinės saugos sistemos subjektų pasiruošimas ir galimų pavojų, kuriems
nustatyta labai didelė ir didelė rizika, valdymas, koordinavimas ir jų padarinių likvidavimo
organizavimas yra aprašomas šiame Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. Tai būtų:
1. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis ar epidemija. Išplitus įvairioms
pavojingoms užkrečiamoms ligoms, gali susirgti daug gyventojų, tarp jų dirbančių, dėl ko pablogėtų
darbas įmonėse, nedirbtų mokyklos, vaikų darželiai, sutriktų rajono ekonomika. Galimi žmonių
mirties atvejai.
2. Gaisrai pastatuose ir įrenginiuose, gali būti gamtiniai, technologinių procesų ir
žmogaus veiklos sukelti. Dažniausiai pasitaiko buityje neatsargiai elgiantis su ugnimi, palikus
neužgesintą ugnies židinį, žaibo iškrovos metu ir pažeidžiant technologinius procesus. Gaisrų metu
iškyla grėsmė žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui ir aplinkai.
3. Gaisrai atvirose teritorijose tai didžiausią tikimybę turintis ir didžiausius nuostolius
atnešantis pavojus. Gaisrai gali būti gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti. Dažniausiai kyla palikus
neužgesintą ugnies židinį, žaibo iškrovos metu, miškų, durpynų, javų gaisrai. Gaisrų metu iškyla
grėsmė žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui ir aplinkai;
4. Kelių transporto avarijos, tai didžiausią tikimybę turintis ir didelius nuostolius
atnešantis pavojus. Avarijose žūsta ir sužalojami daugiausiai jauni, 18-35 metų žmonės. Biržų rajono
teritorijoje dažniausiai įvyksta automobilių transporto avarijos. Pagrindinės automobilių transporto
avarijų priežastys būna eismo taisyklių pažeidimai, saugaus greičio viršijimas, techniškai netvarkingas
transportas, nemokėjimas orientuotis sudėtingoje situacijoje, bloga kelių būklė ir nepalankios oro
sąlygos (rūkas, plikledis, lietus, sniegas) ir kita;
5. Naftos produktų išsiliejimas. Įvykus avarijai magistraliniame naftotiekyje, išsiliejusi
nafta ir jos produktai užterštų aplink avarijos vietą esantį gruntą, gruntinius vandenis, patektų į upelius
ir upes bei vandens telkinius, juos užterštų, tuo pakenkdami vandens florai ir faunai, o patekę į
vandenvietes, ir žmonėms. Šviesiems naftos produktams išsiliejus miesto ribose ir jiems patekus į į
miesto kanalizacijos tinklus, galimas gaisro ir sprogimo pavojus.
6. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai, tai:
• labai smarkus vėjas (maksimalus vėjo greitis 28 - 32 metrai per sekundę);
• labai smarkus lietus (kai per 12 val. ir trumpesnį laiką iškrenta 50 - 80 mm kritulių);
• ilgai trunkantis labai smarkus lietus (kai kritulių, iškritusių per 5 paras ir trumpiau,
kiekis viršija mėnesio standartinę klimato normą 2 - 3 kartus);
• labai smarkus snygis (kai per 12 val. ir trumpesnį laiką iškrenta 20 -30 mm kritulių ir
sniego dangos prieaugis yra 20 -30 cm.);
• labai smarki pūga (kai vidutinis vėjo greitis 15 - 20 m/s, matomumas 1000 m. ir
mažesnis, trunka 12 ir daugiau val.);
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• labai smarki kruša (ledėkų skersmuo 20 mm ir didesni);
• labai smarkus sudėtinis apšalas (apšalo storis/skersmuo ant lijundros stovo laidų 35
mm ir didesnis);
• labai smarki lijundra (apšalo storis/skersmuo ant lijundros stovo laidų 20 mm ir
didesnis);
• labai smarki šlapio sniego apdraba (apšalo storis/skersmuo ant lijundros stovo laidų
35 mm irdidesnis);
• speigas (kai 1 - 3 paras minimali oro temperatūra yra -30ºC ir mažesnė);
• kaitra (kai 3 dienas ir daugiau maksimali oro temperatūra yra 30ºC ir didesnė);
• šalna aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu (kai paros vidutinė oro temperatūra
10°C ir didesnė, o oro (dirvos paviršiaus) temperatūra 0ºC ir žemesnė);
• sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu (kai 30 parų ir daugiau paros
vidutinė oro temperatūra 10°C ir didesnė; hidroterminis koeficiento skaitinė reikšmė didesnė už 0,5);
• sausra miškuose (kai yra V miškų gaisringumo klasė ir kompleksinis miškų
gaisringumo rodiklio skaitinė reikšmė yra 10000 ir daugiau);
• labai tirštas rūkas (kai 12 val. ir ilgiau matomumas 100 m ir daugiau);
• labai smarki audra (kompleksas pavojingų meteorologinių reiškinių: perkūnija
ir /ar škvalas, smarkus lietus, kruša) (kai maksimalus vėjo greitis 15 - 28 metrai per sekundę; kai
per 12 val. ir trumpesnį laiką iškrenta 15 mm ir daugiau kritulių; ledėkų skersmuo 6 mm ir didesnis).
Šiems reiškiniams pasiekus ar viršijus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 patvirtintus rodiklius būtų sugadintos arba sugriautos elektros
pastotės, transformatorinės, elektros perdavimo linijos, išversti medžiai, užversti keliai, sutriktų
automobilių eismas, sutriktų žmonių aprūpinimas maistu, vandeniu, gyvulių aprūpinimas pašarais,
vandeniu, nutrūktų elektros energijos ir šilumos tiekimas, būtų sustabdyta įmonių veikla, padaryta
didėlė žala žemės ir miškų ūkiui, galimi žmonių sužalojimai ir mirties atvejai. Galimi vietinio
pobūdžio potvyniai.
Tačiau šie reiškiniai prognozuojami, hidrometeorologijos tarnyba gyventojus apie jų
artėjimą perspėja iš anksto, taigi galima tinkamai pasiruošti ir išvengti nepageidautinų padarinių arba
sušvelninti jų padarinius.
7. Geologinis reiškinys, tai:
- žemės drebėjimas - staigus žemės paviršiaus judėjimas tai yra staigaus žemės plutos
tampriosios deformacijos energijos išsilaisvinimo, spinduliuojamo seisminėmis bangomis, pasekmė.
Žemės drebėjimus sukelia ir ugnikalnių išsiveržimai ar žmogaus veiklos padariniai (pvz., aktyvios
kalnakasybos rajonuose).
Per pastarąjį šimtmetį Lietuvoje buvo juntami keli žemės drebėjimai, kurių epicentrai
buvo ne Lietuvoje.
• karstiniai reiškiniai - geologinių procesų ir reiškinių visuma susijusi su uolienų
tirpinimu, požeminių tuštumų ir specifinių paviršinių karstinio reljefo formų susidarymu. Tirpinamos
uolienos gali būti klintis, dolomitas, kiek mažiau paplitęs gipso ar sulfatinis karstas. Joms ištirpus
atsiranda tuščios ertmės į kurias sukrenta viršuje esantis gruntas, taip susidaro smegduobės arba
karstinės įgriuvos. Pavojingiausios karstinės įgriuvos arba smegduobės susidarančios gyvenvietėse
netoli pastatų arba po jais. Smeguobės arba karstinės įgriuvos gadina kelius ir pastatus, kelia daug
rūpesčių žemdirbiams, galimi žmonių sužalojimai ir mirties atvejai.
• nuošliauža – uolienų masės atitrūkimas ir nuslinkimas šlaitu žemyn dėl sunkio jėgos.
Nuošliaužos įvyksta dėl įvairių priežasčių:
- padidėjęs šlaito statumas, dėl vykstančios erozijos;
- sumažėjusio uolienų patvarumo (vibracija, kritulių pagausėjimas, požeminio vandens
prietaka);
- dėl seisminių smūgių;
- dėl žmonių veiklos.
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Nuošliaužos gali vystytis pamažu, bet gali būti labai staigios. Staigių nuošliaužų
pasekmės gali būti katastrofinės – sugriauti įvairūs pastatai, žmonių aukos ir kt.
8. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai, galimi:
• katastrofinių meteorologinių reiškinių atveju;
• dėl techninių priežasčių;
• sabotažo bei diversijos atvejais.
Būtų sugadintos arba sugriautos elektros pastotės, transformatorinės, elektros perdavimo
linijos, sustabdyta įmonių veikla, nutrauktas elektros energijos tiekimas vartotojams, padaryta didelė
žala pramonei, galimi žmonių sužalojimai ir mirties atvejai.
9. Pastatų, statinių griuvimai - gyvenamojo ar kitos paskirties pastato, statinio arba jo
konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas, kai neatidėliotinai reikia suteikti gyvenamąją vietą
žmonėms.
10. Stichiniai hidrologiniai reiškiniai, tai:
• upės nusekimas (kai vandens debitas upėje sumažėja iki reikšmės, mažesnės už
nustatytą gamtosauginį debitą);
• labai aukštas upės vandens lygis (vandens lygio pakilimas Baltijos sistemoje virš
vandens matavimo stoties nulinio lygio cm ar vandens lygio pakilimas Baltijos sistemoje virš Baltijos
jūros lygio m).
Šiems reiškiniams pasiekus ar viršijus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 patvirtintus rodiklius sutrinka įprastos gyvenimo sąlygos bei
ūkinė veikla. Tačiau šie reiškiniai prognozuojami, hidrometeorologijos tarnyba gyventojus apie jų
artėjimą perspėja iš anksto, taigi galima tinkamai pasiruošti ir išvengti nepageidautinų padarinių
11. Gyvūnų ligos, tai ligos, pasižyminčios itin greitu plitimu bei rimtomis pasekmėmis
socialinėje, ekonominėje ir sveikatos apsaugos srityse. Nustačius šias ligas prekyba gyvūnais ir
gyvūniniais produktais yra draudžiama, šalis izoliuojama, ribojamas gyvūnų ir žmonių judėjimas ir t.t.
Pagal kasmet tvirtinamą Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės planą, Lietuvoje vykdoma snukio ir
nagų, afrikinio ir klasikinio kiaulių maro kiaulėms ir šernams, naminių ir laukinių paukščių gripo ir
naminių bei laukinių paukščių Niukaslio ligų stebėsena: atsižvelgiant į ligos aktualumą Lietuvoje,
nustatomas privalomų gyvūnų kraujo tyrimų skaičius, stebimos gyvūnų bandos. Šis planas
koreaguojamas kiekvienais metais pagal ES bei kitų šalių gyvūnų sveikatos būklę. Aukščiau minėtų
ligų įtarimo atveju turi būti taikomos priemonės, nurodytos neatidėliotinų priemonių plane.
12. Katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai, tai:
• uraganas (maksimalus vėjo greitis ≥33 metrai per sekundę);
• labai smarkus lietus (kai per 12 val. ir trumpesnį laiką iškrenta daugiau negu 80 mm
kritulių);
• ilgai trunkantis labai smarkus lietus (kai kritulių, iškritusių per 5 paras ir trumpiau,
kiekis viršija mėnesio standartinę klimato normą daugiau negu 3 kartus);
• labai smarkus snygis (kai per 12 val. ir trumpesnį laiką iškrenta 30 mm ir daugiau
kritulių ir sniego dangos prieaugis yra daugiau negu 30 cm.);
• labai smarki pūga (kai vidutinis vėjo greitis didesnis negu 20 m/s, matomumas 500 m.
ir mažesnis, trunka 1 parą ir daugiau);
• labai smarkus speigas (kai daugiau negu 3 paras minimali temperatūra yra -30ºC ir
daugiau).
Šiems reiškiniams pasiekus ar viršijus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 patvirtintus rodiklius būtų sugadintos arba sugriautos elektros
pastotės, transformatorinės, elektros perdavimo linijos, išversti medžiai, užversti keliai, sutriktų
automobilių eismas, sutriktų žmonių aprūpinimas maistu, vandeniu, gyvulių aprūpinimas pašarais,
vandeniu, nutrūktų elektros energijos ir šilumos tiekimas, būtų sustabdyta įmonių veikla, padaryta
didėlė žala žemės ir miškų ūkiui, galimi žmonių sužalojimai ir mirties atvejai. Galimi vietinio
pobūdžio potvyniai.
Tačiau šie reiškiniai prognozuojami, hidrometeorologijos tarnyba gyventojus apie jų
artėjimą perspėja iš anksto, taigi galima tinkamai pasiruošti ir išvengti nepageidautinų padarinių arba
sušvelninti jų padarinius.
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3. Perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją
situaciją organizavimas
Už savivaldybės teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų ir gyventojų perspėjimą
ir informavimą, perspėjimo sistemos aktyvinimą atsakingas administracijos direktoriaus įgaliotas
rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai tel.
(8 450) 42 100 ; 8 698 18 435. Taip pat atsakingais paskirti seniūnijų seniūnai, jo nesant seniūno
pavaduotojai, kurie turi vykdyti civilinės saugos sistemos subjektų ir gyventojų perspėjimą ir
informavimą, perspėjimo sistemos aktyvinimą savo seniūnijos teritorijoje.
Rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas civilinei saugai ir
mobilizacijai atsakingas už:
• tiesioginį gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimą ir informavimą;
• rajono savivaldybės perspėjamų civilinės saugos sistemos subjektų sąrašo parengimą ir
tikslinimą;
• perspėjimo teksto parengimą ir pateikimą Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo
valdybai, civilinės saugos sistemos subjektams pagal sąrašą,
• vietiniams transliuotojams, su kuriais sudaryta sutartis dėl gyventojų informavimo
ekstremaliųjų situacijų atvejais;
• civilinės saugos perspėjimo sistemos vietinio valdymo elektros sirenų įjungimo
organizavimas.
Rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai, jo nesant seniūno pavaduotojai
atsakingi už:
• civilinės saugos perspėjimo sistemos vietinio valdymo elektros sirenų įjungimą savo
seniūnijos teritorijoje;
• seniūnijos gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimą per pasiuntinius, vykstančiu
specialios paskirties automobiliais su garso stiprinimo įranga arba kitomis transporto priemonėmis, iš
anksto nustatytais maršrutais į gyvenamąsias vietoves, kuriose nėra galimybių panaudoti kitų
įspėjamųjų garsinių priemonių.
Savivaldybės gyventojams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją
(įvykį) mieste centralizuotu būdu įjungiamos 3, o kaimo vietovėse 6 vietinio valdymo elektros sirenos.
Informacija ir rekomendacijos perduodamos per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją.
Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančių sirenų sąrašas pateikiamas 6 lentelėje.

Eil.
Nr.

Gyvenamosios
vietovės
pavadinimas

1.

Biržų miestas

2.

Biržų miestas

3.

Biržų miestas

4.
5.

6.

Parovėjos sen.
Stačkūnų k.
Širvėnos sen.
Rinkuškių
gyvnvietėje
Vabalninko
sen.
Vabalninko m.

Sirenos
įrengimo
adresas
Astravas 17
Biržų miestas
J.Janonio g. 1
Biržų miestas
Skratiškių g.
12, Biržai
Stačkūnų k.

6 lentelė. Gyventojų perspėjimo ir informavimo sirenų sąrašas
Sirenos
Objekto,
valdymui
Sirenos
Sirenos
kuriame
Sirenos
naudojamos
galingumas
valdymo
įrengta sirena,
tipas
programinės
(dB)
būdas
apibūdinimas
įrangos
apibūdinimas
CentraliAB ,,Siūlas“
S-40
120
Radijo ryšys
zuotas
CentraliBiržų PGT
S-40
120
Radijo ryšys
zuotas
Biržų
Centralitechnologijų ir
S-40
120
Radijo ryšys
zuotas
verslo centras
AB „Orlen
Vietinis
Magnetinis
S-40
120
Lietuva“
valdymas
paleidėjas

Rinkuškių k.

UAB ,,Biržų
ranga“

S-40

120

Vietinis
valdymas

Magnetinis
paleidėjas

S. Neries g 8
Vabalninko
m.

Biržų
technologijų ir
verslo centro

S-40

120

Vietinis
valdymas

Magnetinis
paleidėjas

20
skyrius
7.

Vabalninko
sen.
Vabalninko m.

K. Šakenio g
29
Vabalninko
m.

8.

Papilio sen.
Papilio mstl.

Rožių g 25
Papilio mstl.

9.

NemunėlioRadviliškio
sen.

Biržų g. 32
Nemunėlio
Radviliškio
mstl.

Vabalninko
ugniagesių
komandoje
Papilio
ugniagesių
komandoje
Nemunėlio
Radviliškio
ugniagesių
komandoje

S-40

120

Vietinis
valdymas

Magnetinis
paleidėjas

S-40

120

Vietinis
valdymas

Magnetinis
paleidėjas

S-40

120

Vietinis
valdymas

Magnetinis
paleidėjas

Gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimas ir informavimas vykdomas dviem
lygiais:
valstybės lygiu vykdo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Civilinės saugos
valdybos Situacijų koordinavimo skyrius;
savivaldybės lygiu vykdo rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas
civilinei saugai ir mobilizacijai savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu.
Sprendimą dėl gyventojų ir civilinės saugos sistemų subjektų perspėjimo ir informavimo
savivaldybės lygiu priima Savivaldybės administracijos direktorius, jo nesant Savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas.

3.1. Savivaldybės teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimas ir
informavimas gavus savivaldybės administracijos direktoriaus ar savivaldybės
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymą
Rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto civilinei saugai ir mobilizacijai
veiksmai:

• patikrina, ar teisingas identifikavimo kodas, jei nurodymas perduodamas telefonu.
Identifikavimo kodas gali būti nenaudojamas, jei nurodymas perduodamas vietoje, dalyvaujant
tiesioginiam viršininkui;
• patikslina sirenų jungimo laiką;
• priima informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams;
• perspėja ir informuoja savivaldybės lygio civilinės saugos sistemos subjektus.
Informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams pateikia:
• Panevėžio APGV struktūrinio padalinio darbuotojui šiais elektroninio pašto adresaispanevezys.ovs@vpgt.lt ir bernardas.laurinaitis@vpgt.lt, kuris privalo pateikti informaciją apie įvykį,
pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
SKS vyriausiajam arba vyresniajam specialistui ir regioniniams transliuotojams;
• vietiniams transliuotojams ir nurodyti informacijos gyventojams paskelbimo laiką,
kuris turi būti ne vėlesnis nei 3 min. nuo sirenų įjungimo pradžios;
• nurodytu laiku įjungia centralizuoto valdymo sirenas;
• kontroliuoja perspėjimo sistemos veikimą;
• informuoja asmenis, davusius nurodymą perspėti ir informuoti gyventojus ir civilinės saugos
sistemos subjektus, ir APGV struktūrinio padalinio darbuotoją šiais elektroninio pašto adresaispanevezys.ovs@vpgt.lt ir bernardas.laurinaitis @vpgt.lt apie nurodymų įvykdymą;
• įrašo darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašo atliktus veiksmus.

3.2. Savivaldybės teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų ir gyventojų
perspėjimas ir informavimas gavus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos struktūrinio
padalinio darbuotojo nurodymą
Rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto civilinei saugai ir mobilizacijai
veiksmai:
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• patikrina, ar teisingas identifikavimo kodas;
• patikslina sirenų įjungimo laiką;
• priima informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams;
• informuoja savivaldybės administracijos direktorių ir savo tiesioginį vadovą apie gautą
nurodymą perspėti ir informuoti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus;
• perspėja ir informuoja savivaldybės lygio civilinės saugos sistemos subjektus;
• pateikia vietiniams transliuotojams, su kuriais pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai dėl
gyventojų informavimo ekstremaliųjų situacijų atvejais, informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir
rekomendacijas gyventojams ir nurodyti informacijos gyventojams paskelbimo laiką, kuris turi būti ne
vėlesnis negu 3 min. nuo sirenų įjungimo pradžios;
• nurodytu laiku įjungia centralizuoto valdymo elektros sirenas;
• kontroliuoja perspėjimo sistemos veikimą;
• informuoja APGV struktūrinio padalinio darbuotoją šiais elektroninio pašto adresaispanevezys.ovs@vpgt.lt ir bernardas.laurinaitis @vpgt.lt, savivaldybės administracijos direktorių ir
savo tiesioginį viršininką apie gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimą ir
informavimą;
• įrašo darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašo atliktus veiksmus.

3.3. Savivaldybės teritorijoje esančių civilinės saugos subjektų ir gyventojų perspėjimas ir
informavimas įvykus avarijai ūkio subjekte, įregistruotam Valstybinės reikšmės ir pavojingų
objektų registre
Rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto civilinei saugai ir mobilizacijai
veiksmai:
• patikslinti avarijos pobūdį, mastą, vietą, laiką, avarijos priežastis ir aplinkybes, ar yra
nukentėjusiųjų;
• patikslinti, kokių veiksmų ir priemonių reikia imtis siekiant apsaugoti gyventojus;
• informuoti savivaldybės administracijos direktorių, savo tiesioginį viršininką ir gauti jų
nurodymus;
• esant būtinybei perspėti ir informuoti gyventojus ir savivaldybės lygio civilinės saugos
sistemos subjektus ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose numatyta tvarka.

3.4. Darbuotojo veiksmai dėl techninių kliūčių neveikiant perspėjimo ir informavimo sistemai
Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai apie
visus PS veikimo sutrikimus, aparatūros gedimus, jų priežastis, PS veikimo atkūrimą elektroniniu
paštu bernardas.laurinaitis @vpgt.lt informuoja APGV CS skyriaus darbuotoją, atsakingą už PS
priežiūros organizavimą ir kontrolę, pastarasis – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
SKS budinčios pamainos vyriausiąjį ar vyresnįjį specialistą ir PNPS darbuotoją, atsakingą už PS
priežiūros organizavimą ir kontrolę.
Kai darbuotojams, atliekantiems PS aparatūros techninę priežiūrą, nepavyksta gedimų pašalinti
savo jėgomis, dėl remonto gali būti kreipiamasi į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Specialiąją priešgaisrinę gelbėjimo valdybą.

3.5. Savivaldybės teritorijoje esančių civilinės saugos sistemų subjektų ir gyventojų
perspėjimas ir informavimas per pasiuntinius
Gyvenamosiose vietovėse, kuriose nėra sirenų ar nėra galimybių panaudoti kitų įspėjamųjų
garsinių priemonių, gyventojai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos, ūkio
subjektai perspėjami ir informuojami per pasiuntinius, vykstančius specialios paskirties automobiliais,
turinčiais garso stiprinimo įrangą. Pasiuntinių išvykimo maršrutai pateikti 7 lentelėje. Perspėjimo ir
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informavimo tekstą ir informaciją pasiuntiniams įteikia seniūnijos seniūnas, kuriam šios informacijos
tekstą pateikia Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai.
7 lentelė. Pasiuntinių išvykimo maršrutai

Teritorijos
pavadinimas
Anglininkų
seniūnaitija
Geidžiūnų
seniūnaitija
Kilučių
seniūnaitija
Kirkilų
seniūnaitija
Klausučių
Ulytėlės
seniūnaitija
Kratiškių
seniūnaitija
Naujasėdžių
seniūnaitija
Obelaukių
seniūnaitija
Rinkuškių
seniūnaitija
Kučgalio
seniūnaitija
Kupreliškio
seniūnaitija
Kvetkų
seniūnaitija
Papilio
seniūnaitija
Satkūnų
seniūnaitija
Skrebiškių
seniūnaitija
Gulbinų
seniūnaitija
Kirdonių
seniūnaitija
Pabiržės
seniūnaitija
Šeškinės
seniūnaitija

Būginių
seniūnaitija
Drąseikių
seniūnaitija

Perspėjamų gyventojų teritorija
Širvėnos seniūnija
Anglininkų k., Galintiškio k., Iškonių k., Krikščių k., Mickūnų k., Mieleišių k.,
Nastopiškio k., Šliželių k., Štakirių k., Tauniūnų k.,
Gavėnų k., Geidžiūnų k., Kutelių k., Svirplėnų k., Tarosiškių k., Vaitkūnų k.,
Zastaučių k.
Buožiškio k., Dirvonakių k., Kilučių k., Mikeliškių k., Ožkiniškio k.,
Šimpeliškių k., Varniūnų k.
Jonavos k., Juodelių k., Kvietkelių k., Padegesių k., Rimgailių k., Ripeikių k.,
Totorių k.

Atsakingas
pasiuntinys
Neringa
Šijanienė
8 687 98 263

Čepukų k., Klausučių k., Naradavos k., Valantiškio k.
Aulių k., Bajoriškių k., Butniūnų k., Daudžgirių k., Jagaudžių k., Kratiškių k.,
Naujikų k., Pagavėnių k., Pievnikų k., Puodžiūniškių k., Skamarakų k.,
Šniukščių k., Užulieknio k.
Egerdiškio k., Gataučių k., Javeniškių k., Liepų k., Nausėdžių k., Upeliškio k.,
Zizonių k.
Devynbalsių k., Izdoniškio k., Jukniškių k., Medžvalakių k., Mūrinės k.,
Obelaukių k., Pamūriškio k., Paskratiškių k., Skratiškių k., Svirgeliškių k.
Karajimiškio k., Kaunių k., Mantagailiškio k., Smaltiškių k.
Papilio seniūnija
Einorių k., Kučgalio k., Kuprių k., Kvedariškio k., Miegonių k., Paberžinės k.,
Plepikių k., Šiekštininkų k., Valiuliškių k., Žvirblių k.
Apaščios k., Diemedžių k., Galvokų k., Kupreliškio mstl., Kurklių k., Purleškių
k., Šlėgeriškio k., Vieščiūnų k., Vileišiškių k.
Andrišonių k., Baryškių k., Bruzgulių k., Eiskudžių k., Gačionių k., Gaigalų k.,
Gervelėnų k., Gikonių k., Jokniūnų k., Kvetkų k., Mitlanų k., Palaidžios k.,
Roviškių k.,
Garšvių k., Gudelių k., Kyliškių k., Kubilių k., Miliškių k., Pariškių k.,
Parovėjos k., Prūdelio k., Sviesteliškio k., Valkiškių k.
Dukurnių k., Kadarų k., Kemėnų k., Mažuikių k., Satkūnų k., Smaliečių k.,
Šakiškio k.,
Gajūnų k., Glūdiškio vs., Griauzdžių k., Ilgabradų vs., Kraštų k., Latvygalos k.,
Laužadiškio k. Mantvydiškio k., Mikališkio vs., Mikalių k., Sauginų k.,
Skrebiškio k., Skrebiškių k., Sližių k., Šiliškio k., Šniurkiškių k.,
Pabiržės seniūnija
Daumėnų k., Gulbinų k.,Paringužių k., Spalviškių k., Užugulbinės k
Čeniškių k., Gerkiškių k., Juodeišių k., Kirdonėlių k., Kirdonių k.

Renas Čygas
8 610 44 571

Vita Zurbaitė
8 682 53 992

Balandiškių k., Gatavinos vs., Kiršonių k., Kojeliškių k., Latveliškio k., Likėnų
k., Naciūnų k., Pabiržės mstl., Pagirių k., Patatuliečių k., Zakrių k.
Dainiūnų k., Padaičių k., Šeškinės k., Užubalių k.
Parovėjos seniūnija
Ageniškio k., Balzieriškio k., Būginių k., Eglynės k., Gailių k., Garjonių k.,
Gavėniškio k., Genių vs., Gražiškių k., Juozeliškių I k., Jurginiškio vs.,
Laužadiškio k., Lieknagalos vs., Marmakiškių k., Neciūnų k., Pakriaušės vs.,
Semeniškių k., Simanių k., Virškupėnų k.
Drąseikių k., Kacimiškio k., Liesiškio k., Lyglaukių k., Paežerių k., Skrebiškių
k.,

Galutė
Tamulėnienė
8 610 07 678
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Medeikių
seniūnaitija
Parovėjos
seniūnaitija
Užušilių
seniūnaitija

Juostaviečių
seniūnaitija

Pačeriaukštės
seniūnaitija
Pasvaliečių
seniūnaitija
Smilgių
seniūnaitija
Germaniškio
seniūnaitija
Jasiškių
seniūnaitija
Nemunėlio
Radviliškio
seniūnaitija
Pučiakalnės
seniūnaitija
Smaltiškių
seniūnaitija
Suosto
seniūnaitija
Ančiškių
seniūnaitija
Čypėnų
seniūnaitija
Gaižiūnų
seniūnaitija
Lebeniškių
seniūnaitija
Meilūnų
seniūnaitija
Mieliūnų
seniūnaitija
Ramongalių
seniūnaitija
Svilių
seniūnaitija
Šukionių
seniūnaitija
Vabalninko
seniūnaitija

Akmeniškio k., Apušynės k., Dagiškio k., Dubriškio k., Kašeliškių k.,
Kraniškio k., Lapakritos k., Latvelių k., Medeikių k., Pagervės k., Peleniškių k.,
Skultiškių k., Strazdiškio k.
Dvaroniškio k., Karališkių k., Pajukniškio k., Parovėjos k., Pitiškio k.,
Spalviškių k., Tamošiūnų I k., Ubiškių k., Vinkšninių k., Žirgeliškių k.
Braškių k., Daukniškių k., Kirbulių k., Užušilių k.
Pačeriaukštės seniūnija
Didžiosios Panemunės k., Drabūnų k., Dvargalių k., Jonavos k. (dalis),
Juostaviečių k., Legailių k., Odmeniškio k., Pakalniečių k., Pauperių k.,
Purviškių II k., Smilgelių k., Sodeliškių k., Šilėnų k., Tylinavos k., Žvejotgalos
k.
Bačiškių k., Bikšių k., Bitniškių k., Butautų k., Dilių k., Gineičių k., Grumšlių
k., Jackonių k., Jukniškių k., Kelmynės k., Lapiškių k., Medinėlių k., Medinių
k., Morkūnų k., Pačeriaukštės I k., Pačeriaukštės II k., Pagaičiškių k., Pakarklių
k., Peleniškių k., Ratninkų k., Šarkinės k.,

Aurimas
Frankas
8 612 26 265

Gudiškių k. (dalis), Kazlų k., Pasvaliečių k., Strėliškių k.
Kuosakių k., Putrių k., Smilgių k., Toliūnų k.
Nemunėlio Radviliškio seniūnija
Germaniškio k., Gužų k., Kukulių k., Kuldūnų k., Melėnų k., Runikių k.,
Straugalių k., Velykionių k.
Jasiškių k., Kočėnų k

Giedrius
Kubilius
8 682 53 953

Bėčiūnų k., Krauklių k., Leitiškių k., Lujėnų I k., Lukėnų k., Zasiškių k.
Antupės k., Aspariškių k., Bėnupės k., Beinoro k., Muoriškių k., Pučiakalnės
k., Rigmantiškių k., Sandariškių vs., Tabokinės k., Totorkalnio k., Zabiškių k.
Kuokaviečių k., Lujėnų II k., Nemunėlio k., Pundurių k., Slimaniškių k.,
Smaltiškių k.,
Bobėnėlių k. Bobėnų k., Naujikų k., Purviškių I. k., Rindaugų k., Sebentiškio k,
Suosto k., Svidžių k., Totorių k.
Vabalninko seniūnija
Ančiškių k., Aukštuolių k., Daržų k., Mediniškių I k., Nariškių k., Skaistbalio
k.,
Čypėnų k., Gumbelių k., Kateliškių k., Plikių k., Šlekiškių k.
Gaižiūnų k., Misiškių k., Patatuliečių k.,
Eiminiškių k., Laužų k., Lebeniškių k., Linaičių k.,
Ilgalaukių k., Lamokėlių k., Lamokų k., Meilūnų k., Šalnių k.
Jasiuliškių k., Mieliūnų k.,
Inkūnų k.,
Daunorių k., Svilių k., Voriškio k.
Butniūnų k., Berniškių k., Dumbliūnų k,. Guodžių k., Padvariečių k.,
Severiškio k., Šukionių k., Varteliškių k.
Muimelio k., Narvydiškių k., Veleniškių k.,

Lilija
Vaitiekūnienė
8 686 73 741
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4. Informacijos apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir
perdavimo tvarka
Operatyvus ir nenutrūkstamas informacijos apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją
situaciją perdavimas ir priėmimas bus vykdomas panaudojant fiksuoto ir mobiliojo ryšio telefonus,
faksimilinį ryšį, elektroninį paštą ir radijo ryšį.

4.1. Informacijos apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir perdavimo
apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitoms suinteresuotoms institucijoms tvarka
Biržų rajono savivaldybės administracijoje už informacijos priėmimą ir teikimą, kai nėra
paskelbta ekstremali situacija ir nėra sušauktas ekstremalių situacijų operacijų centras atsakingas
civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausias specialistas. Paskelbus ekstremalią situaciją už
informacijos perdavimą ir priėmimą atsakinga ekstremalių situacijų operacijų centro informacijos
valdymo ir visuomenės informavimo grupė.
Informacija teikiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM tel.8 5 271
7511, mob. tel. 8 610 02 359, sks@vpgt.lt, ems@vpgt.lt, Panevėžio apskrities priešgaisriniai
gelbėjimo valdybai tel. 8 45 50 34 67, mob. tel. 8 686 62 434, panevezys.ovs@vpgt.lt ir
bernardas.laurinaitis @vpgt.lt šiais atvejais:
• kai prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremalių įvykių
kriterijai (kai gresia ekstremali situacija);
• kai pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremalių įvykių kriterijai (kai susidarė
ekstremalioji situacija).
Savivaldybėje esančių civilinės saugos pajėgų kontaktai, ekstremalių situacijų komisijos ir
ekstremalių situacijų operacijų centro komisijų sudėtys, kontaktai ir nuostatai pateikiami 12.2 priede.
Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m.
liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-517 ,,Dėl keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar
ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Susidarius ekstremaliajai situacijai, informacija apie susidariusią ekstremalią situaciją
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pateikiama ne tik telefonu, bet ir elektroniniu
paštu ar faksu užpildžius šias pranešimų formas:
1. Forma ES-1 teikiamas pirminis pranešimas apie susidariusią ekstremaliąją situaciją. Šis
pranešimas perduodamas kiek galima greičiau nuo ekstremaliosios situacijos susidarymo pradžios, bet
ne vėliau kaip per 2 valandas nuo gelbėjimo darbų pradžios;
2. Forma ES-2 teikiamas pranešimas apie atliekamus gelbėjimo darbus, susidariusią
ekstremalią situaciją. Šis pranešimas teikiamas kas 4 valandas nuo pirminio pranešimo apie
susidariusią ekstremaliąją situaciją pateikimo.
3. Forma ES-3 teikiamas pranešimas apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą. Šis
pranešimas teikiamas pašalinus ekstremalios situacijos padarinius.
Jeigu informacija apie susidariusią ekstremalią situaciją išsamiai pateikta formoje ES-1, o
ekstremaliosios situacijos vietoje padėtis nesikeičia, forma ES-2 nepildoma. Informacija apie įvykį,
gresiantį ar įvykusį ekstremalų įvykį ir gresiančią ekstremalią situaciją Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentui teikiama telefonu, faksu arba elektroniniu paštu, formos nepildomos.
Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžių protokolų kopijos ne vėliau kaip per 12
valandų nuo posėdžio pabaigos elektroniniu paštu ar faksu pateikiamos Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentui ir apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.
Formos ES-1, ES-2, ES-3 pateikiamas plano 12.19. priede.

25

4.2. Ryšių organizavimo schemos ir ryšių priemonės naudojamos informacijai priimti ir
perduoti
Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją Biržų rajono
savivaldybėje schema pateikta plano 12.15 priede.
Už savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro grupių veiklai naudojamo ryšio
organizavimą atsako Savivaldybės ESOC Administravimo ir elektroninio ryšių organizavimo grupės
nariai.
Įvykus ekstremaliajai situacijai, ryšys tarp sistemos institucijų palaikomas bendrojo fiksuoto
telefono ryšio, bendrojo mobilaus telefono ryšio bei radijo ryšio tinklais. Atskirais atvejais svarbios
informacijos perdavimui naudojami pasiuntiniai arba kurjerinės tarnybos.
Prie atitinkamų telekomunikacijų tinklo linijų naudojami šie galiniai telekomunikacijų
įrenginiai: telefono aparatai, faksimilinio ryšio aparatai, modemai ir kt. Kiekviena sąveikaujanti
sistemos institucija informacijos perdavimui ir priėmimui naudoja turimus galinius telekomunikacijų
įrenginius.
Turinčios radijo ryšio priemones bendradarbiaujančios institucijos organizuoja radijo ryšį tarp
savo budinčios dalies ir ekipažų išvykusių į įvykio vietą. Visos sistemos institucijos atsako už
operatyvų ir nepertraukiamą informacijos perdavimą ir priėmimą jų turimomis techninėmis
telekomunikacijų priemonėmis.
Ekstremaliųjų situacijų metu už ryšių kokybę, telekomunikacijos tinklų darbą atsakingi
telekomunikacijų paslaugų teikėjai.

4.3. Informacijos teikimo gyventojams ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu
organizavimas
Informacijos teikimą gyventojams ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu
organizuoja savivaldybės Operacijų centro Visuomenės informavimo grupė Tel./faks. (8-450) 42 100,
(8-450) 43 160, el.p.: adm.direktorius@birzai.lt
Grupės funkcijos ekstremaliųjų situacijų metu:
• nustatyta tvarka organizuoja perspėjimą ir informavimą apie ekstremaliąją situaciją, galimus
padarinius ir šalinimo priemones, apsisaugojimo būdus;
• rengia su ekstremaliąja situacija susijusius informacinius pranešimus visuomenei;
• organizuoja spaudos konferencijas.
Visuomenės informavimo grupė analizuoja gautą informaciją ir užtikrina, kad teikiama
informacija būtų teisinga. Informacijos paskelbimo rajono gyventojams tvarka ir periodiškumas
priklauso nuo ekstremalaus įvykio pobūdžio, kiekvienu atveju ESK atskirai nustato informacijos
teikimo tvarką ir periodiškumą.
Spaudos konferencijos rengiamos rajono ESK vadovo sprendimu, už jų sušaukimą tiesiogiai
atsakingas Visuomenės informavimo grupės vadovas.
Visa teikiama žiniasklaidai bei visuomenei informacija yra protokoluojama ir pateikiama
rajono ESK.
Savivaldybės ES OC Visuomenės informavimo grupės narių kontaktai nurodyti plano
prieduose.
Papildomai informacija rajono gyventojams apie gresiantį ar susidariusį ekstremaliųjų įvykių
ar ekstremaliųjų situacijų metu bus teikiama rajono laikraščiuose ,,Biržiečių žodis“, „Šiaurės rytai“,
savivaldybės interneto puslapyje www.birzai.lt, seniūnijų seniūnų.
Informacijos teikimo gyventojams ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu
organizavimas KARŠTĄJA LINIJA.
Sprendimą dėl ,,Karštosios linijos“ įkūrimo priima Savivaldybės ESK vadovas, Savivaldybės
ESK sprendimu. ,,Karštoji linija“ gali būti įkuriama Savivaldybės administracijos patalpose ESK
vadovo sprendimu nurodytose vietose. ,,Karštoji linija“ gali būti įkuriama ir greta ekstremaliosios
situacijos esančiose vietose, priklausimai nuo ekstremaliosios situacijos įvykio, pobūdžio ir kt.
veiksnių.
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Už ,,Karštosios linijos“ įkūrimą atsakingas Savivaldybės ESOC Administravimo ir
elektroninių ryšių organizavimo grupės vadovas. Už linijos funkcionavimą atsakinga Savivaldybės
ESOC Visuomenės informavimo grupė.

5. Gyventojų evakavimo organizavimas
Gyventojų evakavimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr.1502 ,,Dėl Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr 125-6424).

5.1. Gyventojų evakavimo ir priėmimo tvarka
Gyventojų evakavimo tikslas – organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose
pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas.
Sprendimo evakuoti gyventojus priėmimas
Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai 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:
1. kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės teritorijos į kitos (negretimos)
savivaldybės teritoriją:
1.1. savivaldybės administracijos direktorius – dėl gyventojų evakavimo iš savivaldybės
teritorijos;
1.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl
savivaldybės, į kurios teritoriją turi būti evakuojami gyventojai;
2. kai gyventojai evakuojami į gretimos savivaldybės teritoriją – savivaldybės, iš kurios
teritorijos evakuojami gyventojai, administracijos direktorius;
3. kai gyventojai evakuojami vienos savivaldybės teritorijoje – savivaldybės administracijos
direktorius.
Atskirais atvejais, kai aplinkybės reikalauja gyventojus iškeldinti skubiai (išminavimo darbai,
gaisras, pavojingų medžiagų išsiveržimas, pastatų griūtys dėl sprogimo ar kitų priežasčių ir pan.),
sprendimą priima Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Policijos komisariato arba Greitosios
medicininės pagalbos pareigūnas, kuris įvykio vietoje vykdo gelbėjimo darbų vadovo funkcijas. Šiais
atvejais gyventojai evakuojasi į gelbėjimo darbų vadovo nurodytas vietas.
Paskelbus karo padėtį, gyventojai evakuojami tik gavus karo komendanto leidimą.
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, sprendimus evakuoti gyventojus priima karo komendantas.
Gyventojų evakavimo organizavimas
2011 m. gegužės 25 d. rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-444
sudaryta Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija (toliau - Komisija) (plano 12.5 priedas), o
karo padėties atveju – karo komendantas, organizuoja gyventojų evakavimą, priėmimą, laikinų
gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų (gyventojų aprūpinimas maistu, geriamuoju
vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir kitų (toliau - būtiniausių paslaugų), suteikimą. Kai
gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės į kitą, gyventojų evakavimą organizuoja savivaldybės,
iš kurios evakuojami gyventojai, Komisija, o gyventojų priėmimą, laikinųjų gyvenamųjų patalpų ir
būtiniausių paslaugų jiems suteikimą – savivaldybės, į kurią evakuojami gyventojai, Komisija.
Komisija organizuoja Savivaldybės transporto priemonių paskirstymą gyventojų surinkimo
punktams, šių transporto priemonių kolonų palydą, apsaugą ir informacijos apie gyventojų evakavimą
teikimą visuomenei.
Gyventojų grįžimą į gyvenamąsias vietas organizuoja tos savivaldybės komisija, į kurios
teritoriją grąžinami gyventojai.
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5.2. Iškeldintiems gyventojams laikinų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų
teikimo tvarka
Iškeldintiems gyventojams laikinų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų
(gyventojų aprūpinimas maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, drabužiais ir kt.) teikimą
organizuoja Savivaldybės administracija. Savivaldybės laikinųjų gyvenamųjų patalpų ir įstaigų,
teikiančių maitinimo paslaugas, sąrašai pateikiamas plano 12.11 priede.
Savivaldybės gydytojas organizuoja, o asmens ir visuomenės sveikatos įstaigos užtikrina
nukentėjusiųjų sveikatos apsaugą (aprūpinimą medikamentais).
Socialines paslaugas teikia savivaldybės institucijos ir įstaigos, kiti fiziniai ir juridiniai
asmenys.
Savivaldybės visuomeninės organizacijos prisideda organizuojant rūbų išdavimą, maisto
atvežimą bei išdavimą.

5.3. Gyventojų surinkimo, tarpinių gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktų
struktūra ir numatomos jų įkūrimo vietos
Gyventojų evakavimui organizuoti savivaldybėje įkuriami gyventojų surinkimo, tarpiniai
gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktai.
Gyventojų surinkimo punktų paskirtis – surinkti gyventojus ir organizuoti evakavimą. Šių
punktų numatomos įkūrimo vietos pateiktos 8 lentelėje.
Komisija gyventojų surinkimo punktuose organizuoja:
1. gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą;
2. gyventojų suskirstymą į grupes ir jų aprūpinimą transporto priemonėmis;
3. transporto priemonių kolonų sudarymą;
4. gyventojų įlaipinimą į savivaldybės transporto priemones.
Gyventojų surinkimo punkto organizacinė struktūra:
-punkto viršininkas - seniūnas, seniūno pavaduotojas, švietimo ar kitos įstaigos vadovas;
-transporto apskaitos grandis – 2 žm.;
-gyventojų apskaitos grandis – 3 žm.;
-gyventojų įsodinimo į transportą ir kolonų formavimo grandis – 2 žm.;
-ryšių ir informavimo grandis – 2 žm.;
-viešosios tvarkos palaikymo grandis – 2 žm.;
-medicinos pagalbos grandis – 2 žm.
8 lentelė. Gyventojų surinkimo punktų sąrašas

Eil.
Nr.

Seniūnijos
pavadinimas

Įstaigos pavadinimas

Įstaigos adresas,
kontaktai

1.

Biržų „Saulės“
gimnazija

Vytauto g.32, Biržai
(8 450) 37 986

2.

Biržų lopšelis-darželis
„Genys“

Gimnazijos g. 3, Biržai
(8 450) 31 139
geniukai@takas.lt

Biržų lopšelis-darželis
„Ąžuoliukas“

Sąjungos g. 11, Biržai,
(8 450) 31 630,

Biržų rajono Jaunimo
mokykla
Kratiškių pagrindinė
mokykla

Vytauto g. 32, Biržai,
(8 450) 31 043
Kratiškių k.Biržų r.
(8 450) 53 248

Biržų miesto
3.
4.
5.

Širvėnos

Įstaigos vadovas, kontaktai
Dainius Korsakas
(8 450) 37 986
birzusaule@gmail.com
Ieva Teresėlė Bimbienė
Vilniaus 82a,
(8 450) 33 472
geniukai@takas.lt
Vitalija Medelinskienė
(8 450) 31 630,
bmdazuoliukas@gmail.com
Andrius Taura, 8 612 86 523.
birzai.jm@ takas.
Deimantė Žalinkevičienė
8 612 86 524
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6.
Nemunėlio
Radviliškio
7.

Nemunėlio Radviliškio
pagrindinė mokykla

Nem. Radviliškio mstl.
Biržų r.
(8 450) 55 174

Germaniškio
pagrindinė mokykla

Mokyklos aklg.5,
Germaniškio k. Biržų r.
(8 450) 56 567

8.

Pabiržės

Pabiržės pagrindinė
mokykla

Likėnų g. 10, Pabiržės k.
(8 450) 59 195

9.

Pačeriaukštės

Pačeriaukštės Petro
Poškaus pagrindinė
mokykla

Pačeriaukštės k., Biržų r.
(8 450) 57 285

10.

Papilio

Papilio pagrindinė
mokykla

Papilio k., Biržų r.
(8 450) 58 194

11.

Parovėjos

Medeikių pagrindinė
mokykla

12.
Vabalninko
13.

Biržų technologijų ir
verslo mokymo centro
Vabalninko skyrius

Biržų g.39, Medeikių k.,
Biržų r.
(8 450) 58 550
S. Nėries g. 8,
Vabalninkas, Biržų r.
(8 450) 54 332

Vabalninko Balio
sruogos gimnazijos
ikimokyklinis skyrius

K. Šakeniog. 12,
Vabalninkas, Biržų r.
(8 450) 54 275

kratiskiumok@gmail.com
Audronė Ramanauskienė
(8 450) 55 174
nrmok@takas.lt
Gediminas Janeliūnas,
Vytauto 62-22, Biržai,
8 613 12 222
germaniskiomokykla@gmail.co
m
Vytautas Armalas
8 612 86 568
mokykla@pabirzesvm.w3.lt
Audrius Viduolis
(8 450) 57 285
pposkauspm@yahoo.com
Jonas Jankūnas
8 612 86 871
papilys.mokykla@gmail.com
Laimutė Klemkienė
(8 450) 58 550
medpmok@delfi.lt
Albertas Araminas
(8 450) 32 134
vabalninkoskyrius@btvmc.lt
Laimutis Štirvydas
8 610 07 740
direktorius@vabalninko.birzai.l
m.lt

Tarpinių gyventojų evakavimo punktų paskirtis – registruoti atvykstančius gyventojus,
tikrinti jų cheminį užterštumą, vykdyti dozimetrinę kontrolę ir siųsti gyventojus į gyventojų priėmimo
punktus. Šių punktų numatomos įkūrimo vietos pateiktos 9 lentelėje.
Komisija tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose organizuoja:
1. atvykstančių gyventojų registravimą;
2. gyventojų užterštumo kontrolę;
3. gyventojų sanitarinį švarinimą;
4. transporto priemonių užterštumo kontrolę ir švarinimą;
5. gyventojų perlaipinimą iš transporto priemonių, vykusių per užterštą teritoriją, į švarias
transporto priemones;
6. gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą.
Tarpinio gyventojų evakavimo punkto organizacinė struktūra:
-punkto viršininkas - įstaigos (ūkio subjekto) vadovas;
-evakuojamų gyventojų apskaitos grandis – 2 žm.;
-transporto apskaitos grandis – 1 žm.;
-ryšių ir informavimo grandis – 1 žm.;
-viešosios tvarkos palaikymo grandis – 2 žm.;
-medicinos pagalbos grandis – 2 žm.;
-veterinarijos tarnybos grandis – 1 žm.;
-gyventojų užterštumo kontrolės grandis – 2 žm.;
-sanitarinio švarinimo punktas – 4 žm.;
-autotransporto ir technikos dezaktyvavimo punktas – 2 žm.

Eil.
Nr.

Seniūnijos
pavadinimas
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9 lentelė. Gyventojų evakavimo tarpinių punktų sąrašas
Įstaigos adresas,
Įstaigos pavadinimas
Įstaigos vadovas, kontaktai
kontaktai

1.

Biržų miesto kultūros
centras

Basanavičiaus g.4,
Biržai
(8 450) 31 971

2.

Biržų miesto seniūnijos
administracinis pastatas

Rotušės g. 25, Biržai
(8 450) 31 596

Biržų lopšelis-darželis
„Drugelis“

Žemoji g. 9, 41171
Biržai.
(8 450) 31 539,

4.

Biržų Vlado Jakubėno
muzikos mokykla

Kęstučio g. 6, Biržai
(8 450) 32 947

5.

Kratiškių pagrindinė
mokykla

Kratiškių k.Biržų r.
(8 450) 53 248

3.

6.

Biržų miesto

Nemunėlio
Radviliškio

Pabiržės
7.
Pačeriaukštės
8.
Parovėjos
9.

10.

Vabalninko

Nemunėlio Radviliškio
administracinis pastatas
Pabiržės seniūnijos
administracinis pastatas
Pačeriaukštės seniūnijos
administracinis pastatas
Medeikių pagrindinė
mokykla
Vabalninko seniūnijos
administracinis pastatas

Biržų g. 5, Nemunėlio
Radviliškio mstl, Biržų
r.
(8 450) 55 189
Biržų g. 2, Pabiržė,
Biržų r.
(8 450) 59 233
Pačeriaukštė, Biržų r.
(8 450) 57 294
Biržų g.39, Medeikių
k., Biržų r.
(8 450) 58 550
B. Sruogos g. 11a,
Vabalninkas, Biržų r.
(8 450) 54 268

Romas Lesevičius
(8 450) 31 809
bkc@takas.lt
Vytas Jareckas
8 682 22 152
birzai@birzai.lt
Milda Kazlauskienė,
Žemoji g. 9, Biržai.
8 612 86 433,
info@lddrugelis.lt
Rima Zuozienė
(8 450) 32 947
v.jakubeno.m.m@takas.lt
Deimantė Žalinkevičienė
8 612 86 524
kratiskiumok@gmail.com
Giedrius Kubilius
8 682 53 953
nem.radviliskis@birzai.lt
Vita Zurbaitė
8 682 53 992
pabirze@birzai.lt
Aurimas Frankas
8 612 26 265
paceriaukste@birzai.lt
Laimutė Klemkienė
(8 450) 58 550
medpmok@delfi.lt
Lilija Vaitiekūnienė
8 686 73 741
vabalninkas@birzai.lt

Gyventojų priėmimo punktų paskirtis – pasitikti atvykstančius gyventojus, suskirstyti juos į
grupes ir palydėti iki jiems laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų. Šių punktų numatomos įkūrimo
vietos pateiktos 10 lentelėje.

Eil.
Nr.
1.

Komisija gyventojų priėmimo punktuose organizuoja:
1. atvykstančių gyventojų priėmimą;
2. gyventojų suskirstymą į grupes;
3. gyventojų grupių pristatymą į jiems laikinai suteiktas gyvenamąsias patalpas;
4. gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą.
Evakuotų gyventojų priėmimo punkto organizacinė struktūra :
-punkto viršininkas - švietimo ar kitos įstaigos vadovas;
-apgyvendinimo grandis – 6 žm.;
-gyventojų ir transporto apskaitos grandis – 2 žm.;
-ryšių ir informavimo grandis – 2 žm.;
-viešosios tvarkos palaikymo grandis – 2 žm.;
-medicinos pagalbos grandis – 2 žm.
10 lentelė. Gyventojų priėmimo punktų sąrašas
Seniūnijos
Įstaigos adresas,
Įstaigos pavadinimas
Įstaigos vadovas, kontaktai
pavadinimas
kontaktai
Biržų miesto

Biržų „Atžalyno“
pagrindinė mokykla

Sąjungos g. 15, Biržai
(8 450) 31 031

Vaidotas Butkevičius
(8 450) 31 031
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2.

Biržų „Aušros”
pagrindinė mokykla

Vytauto g.47, Biržai
(8 450) 36 715

3.

Biržų „Kaštonų“
pagrindinė mokykla

Kaštonų g. 13, Biržai
(8 450) 36 740

4.

Biržų mokykladarželis „Vyturėlis“

Vilniaus g.109,
Biržai
(8 450) 32 790

5.

Biržų rajono sporto
mokykla

Rotušės g. 2, Biržai
(8 450) 32 295

6.

Biržų lopšelis-darželis
„Rugelis“

Liepų g. 30, Rinkuškiai,
Biržų raj.
8 672 42 592,
Nem. Radviliškio mstl.
Biržų r.
(8 450) 55 174

7.

Nemunėlio
Radviliškio

Nemunėlio Radviliškio
pagrindinė mokykla

8.

Pabiržės

Pabiržės pagrindinė
mokykla

Likėnų g. 10, Pabiržės k.
(8 450) 59 195

9.

Pačeriaukštės

Pačeriaukštės Petro
Poškaus pagrindinė
mokykla

Pačeriaukštės k., Biržų r.
(8 450) 57 285

10.

Papilio

Papilio pagrindinė
mokykla

Papilio k., Biržų r.
(8 450) 58 194

11.

Parovėjos

Parovėjos seniūnija

Parovėjos k., Biržų r.
(8 450) 56 199

Biržų technologijų ir
verslo mokymo centro
Vabalninko skyrius

S. Nėries g. 8,
Vabalninkas, Biržų r.
(8 450) 54 332

Vabalninko Balio
Sruogos gimnazijos
ikimokyklinis skyrius

K. Šakeniog. 12,
Vabalninkas, Biržų r.
(8 450) 54 275

12.
Vabalninko
13.

atzalynas@is.lt
Saulė Venckūnienė
(8 450) 36 715
birzai.ausra@mail.lt
Vytautas Stanulevičius
8 612 84 849
kastonupm@gmail.com
Violeta Stancikienė
(8 450) 31 292
mokvyturelis@inbox.lt
Algirdas Kriaučiūnas
8 698 05 245
birzu.sportmok@takas.lt
Laimutė Špokienė
8 672 42 592
lspokiene@gmail.com
Audronė Ramanauskienė
(8 450) 55 174
nrmok@takas.lt
Vytautas Armalas
8 612 86 568
mokykla@pabirzesvm.w3.lt
Audrius Viduolis
(8 450) 57 285
pposkauspm@yahoo.com
Jonas Jankūnas
8 612 86 871
papilys.mokykla@gmail.com
Gailutė Tamulėnienė
8 610 44 571
paroveja@birzai.lt
Albertas Araminas
(8 450) 32 134
vabalninkoskyrius@btvmc.lt
Laimutis Štirvydas
8 610 07 740
direktorius@vabalninko.birza
i.lm.lt

Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos, karo veiksmų sukeltą pavojų gyventojų gyvybei
ar sveikatai, galimą ekstremaliosios situacijos plitimo kryptį, savivaldybės administracijos direktorius,
o karo padėties atveju – karo komendantas pasirenka gyventojų evakavimo maršrutą ir nustato, per
kuriuos gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktus bus
vykdomas gyventojų evakavimas.
Karo padėties atveju savivaldybės administracijos direktorius visus veiksmus derina su karo
komendantu.
Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis nereikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio
švarinimo, gyventojai iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo
punktus evakuojami iki gyventojų priėmimo punktų (laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų)
savivaldybės, evakuojančios gyventojus, transporto priemonėmis.
Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis reikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio
švarinimo, gyventojai evakuojami šiais būdais:
1. iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo punktus iki
tarpinių gyventojų evakavimo punktų – savivaldybės, evakuojančios gyventojus, transporto
priemonėmis;
2. nuo tarpinių gyventojų evakavimo punktų iki gyventojų priėmimo punktų (laikinai suteiktų
gyvenamųjų patalpų) – savivaldybių, priimančių evakuojamus gyventojus, transporto priemonėmis.

31
Jeigu karo padėties atveju gyventojų evakavimui užtikrinti trūksta savivaldybės transporto
priemonių, karo komendantas turi teisę laikinai paimti juridiniams ir fiziniams asmenims
priklausančias transporto priemones, nenaudojamas savarankiškai evakuotis.
Paskelbus evakavimo pradžią, gyventojai, kurie turi galimybę evakuotis savarankiškai,
išklausę informaciją apie evakavimą per visuomenės informavimo priemones, evakuojasi nuosavomis
transporto priemonėmis ir privalo vykti per tarpinius gyventojų evakavimo punktus.
Gyventojų evakavimas vykdomas naudojant fiziniams ir juridiniams asmenims priklausantį
transportą ir pėsčiomis. Savivaldybės administracijos direktorius su transporto, kuris pateikiamas
evakuojamiems gyventojams pervežti, savininkais sudaro sutartis dėl transporto pateikimo ir
atsiskaitymo už suteiktas paslaugas. Sutartys pridedamos Plano 12.8 priede.
Gyventojų surinkimo, tarpiniuose gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktuose
gyventojams teikiamos būtiniausios paslaugos, užtikrinama viešoji tvarka ir visuomenės sveikatos
sauga, prireikus teikiamos būtinajai medicinos pagalbai priskiriamos asmens sveikatos priežiūros
paslaugos, psichologinė ir socialinė pagalba. Socialines paslaugas teikia savivaldybės institucijos ir
įstaigos bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Su fiziniais bei juridiniais asmenimis, teikiančiais
socialines paslaugas, savivaldybė sudariusi dvišalę sutartį dėl socialinių paslaugų teikimo sąlygų bei
kontrolės, finansavimo, atsiskaitymo savivaldybei už lėšų panaudojimą.
Komisija organizuoja savivaldybių transporto priemonių paskirstymą gyventojų surinkimo
punktams, šių transporto priemonių kolonų palydą, apsaugą ir informacijos apie gyventojų evakavimą
teikimą visuomenei.
GYVENTOJŲ GRĮŽIMAS Į GYVENAMĄSIAS VIETAS
Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad ekstremaliosios
situacijos ar karo veiksmų sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai nebėra, priima:
1. kai gyventojai buvo evakuoti į kitos savivaldybės teritoriją, – savivaldybės, į kurios teritoriją
grąžinami gyventojai, administracijos direktorius;
2. kai gyventojai buvo evakuoti vienos savivaldybės teritorijoje, – savivaldybės
administracijos direktorius;
3. karo padėties atveju – karo komendantas;
4. kada gyventojai buvo evakuoti skubos tvarka, sprendimą dėl evakuotųjų grįžimo į
nuolatines gyvenamąsias ar darbo vietas, atsižvelgdami į aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos bei
kitų tarnybų rekomendacijas, priima tie asmenys, kurie priėmė sprendimą dėl evakavimo.
Gyventojų grįžimą į gyvenamąsias vietas organizuoja tos savivaldybės, į kurios teritoriją
grąžinami gyventojai Komisija.

5.4. Gyventojų evakavimo kryptys ir maršrutai
Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai,
galimą ekstremaliosios situacijos plitimo kryptį, savivaldybės administracijos direktorius parenka
gyventojų evakavimo maršrutą ir nustato per kuriuos savivaldybės gyventojų surinkimo, tarpinius
gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktus bus vykdomas gyventojų evakavimas.
Galimos gyventojų evakavimo kryptys ir maršrutai pateikiami Plano 12.13 priede.

5.5. Gyventojams evakuoti ekstremaliųjų situacijų atvejais būtinos priemonės ir materialiniai
ištekliai
Aprūpinimas transportu
Gyventojams evakuoti ekstremaliųjų situacijų atvejais numatytas transporto kiekis ir galimas
vežti gyventojų skaičius pateiktas plano 12.13 priede. Neužtenkant turimų transporto priemonių
numatoma kreiptis į kaimynines savivaldybes, su kuriomis sudaryti tarpusavio pagalbos planai.
Medicininis aprūpinimas
Evakuotų gyventojų medicininis aprūpinimas organizuojamas evakuotų gyventojų priėmimo
punktuose. Savivaldybės gydytojas organizuoja, o asmens ir visuomenės sveikatos įstaigos užtikrina
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evakuotų gyventojų sveikatos apsaugą (aprūpinimą medikamentais). Savivaldybės teritorijoje esančių
asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių sąrašas pateikiamas plano 12.13. priede.
Viešosios tvarkos užtikrinimas gyventojų sutelkimo (apgyvendinimo vietose).
Viešosios tvarkos palaikymą ir eismo reguliavimą keliuose, evakavimo metu vykdys policijos
komisariato kelių policijos pareigūnai. Konkretų ekipažų kiekį, pagal suformuotų automobilių kolonų
skaičių, nustatys savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.
Viešosios tvarkos palaikymą nelaimės zonoje ir evakuotų gyventojų priėmimo vietose
užtikrins Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariato
pareigūnai. Policijos pareigūnai taip pat prižiūrės, kad nebūtų grobstomas savo būstus palikusių
gyventojų turtas.

5.6. Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės
Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar karo
metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 529 patvirtintu
kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašu savivaldybėje paskaičiuotas
minimalus kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugomų gyventojų skaičius. Minimalus kolektyvinės
apsaugos statiniuose apsaugomų savivaldybės gyventojų skaičius apskaičiuojamas pagal formulę
G = 0,1 x S + V + N , kur
S – bendras savivaldybės gyventojų skaičius;
V – savivaldybės gyventojų – vaikų iki 7 metų skaičius;
N – neįgaliųjų savivaldybės gyventojų skaičius.
Biržų rajone G = 0,1 x 27026 + 1614 + 2261 = 6578 - minimalus apsaugomų gyventojų
skaičius. Savivaldybėje pagal nustatytą savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių poreikį ir
administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą sąrašą (pateiktas Plano prieduose ) juose galima
apsaugoti 8005 gyventojų (poreikis tenkinamas 120 %).
Savivaldybės administracijos direktorius, nustatęs statinių ar patalpų pritaikymo gyventojų
kolektyvinei apsaugai poreikį, statinio ar patalpos savininko sutikimu sudaro šių statinių ar pastatų
naudojimo gyventojų kolektyvinei apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu sutartis (toliau –
sutartys). Sutartyse nustatomos statinių ar patalpų suteikimo ir naudojimo gyventojų kolektyvinei
apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu sąlygos, atlyginimo už jų suteikimą ir naudojimą tvarka,
kolektyvinės apsaugos statinio žymėjimo specialiuoju ženklu ( plano priedas) tvarka ir kitos sąlygos.
Dėl valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teisėmis priklausančių statinių ir patalpų suteikimo ir
naudojimo gyventojų kolektyvinei apsaugai sutartys nesudaromos, atlyginimas už jų suteikimą ir
naudojimą nemokamas.
Ūkio subjektai, kitos įstaigos ar gyventojai, su kuriais sudarytos sutartys, apie statinio ar
patalpos nuosavybės statuso, vykdomos veiklos pokyčius ir planuojamus statybos ar rekonstravimo
darbus privalo nedelsdami informuoti savivaldybės administracijos direktorių.
Už ūkio subjektams, kitoms įstaigoms ar gyventojams nuosavybės teise priklausančių statinių
ar patalpų suteikimą gyventojų kolektyvinei apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu atlyginama
Lietuvos valstybės rezervo piniginėmis lėšomis.
Statiniai ir patalpos, dėl kurių su ūkio subjektais, kitomis įstaigomis ar gyventojais sudarytos
sutartys, pažymimi specialiuoju ženklu sutartyje nustatyta tvarka. Statinius ir patalpas, dėl kurių
naudojimo gyventojų kolektyvinei apsaugai sutartys nesudaromos, specialiuoju ženklu pažymi
valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, ūkio subjektai, kitos įstaigos, kuriose numatytas
kolektyvinės apsaugos statinių poreikis.
Sprendimą pradėti naudoti kolektyvinės apsaugos statinius priima ESK ir apie tai informuoja
miesto gyventojus bei ūkio subjektus.
Numatomas gyventojų paslėpimas pagal darbo vietą ir pagal gyvenamąją vietą. Už gyventojų
paslėpimą pagal darbo vietą atsakingi ūkio subjekto vadovai. Gyventojų paslėpimą pagal gyvenamąją
vietą organizuoja ESK. Savivaldybės ESK rengia gyventojams atmintines dėl gyvenamųjų patalpų,
rūsių, kitų požeminių erdvių pritaikymo bei naudojimosi tvarkos radioaktyvaus užteršimo atveju.
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Atmintinės gyventojams pateikiamos per UAB „Biržų butų ūkį“ bei privačių namų bendriją. Ūkio
subjektų dirbantieji su atmintine supažindinami įvadinių CS instruktavimų metu.

6. Gresiančių ar įvykusių ekstremaliųjų įvykių ir gresiančių ar susidariusių
ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas ir koordinavimas
6.1. Asmens, atsakingo už informacijos priėmimą ir perdavimą, veiksmai gavus informaciją
apie gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją
Asmuo, atsakingas už informacijos priėmimą ir perdavimą - Savivaldybės administracijos
vyriausiasis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai, gavęs pranešimą apie gresiantį ar įvykusį
įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, juos įvertina pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 988 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006
m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011,
Nr. 107-5059) patvirtintus ekstremaliųjų įvykių kriterijus ir jei įvykis pasiekia ar viršija ekstremalaus
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, pavardė, pareigos, adresas, telefonas.

6.2. Savivaldybės administracijos bei Savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų ir
įstaigų veiksmai likviduojant ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas ir šalinant
jų padarinius, atliekant gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, nustatoma bendrų
veiksmų koordinavimo tvarka
Pagal atliktą savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, didelio ir
labai didelio rizikos lygio nustatyti šie pavojai:
1. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis ar epidemija.
2. Gaisrai pastatuose ir įrenginiuose.
3. Gaisrai atvirose teritorijose.
4. Kelių transporto avarijos.
5. Naftos produktų išsiliejimas.
6. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai.
7. Geologinis reiškinys.
8. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai.
9. Pastatų, statinių griuvimai.
10. Stichiniai hidrologiniai reiškiniai.
11. Gyvūnų ligos.
12. Katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai.
Savivaldybės teritorijoje įvykus šiems įvykiams ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms,
sukviečiamas rajono savivaldybės ESK (12.3 priedas). Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija,
gavusi informaciją apie įvykį, įvertina situaciją, nustato pavojingumo laipsnį darbuotojams ir
gyventojams, turtui bei aplinkai galimą poveikį visuomenės rimčiai, prognozuojamas pasekmes ir
teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymą dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo.
Savivaldybės ESK pirmininko priimti sprendimai privalomi visiems civilinės saugos ir
gelbėjimo sistemos struktūriniams padaliniams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms,
kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, neatsižvelgiant į jų pavaldumą, taip pat ir gyventojams.
Ekstremaliojo įvykio židinyje civilinės saugos veiksmams ir gelbėjimo darbams vadovauja
gelbėjimo darbų vadovas. Gelbėjimo darbų vadovo funkcijas įvykio vietoje pradiniu momentu vykdo
pirmasis į įvykio vietą atvykęs pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas be atskiro nurodymo ir
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vadovauja incidentų ar ekstremalių įvykių likvidavimui iki atvyks, atsižvelgiant į įvykio pobūdį,
atitinkamų pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas kuris ir tampa darbų vadovu.
Gelbėjimo darbų vadovui yra pavaldžios civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgos,
neatsižvelgiant į jų pavaldumą.
Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, sprendimą dėl operacijų
centro sušaukimo priima Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija arba Savivaldybės
administracijos direktorius. Veiksmai Savivaldybės lygiu koordinuojami ir pajėgoms vadovaujama per
Savivaldybės operacijų centrą.
Kol nepaskirtas Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, pajėgų veiksmus
savivaldybės lygiu organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės operacijų centras. Sprendimai priimami
vadovaujantis savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytais veiksmais ir (ar)
Savivaldybės operacijų centro nuostatų suteiktais įgaliojimais.
Paskyrus Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą, gelbėjimo darbų vadovas
toliau organizuoja darbus įvykio vietoje. Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas
atsako už darbų organizavimą savivaldybės mastu.
Kai naudojami Savivaldybės materialiniai ištekliai, veiksmų koordinavimą ir vadovaujamą
pajėgoms atlieka Savivaldybės ESK paskirtas Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų
vadovas.
Jeigu ekstremalioji situacija apima ne daugiau kaip tris gretimas savivaldybes, savivaldybių
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovai visus veiksmus derina tarpusavyje, priimami kolegialūs
sprendimai, tačiau galutinio sprendimo dėl bendrų darbų koordinavimo teisę turi savivaldybės, kurioje
yra ekstremaliosios situacijos židinys, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas.
Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas atsako už ekstremaliosios situacijos
padarinių, galinčių sukelti ekstremalųjį įvykį ar kartotinę ekstremaliąją situaciją, šalinimo darbų
(toliau – neatidėliotini ekstremaliosios situacijos padarinių šalinimo darbai) organizavimą.
Prireikus pakeisti Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą, pasiūlymus dėl
pakeitimo teikia Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija.

6.3. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis ar epidemija.
Pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos gali būti perduodamos vieno žmogaus
kitam, palaikant kontaktą per įvairius bendro naudojimo daiktus. Didelę reikšmę atsirasti epidemijoms
turi vabzdžiai, erkės, graužikai, kurie yra infekcijos šaltiniai arba jos platintojai.
Profilaktikos ir kontrolės priemonės
Savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų
profilaktikos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069; 2010, Nr. 51-2478) ir
vykdydama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro išleistus įsakymus ir atsižvelgiant į
pavojingų ar ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų kriterijus, ruošia Biržų rajono savivaldybės ypač
pavojingų užkrečiamųjų ligų apsaugos priemonių ir pasirengimo gripo pandemijai planus, kuriuose
numatyti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, susijusių Savivaldybės institucijų
veiksmai ir priemonės, pavojingų ar ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų ir gripo pandemijos atvejais.
Planų įgyvendinimą kontroliuoja:
Savivaldybėje – Savivaldybės gydytojas bei Visuomenės sveikatos centras. Duomenis apie
pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės būklę savivaldybėje išvadas
ir pasiūlymus šiuo klausimu rengia ir pateikia savivaldybės tarybai visuomenės sveikatos priežiūros
įstaigos.
Gyventojų veiksmai epidemijos, epizootijos atveju:
Gyventojai apie epidemijos grėsmę informuojami visomis turimomis ryšio priemonėmis. Jie
privalo:

vydyti Savivaldybės administracijos direktoriaus (seniūno) nurodymus;

kuo mažiau kontaktuoti su kaimynais;

griežtai laikytis higienos taisyklių;
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laikytis įvesto karantino režimo.

6.4. Gaisrų gesinimas ir gelbėjimo darbų organizavimas
Didžiausią žalą ir nuostolius žmonėms, turtui ir aplinkai padaro gaisrai. Pagrindinės gaisrų
priežastys – neatsargus žmonių elgesys su ugnimi, žolės, ražienų deginimas, netvarkinga elektros
įranga ir buitinių elektros prietaisų eksploatavimo taisyklių pažeidimai, krosnių, židinių ir dūmtraukių
įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimai, neatsargus rūkymas, tyčiniai padegimai, vaikų
išdykavimai su ugnimi ir kitos. Siekiant numatyti gaisrų prevencines priemones, operatyviai
organizuoti gaisrų gesinimo darbus, padarinių likvidavimo ir gelbėjimo darbus, šalyje yra sukurta
priešgaisrinės saugos sistema.
Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų tikslas – gesinti gaisrus, gelbėti žmones, turtą ir suteikti
pagalbą nukentėjusiems.
Gaisrų gesinimas organizuojamas savivaldybių, apskričių ir valstybiniu lygiu. Už gaisrų
gesinimo organizavimo priemonių įgyvendinimą Biržų rajono savivaldybės teritorijoje atsakingas
Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau
–Biržų PGT) viršininkas. Jis gaisrų gesinimo priemones įgyvendina kartu su Savivaldybės ugniagesių
komandomis (toliau – UK).
Biržų rajono priešgaisrines gelbėjimo pajėgas sudaro:
- Biržų PGT;
- Germaniškio UK;
- Kirdonių UK;
- Kratiškių UK
- Kupreliškio UK;
- Nemunėlio Radviliškio UK;
- Papilio UK;
- Smilgių UK;
- Vabalninko UK.
Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos pradedamos telkti Biržų PGT gavus pranešimą apie gaisrą iš
Bendrojo pagalbos centro tel. 112, kitais numeriais tiesiogiai iš žmonių ir kitais visuomenei
priimtinais būdais.
Jeigu rajone numatytų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų neužtenka gaisrui arba gaisrams
likviduoti, pajėgų sutelkiama ir jų valdymą organizuoja Panevėžio APGV. Jeigu pajėgos yra
sutelkiamos iš kelių apskričių, jų valdymą organizuoja PAGD prie VRM.
Gesinant gaisrus būtina vadovautis šiomis nuostatomis:
- žmogaus gyvybės išsaugojimo ir gelbėjimo prioriteto - priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos
gaisro metu pirmiausiai privalo gelbėti žmogaus gyvybę;
- darbuotojo saugumo užtikrinimo – gaisro gesinimo vadovas turi organizuoti darbus,
atsižvelgdamas į dirbančių apribojimo zonoje jam pavaldžių darbuotojų saugos ir sveikatos būklę.
Turto gelbėjimo rizika neturi viršyti rizikos vykdančiojo gesinimo darbus gyvybei.
- blogiausio atvejo prognozavimo – gaisro gesinimo vadovas privalo įvertinti rizikos veiksnių
dinamiką, prognozuoti sudėtingiausią įvykių eigą ir atsižvelgdamas į tai , telkti priešgaisrines
gelbėjimo pajėgas;
- operatyvaus reagavimo – priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos turi organizuoti darbą taip, kad
pagalbos laukiantys subjektai jos sulauktų kuo greičiau ir kad gaisras būtų kuo greičiau likviduotas
(užgesintas);
- kvalifikuotos pagalbos ir vadovavimo – gaisrų gesinimo darbus gali atlikti ir jiems vadovauti
tik turintys atitinkamą kvalifikaciją pareigūnai;
- sąveikos – atliekamų darbų veiksmingumas užtikrinamas bendradarbiaujant su valstybės,
savivaldybių ir visuomeninėmis institucijomis, ūkio subjektais ir gyventojais;
- minimalios žalos –priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos privalo imtis priemonių savo veiksmais
nedidinti žalos, padaromos gaisro metu.
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Gaisro gesinimui tiesiogiai vadovauja gaisro gesinimo vadovas. Gaisro gesinimo vadovo
pareigas vykdo iš atvykusių į gaisravietę aukščiausias pareigas einantis valstybinės priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos statutinis valstybės tarnautojas, turintis operacinio vadovavimo teisę.
Kai į gaisravietę pirmosios atvyksta Savivaldybės ugniagesių komandų pajėgos, gaisro
gesinimui vadovauja tam įgaliotas Savivaldybės ugniagesių komandos darbuotojas, iki atvyks
valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos.
Gaisrų gesinimui miškuose vadovauja miškų urėdijos paskirti atsakingi asmenys
Biržų rajone veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų, pavojingų objektų vadovai vadovauja
gaisro gesinimui objekte iki priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atvykimo.
Be priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų dalyvauti gaisro gesinimo darbuose sutelkiamos policijos,
greitosios medicinos pagalbos, aplinkosaugos, dujų avarinės, komunalinės ir kitos tarnybos. Šių
pajėgų dalyvavimo būtinumą bei užduotis gaisro gesinimo metu nustato gaisro gesinimo vadovas.
Gaisro padariniams pasiekus ar viršijus Ekstremaliųjų įvykių kriterijus patvirtintus Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 988 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 107-5059), gaisro gesinimo vadovas apie tai praneša Savivaldybės
administracijos vyr. specialistą civilinei saugai ir mobilizacijai ir Savivaldybės administracijos
direktoriui. Išanalizavęs ir įvertinęs susidariusią situaciją Savivaldybės administracijos direktorius
sukviečia Savivaldybės ESK posėdį, kuriame yra sprendžiama teikti Savivaldybės administracijos
direktoriui pasiūlymą dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo.
Paskelbus ekstremaliąją situaciją ir pradėjus dirbti Savivaldybės ESK ir ES OC, gaisro
gesinimo vadovas privalo vykdyti jų nurodymus. Savivaldybės ESOC informaciją apie ekstremalią
situaciją teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM El.p.sks@vpgt.lt;
ems@vpgt.lt arba faksu (8 5) 271 7513 ir Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai El.p.
panevezys.ovs@vpgt.lt, užpildžius pranešimų formas ES-1, ES-2 IR ES-3.

6.5.Kelių transporto avarijų padarinių likvidavimo organizavimas
Biržų rajono teritorijoje dažniausiai įvyksta automobilių transporto avarijos. Pagrindinės
autoįvykių priežastys būna:
- eismo taisyklių pažeidimai;
- saugaus greičio viršijimas;
- techniškai netvarkingi automobiliai;
- nemokėjimas orientuotis sudėtingoje situacijoje;
- bloga kelių būklė ir nepalankios oro sąlygos (rūkas, plikledis, lietus, sniegas).
Gavęs informaciją apie automobilių transporto avariją, Bendrasis pagalbos centras praneša
reikiamoms civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgoms. Gelbėjimo darbų vadovo funkcijas
įvykio vietoje pradiniu momentu vykdo pirmasis į įvykio vietą atvykęs pajėgų valstybės tarnautojas ar
darbuotojas be atskiro nurodymo ir vadovauja incidentų ar ekstremalių įvykių likvidavimui iki atvyks,
atsižvelgiant į įvykio pobūdį, atitinkamų pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuris ir tampa
darbų vadovu.
Pagal Ekstremalių įvykių kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011
m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 988, 1.6 punktą, autoįvykis priskiriamas ekstremaliajam įvykiui, kai
autoįvykio metu žuvo 3 ir daugiau žmonių arba 6 ir daugiau žmonių buvo sutrikdyta sveikata. (Žin.,
2011, Nr. 107-5059). Gelbėjimo darbų vadovas apie tai praneša rajono savivaldybės administracijos
vyriausiajam specialistui civilinei saugai ir mobilizacijai arba administracijos direktoriui.
Pranešime nurodoma:
- kas, kada ir kur įvyko bei trumpas ekstremalaus įvykio ar ekstremaliosios situacijos
apibūdinimas;
- kokių imtasi pirminių veiksmų, kas padaryta padėčiai gerinti arba pasiūlymai sprendimams
priimti;
- gelbėjimo darbų vadovo pareigos, vardas pavardė, fiksuoto ryšio ir mobiliojo telefono
numeriai.
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Išanalizavęs ir įvertinęs susidariusią situaciją Savivaldybės administracijos direktorius
sukviečia rajono savivaldybės ESK posėdį, kuriame yra sprendžiama teikti Savivaldybės
administracijos direktoriui pasiūlymą dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo.
Paskelbus ekstremaliąją situaciją ir pradėjus dirbti Savivaldybės ESK ir ES OC, gelbėjimo
darbų vadovas privalo vykdyti jų nurodymus. Savivaldybės ES OC informaciją apie ekstremalią
situaciją teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM El.p.sks@vpgt.lt;
ems@vpgt.lt arba faksu (8 5) 271 7513 ir Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai El.p.
panevezys.ovs@vpgt.lt, užpildžius pranešimų formas ES-1, ES-2 IR ES-3.

6.6. Naftos produktų išsiliejimo padarinių likvidavimo organizavimas
Įvykus avarijai magistraliniame naftotiekyje, išsiliejusi nafta ir jos produktai užterštų aplink
avarijos vietą esantį gruntą, gruntinius vandenis, patektų į upelius ir upes bei vandens telkinius, juos
užterštų, tuo pakenkdami vandens florai ir faunai, o patekę į vandenvietes, ir žmonėms. Šviesiems
naftos produktams išsiliejus miesto ribose ir jiems patekus į į miesto kanalizacijos tinklus, galimas
gaisro ir sprogimo pavojus.
Gavęs informaciją, iš AB ,,Orlen Lietuva“ dispečerio ar tiesiogiai iš žmonių ir kitais
visuomenei priimtinais būdais, apie avariją magistraliniame naftotiekyje, Bendrasis pagalbos centras
praneša reikiamoms civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgoms. Gelbėjimo darbų vadovo
funkcijas įvykio vietoje pradiniu momentu vykdo pirmasis į įvykio vietą atvykęs pajėgų valstybės
tarnautojas ar darbuotojas be atskiro nurodymo ir vadovauja incidentų ar ekstremalių įvykių
likvidavimui iki atvyks, atsižvelgiant į įvykio pobūdį, atitinkamų pajėgų valstybės tarnautojas ar
darbuotojas, kuris ir tampa darbų vadovu. Gelbėjimo darbų vadovas apie tai praneša rajono
savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui civilinei saugai ir mobilizacijai arba
administracijos direktoriui.
Pranešime nurodoma:
- kas, kada ir kur įvyko bei trumpas ekstremalaus įvykio ar ekstremaliosios situacijos
apibūdinimas;
- kokių imtasi pirminių veiksmų, kas padaryta padėčiai gerinti arba pasiūlymai sprendimams
priimti;
- gelbėjimo darbų vadovo pareigos, vardas pavardė, fiksuoto ryšio ir mobiliojo telefono
numeriai.
Išanalizavęs ir įvertinęs susidariusią situaciją Savivaldybės administracijos direktorius
sukviečia rajono savivaldybės ESK posėdį, kuriame yra sprendžiama teikti Savivaldybės
administracijos direktoriui pasiūlymą dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo.
Paskelbus ekstremaliąją situaciją ir pradėjus dirbti Savivaldybės ESK ir ES OC, gelbėjimo
darbų vadovas privalo vykdyti jų nurodymus. Savivaldybės ES OC informaciją apie ekstremalią
situaciją teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM El.p.sks@vpgt.lt;
ems@vpgt.lt arba faksu (8 5) 271 7513 ir Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai El.p.
panevezys.ovs@vpgt.lt, užpildžius pranešimų formas ES-1, ES-2 IR ES-3.
6.7. Meteorologinių reiškinių padarinių likvidavimo organizavimas
Apie galimus meteorologinius reiškinius informaciją pateikia Hidrometeorologinė
tarnyba prie Aplinkos apsaugos ministerijos. Pranešimai pateikiami per Lietuvos radiją ir televiziją,
informuojamas PAGD prie VRM. Panevėžio APGV informuoja Savivaldybės administracijos
direktorių, ESK pirmininką. Savivaldybė praneša žemesnės pakopos valdymo grandims: seniūnijoms,
įmonėms, įstaigoms, organizacijomis ir gyventojams.
Gavęs pranešimą apie artėjantį meteorologinį reiškinį iš Panevėžio APGV arba per radiją
ar televiziją, Savivaldybės administracijos direktorius sukviečia Savivaldybės ESK, o susidarius
ekstremaliai situacijai, Savivaldybės ESOC arba atskiras grupes ar narius. Savivaldybės ESK posėdyje
numatomi paruošiamieji darbai seniūnijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijomis, kuriuos atlikus,
sumažintų meteorologinio reiškinio padarinius, o šiam reiškiniui praėjus organizuotų padarinių
šalinimo darbus.
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Susidarius ekstremaliajai situacijai, informacija apie ją Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentui prie VRM ir Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai
pateikiama ne tik telefonu, bet ir elektroniniu paštu ar faksu užpildžius pranešimų formas ES-1,
ES-2 IR ES-3. Gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus darbus organizuoja įmonių, įstaigų, organizacijų
vadovai ir seniūnijų seniūnai savo teritorijose. Prireikus kreipiasi į savivaldybės ESOC dėl pagalbos
suteikimo žmonėmis ir technika.
6.8. Geologinio reiškinio padarinių likvidavimo organizavimas.
Didelę žalą ir nuostolių žmonėms, turtui ir aplinkai padaro geologiniai reiškiniai. Vienas
iš jų Biržų rajonui būdingiausias yra karstinis reiškinys, tai karstinės įgriuvos ir smegduobės.
Pavojingiausios karstinės įgriuvos arba smegduobės susidarančios gyvenvietėse netoli pastatų arba po
jais. Smegduobės arba karstinės įgriuvos gadina kelius ir pastatus, kelia daug rūpesčių žemdirbiams,
galimi žmonių sužalojimai ir mirties atvejai.
Lietuva priskiriama prie ,,ramių“ žemės drebėjimų atžvilgiu kraštų. Per pastarąjį
šimtmetį Lietuvoje buvo juntami keli žemės drebėjimai, kurių epicentrai buvo ne Lietuvoje. Bet
žemės drebėjimo epicentras gali susidaryti ir ramiame Baltijos regione.
Savivaldybės administracijos direktorius gavęs pranešimą apie geologinį reiškinį
sukviečia Savivaldybės ESK, o susidarius ekstremaliai situacijai, Savivaldybės ESOC arba atskiras
grupes ar narius. Savivaldybės ESK posėdyje numatomi darbai seniūnijoms, įmonėms, įstaigoms,
organizacijomis dėl geologinio reiškinio padarinių likvidavimo.

6.9.Elektros energijos tiekimo sutrikimų ir gedimų šalinimo organizavimas.
Neplanuotas elektros energijos tiekimo nutraukimas vartotojams ar gedimai elektros tinkluose
gali įvykti dėl šių priežasčių:
• katastrofinių meteorologinių reiškinių atveju;
• dėl techninių priežasčių;
• sabotažo bei diversijos atvejais.
Pagal Ekstremalių įvykių kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011
m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 988, 4.2 punktą, neplanuotas elektros energijos tiekimo nutraukimas
priskiriamas ekstremaliajam įvykiui, kai elektros energijos tiekimas nutraukiamas 24 val. ir ilgiau
daugiau kaip 20 000 gyventojų arba ¼ savivaldybės teritorijos gyventojų.
Ekstremalios situacijos valdymas ir padarinių likvidavimas yra numatyti AB ,,Lesto“
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. AB ,,Lesto“ kasmet yra rengiami bendrieji elektros energijos
tiekimą ribojantys planai, kuriuose yra numatytos įmonės, kur elektros energijos tiekimas negali
nutrūkti tai yra neišjungiamos linijos, yra linijų atjungimo eiliškumas, yra vartotojų eiliškumas.
Įvykus ekstremaliam įvykiui AB ,,Lesto“ Panevėžio regiono tinklo valdymo departamento
Biržų tinklo eksploatavimo skyriaus eksploatavimo grupės vadovas nedelsdamas informuoja
Savivaldybės administracijos vyr. specialistą civilinei saugai ir mobilizacijai arba administracijos
direktorių
Informacijoje nurodoma:
- kas, kada ir kur įvyko bei trumpas ekstremalaus įvykio ar ekstremaliosios situacijos
apibūdinimas;
- kokių imtasi pirminių veiksmų, kas padaryta padėčiai gerinti arba pasiūlymai sprendimams
priimti;
- gelbėjimo darbų vadovo pareigos, vardas pavardė, fiksuoto ryšio ir mobiliojo telefono
numeriai.
Išanalizavęs ir įvertinęs susidariusią situaciją Savivaldybės administracijos direktorius
sukviečia rajono savivaldybės ESK posėdį, kuriame yra sprendžiama teikti Savivaldybės
administracijos direktoriui pasiūlymą dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo.
Paskelbus ekstremaliąją situaciją ir pradėjus dirbti Savivaldybės ESK ir ES OC, gelbėjimo
darbų vadovas privalo vykdyti jų nurodymus. Savivaldybės ES OC informaciją apie ekstremalią
situaciją teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM El.p.sks@vpgt.lt;
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ems@vpgt.lt arba faksu (8 5) 271 7513 ir Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai El.p.
panevezys.ovs@vpgt.lt, užpildžius pranešimų formas ES-1, ES-2 IR ES-3.
6.10. Pastatų, statinių sugriuvimo padarinių likvidavimo organizavimas.
Gyvenamojo ar kitos paskirties pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis
sugriovimas galimas dėl gaisro, sprogimo ar kitų priežasčių. Savivaldybės administracijos direktorius
gavęs pranešimą apie pastatų, statinių sugriuvimą sukviečia Savivaldybės ESK, o susidarius
ekstremaliai situacijai, Savivaldybės ESOC arba atskiras grupes ar narius. Savivaldybės ESK posėdyje
numatomi darbai seniūnijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijomis dėl pastatų, statinių sugriuvimo
padarinių likvidavimo.
6.11. Stichinių hidrologinių reiškinių padarinių likvidavimo organizavimas
Biržų rajono savivaldybėje gali gūti užliejami vienkiemiai, sodybos esantys šalia upių.
Kiekvienais metais organizuojamas savivaldybės ESK posėdis dėl pasirengimo
potvyniui ir patvirtinamas pasiruošimo galimam potvyniui veiksmų planas, kuriame numatomi darbai
seniūnijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijomis, kuriuos atlikus, sumažintų hidrologinio reiškinio
padarinius, o šiam reiškiniui praėjus organizuotų padarinių šalinimo darbus. Tačiau hidrologiniai
reiškiniai prognozuojami, hidrometeorologijos tarnyba gyventojus apie jų artėjimą perspėja iš anksto,
taigi galima tinkamai pasiruošti ir išvengti nepageidautinų padarinių. Šiems reiškiniams pasiekus ar
viršijus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870
patvirtintus rodiklius ir susidarius ekstremaliajai situacijai, informacija apie ją Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamentui prie VRM ir Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai
pateikiama ne tik telefonu, bet ir elektroniniu paštu ar faksu užpildžius pranešimų formas ES-1,
ES-2 IR ES-3. Gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus darbus organizuoja įmonių, įstaigų, organizacijų
vadovai ir seniūnijų seniūnai savo teritorijose. Prireikus kreipiasi į savivaldybės ESOC dėl pagalbos
suteikimo žmonėmis ir technika.
6.12. Gyvūnų ligos atveju padarinių likvidavimo organizavimas.
Tai ligos, pasižyminčios itin greitu plitimu bei rimtomis pasekmėmis socialinėje,
ekonominėje ir sveikatos apsaugos srityse. Nustačius šias ligas prekyba gyvūnais ir gyvūniniais
produktais yra draudžiama, šalis izoliuojama, ribojamas gyvūnų ir žmonių judėjimas ir t.t.
Pagal kasmet tvirtinamą Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės planą, Lietuvoje vykdoma
snukio ir nagų, klasikinio kiaulių maro kiaulėms ir šernams, vezikulinės kiaulių ligos, naminių ir
laukinių paukščių gripo ir naminių bei laukinių paukščių Niukaslio ligų stebėsena: atsižvelgiant į ligos
aktualumą Lietuvoje, nustatomas privalomų gyvūnų kraujo tyrimų skaičius, stebimos gyvūnų bandos.
Šis planas koreaguojamas kiekvienais metais pagal ES bei kitų šalių gyvūnų sveikatos būklę.
Aukščiau minėtų ligų įtarimo atveju turi būti taikomos priemonės, nurodytos neatidėliotinų priemonių
plane.
Kitos labai pavojingos gyvūnų užkrečiamosios ligos nebuvo pasireiškusios Lietuvoje ir
nėra šiandien aktualios, todėl tokioms ligoms taikomos bendrosios ligų kontrolės priemonės, t.y.
gyvūnų ir gyvūninių produktų importo kontrolė, gyvūnų judėjimo kontrolė, gyvūnų ligų tendencijų
pasaulyje analizė.
Savivaldybės administracijos direktorius gavęs pranešimą apie patvirtintą gyvūnų ligą
sukviečia Savivaldybės ESK, o paskelbus ekstremalią situaciją, Savivaldybės ESOC arba atskiras
grupes ar narius.
Informacija apie ekstremalią situaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie
VRM ir Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai pateikiama ne tik telefonu, bet ir
elektroniniu paštu ar faksu užpildžius pranešimų formas ES-1, ES-2 IR ES-3.
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6.13. 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, nustatoma bendrų veiksmų koordinavimo tvarka
6.13.1 Savivaldybės ESK, įvykus ekstremaliajam įvykiui ar susidarius ekstremaliajai situacijai,
funkcijos ir veiksmai
— gavęs pranešimą apie ekstremalųjį įvykį ar situaciją, Savivaldybės administracijos direktoriaus
(ESK pirmininkas) priima sprendimą sukviesti ESK narių posėdį;
— gavę signalą, ESK nariai privalo atvykti į posėdį darbo metu nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio
ir švenčių dienomis per 30 – 40 minučių;
— atsižvelgiant į ekstremaliojo įvykio ar situacijos mastą, gelbėjimo darbų apimtį, ESK priima
sprendimą dėl Savivaldybės ES OC sukvietimo ir jo darbų organizavimo bei teikia Savivaldybės
administracijos direktoriui pasiūlymą dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo ar
atšaukimo;
— teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymą dėl Savivaldybės ekstremaliosios
situacijos operacijos vadovo, skiriamo vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms,
dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius
ekstremaliosios situacijos židinyje, kandidatūros;
— gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai teikia Savivaldybės
administracijos direktoriui pasiūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės
saugos sistemos parengties lygių skelbimo ar atšaukimo;
— teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės gyventojų evakavimo
iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;
— priima sprendimus, reikalingus Savivaldybėje gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai
valdyti;
— teikia visuomenei informaciją apie Savivaldybėje gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją,
padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;
— atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar mastą, teikia
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sušaukimo;
— teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos
pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų naudojimo ekstremaliųjų
situacijų metu;
— atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias
funkcijas.
6.13.2. Savivaldybės ES OC vykdomos funkcijos ir veiksmai
-ESK priėmus sprendimą dėl Savivaldybės ES OC sukvietimo ir jo darbo organizavimo ir ES
OC nariai gavę signalą privalo atvykti ir užimti iš anksto įrengtas darbo vietas operacijų centro
patalpose darbo metu nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis per 30 – 50 minučių;
- įgyvendina ekstremalių situacijų komisijos priimtus sprendimus;
- pagal kompetenciją renka, analizuoja ir vertina duomenis ir informaciją apie įvykį,
ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, prognozuoja jų eigą ir mastą,
numato civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;
- teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar
ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo
ekstremaliosios situacijos būdus;
- keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, analizuodamas, vertindamas įvykio,
ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos eigą;
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- organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų telkimą įvykių, ekstremaliųjų
įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo metu;
- organizuoja ir koordinuoja materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti
panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti, padariniams šalinti,
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ar atkurti,
telkimą šiems tikslams pasiekti;
- pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos sistemos subjektų veiksmus įvykių,
ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;
- teikia ekstremalių situacijų komisijai pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos
pajėgų, racionalaus ir veiksmingo Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) ir kitų
institucijų skirtų finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo ekstremaliosios situacijos
padariniams šalinti;
- atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu
susijusias funkcijas.
6.13.3. Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Biržų priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos, įvykus ekstremaliajam įvykiui ar susidarius ekstremaliajai situacijai,
funkcijos ir veiksmai
- gesina gaisrus;
- tiria gaisro priežastis, nustatinėja kaltus asmenis;
- gelbėja nukentėjusiuosius transporto įvykiuose;
- lokalizuoja ir slopina cheminius bei radiacinius incidentus;
- - vykdo pirminį radiacinės būklės įvertinimą;
- vykdo nukentėjusiųjų paiešką ir gelbėjimą iš apgriautų ir degančių pastatų, nukritusių orlaivių,
apsemtų, užterštų dujomis ir dūmais patalpų bei griuvėsių;
- teikia nukentėjusiems pirmąją medicininę pagalbą, įstatymo nustatyta tvarka;
- organizuoja skubų žmonių iškeldinimą iš ekstremalaus įvykio židinio;
- įspėja pavaldžias ir kitas tarnybas apie įvykį;
- organizuoja avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių padarinių likvidavimą;
- dalyvauja savivaldybės ESK veikloje;
- bendradarbiauja su Savivaldybės institucijomis, organizuojant ir vykdant gelbėjimo darbus;
- telkia papildomas gelbėjimo pajėgas.
- teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja atitinkamo lygio operacinį vadovavimą ir įvykio (incidento)
likvidavimo štabo sudarymą;
6.13.4. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariato,
įvykus ekstremaliajam įvykiui ar susidarius ekstremaliajai situacijai, funkcijos ir veiksmai
- organizuoja ekstremaliosios situacijos židinyje esančio valstybinio, visuomeninio ir privataus
turto apsaugą;
- reguliuoja eismą nelaimės rajone ir jo prieigose, įrengia transporto kontrolės punktus,
reguliavimo postus gyventojų evakuacijos maršrutuose;
- informuoja valstybinius organus, visuomenines organizacijas, piliečius apie eismo
apribojimą ekstremalių įvykių teritorijoje, avarijas ir kitas ypatingas situacijas, kurios kelia pavojų
žmonių saugumui;
- vadovauja sprogimo, pranešimo apie sprogimą ar grasinimą susprogdinti tyrimui,
koordinuoja veiksmus su kitomis institucijomis, jei yra pavojus žmonėms, organizuoja ir vadovauja
evakuacijai, parenka evakuotiems asmenims saugią buvimo vietą;
- organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į
ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą.
- identifikuoja žuvusiuosius, apdoroja informaciją apie aukas bei organizuoja jų išgabenimą iš
įvykio vietos, nustato nukentėjusiųjų tapatybę;
- imasi priemonių panikai ir masiniams neramumams išvengti;

42
- saugo teritorijų, kurioms yra taikomas karantino režimas, ir palaiko viešąją tvarką;
- dalyvauja tiriant avarijų priežastis;
- dalyvauja Savivaldybės ESK veikloje;
6.13.5.VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos, įvykus ekstremaliajam įvykiui ar
susidarius ekstremaliajai situacijai, funkcijos ir veiksmai
- teikia skubią medicinos pagalbą nukentėjusiems, informuoja artimiausias asmens sveikatos
priežiūros įstaigas apie nukentėjusiuosius ir juos transportuoja į šias įstaigas;
- aprūpina į ekstremalaus įvykio židinį išvykstančias pajėgas individualiomis apsaugos
priemonėmis;
- prireikus organizuoja budėjimą prie ekstremaliosios situacijos židinio;
- užtikrina būtinosios medicinos pagalbos teikimą evakuotų gyventojų priėmimo vietose;
- vykdo prieš epidemines priemones įstaigoje;
- teikia neatidėliotiną medicinos pagalbą gyventojams;
- rūšiuoja ir registruoja nukentėjusiuosius;
- telkia papildomas pajėgas;
- teikia reikiamą informaciją Savivaldybės ES OC.
6.13.6. VšĮ Biržų ligoninės, įvykus ekstremaliajam įvykiui ar susidarius ekstremaliajai
situacijai, funkcijos ir veiksmai
- organizuoja ligoninės lovų skaičiaus išplėtimą;
- iškviečia reikalingą personalą;
- formuoja gydytojų brigadas;
- paruošia operacines;
- teikia kvalifikuotą ir specializuotą medicinos pagalbą nukentėjusiems;
- informuoja kitas gydymo įstaigas dėl numatomo nukentėjusiųjų srauto;
- rengia rekomendacijas, teikia pasiūlymus, kaip apsaugoti žmonių sveikatą ir gyvybę
likviduojant ekstremaliąsias situacijas ir jų padarinius.
- teikia reikiamą informaciją Savivaldybės ES OC.
6.13.7. Biržų rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, įvykus ekstremaliajam įvykiui ar
susidarius ekstremaliajai situacijai, funkcijos ir veiksmai
- nustato žmonėms ir gyvuliams pavojingų užkrečiamųjų ligų atsiradimo priežastis, numato
prieš epizootines priemones ir organizuoja jų vykdymą;
- kartu su sveikatos apsaugos tarnybomis likviduoja žmonėms ir gyvuliams pavojingų
užkrečiamųjų ligų židinius;
- nustačius užkrečiamąją ar įtarus labai pavojingą gyvulių, kitų gyvūnų ligą, pateikia visoms
rajono savivaldybės įmonėms, organizacijoms, ūkininkams ir piliečiams privalomas vykdyti gyvulių
skerdimo ar sunaikinimo, gyvulinių produktų, žaliavos nukenksminimo, perdirbimo arba utilizavimo
sąlygas;
- duoda privalomus nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims, besiverčiantiems gyvulių
auginimu, gyvulinių produktų ir žaliavų perdirbimu, sandėliavimu, transportavimu ar prekyba, vykdyti
Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimus, kad neplistų gyvulių
ligos, o gaminami gyvuliniai produktai nebūtų kenksmingi žmonių sveikatai;
- įvertina epizootinę situaciją ir duoda gyvulių savininkams privalomus nurodymus įgyvendinti
gyvulių, kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir jų likvidavimo, deratizacijos, dezinfekcijos
priemones;
- organizuoja vandens, gyvūninių ir negyvūninių maisto produktų, pašarų laboratorinių tyrimų
atlikimą ir rizikos vertinimą;
- dalyvauja Savivaldybės ESK veikloje;
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- masinių žmonių apsinuodijimo ar susirgimų atvejais praneša Respublikos ekstremalių
sveikatai situacijų centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
6.13.8. Panevėžio visuomenės sveikatos centro Biržų skyriaus, įvykus ekstremaliajam įvykiui ar
susidarius ekstremaliajai situacijai, funkcijos ir veiksmai
- bendradarbiauja su kitomis tarnybomis, užkertant kelią ekstremaliosioms situacijoms bei
likviduojant jų padarinius;
- pagal kompetenciją dalyvauja ekstremaliųjų sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir
vykdo pasirengimo ekstremaliųjų sveikatai situacijų planavimą;
- registruoja diagnozuotus žmonių užkrečiamųjų ligų susirgimus bei jų sukėlėjus;
- atlieka žmonių užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, analizę ir prognozę;
- organizuoja ir vykdo užkrečiamųjų ligų židinių ir protrūkių ištyrimą, dalyvauja lokalizuojant
ir likviduojant židinius ir protrūkius;
- teikia metodinę ir konsultacinę pagalbą kitoms tarnyboms, atliekančioms likvidavimo darbus
cheminio ar biologinio užteršimo židiniuose;
- dalyvauja vertinant teritorijos užterštumo cheminėmis ar biologinėmis medžiagomis lygį,
teikia pasiūlymus, kaip apsaugoti gyventojus ir moko apsisaugoti juos pačius;
- nuolat renka duomenis apie situacijos kitimą ir apie tai informuoja Savivaldybės
administracijos vyr. specialistą civilinei saugai ir mobilizacijai.;
- dalyvauja Savivaldybės ESK veikloje.
6.13.9. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Biržų rajono agentūros, įvykus
ekstremaliajam įvykiui ar susidarius ekstremaliajai situacijai, funkcijos ir veiksmai
- vykdo žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, atmosferos oro,
kraštovaizdžio, augalijos bei kitų gamtos išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinę
kontrolę;
- kontroliuoja, kaip rajono savivaldos institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos, kariniai
daliniai, užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys vykdo nustatytus aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių
naudojimo reikalavimus, normatyvus, standartus, taisykles ir kitus aplinkos apsaugos bei išteklių
naudojimo reikalavimus;
- teikia išvadas Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl ūkinės veiklos objektų
statybos, plėtimo, rekonstravimo bei techninio pertvarkymo projektų derinimo;
- dalyvauja bendrose komisijose priimant naudoti ūkinės ir kitos veiklos objektus bei kitus
statinius ir teikia išvadas Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl pažymų, ar objektai
ir statiniai atitinka aplinkosaugos reikalavimus;
- nustatyta tvarka teikia Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui pasiūlymus dėl
gamtos išteklių naudojimo išdavimo;
- rengia dokumentus dėl ieškinių aplinkai padarytos žalos atlyginimo ir kitų įstatymais
numatytų ekonominių sankcijų taikymo, kontroliuoja ieškinių ir kitų ekonominių sankcijų išieškojimo
iš pažeidėjų;
- registruoja nustatytus aplinkos apsaugos administracinius pažeidimus, tvarko pažeidimų
bylas, užtikrina priimtų nutarimų vykdymą, skirtų administracinių baudų išieškojimą;
- pagal nustatytus reikalavimus kontroliuoja aplinkos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo
apskaitą, apibendrina apskaitos duomenis, tikrina mokesčių už gamtos ištekliu ir taršą mokėjimo
teisingumą;
- informuoja visuomenę apie aplinkos būklę, dalyvauja ekologinio švietimo veikoje;
- pagal Savivaldybės gamtos apsaugos fondo nuostatų reikalavimus vykdo Savivaldybės
gamtos apsaugos fondų lėšų panaudojimo kontrolę;
- vykdo kitus įstatymų, nutarimų, įsakymų bei kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;
- dalyvauja Savivaldybės ESK veikloje.
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6.13.10. VĮ ,,Panevėžio regiono keliai“ Biržų kelių tarnybos, įvykus ekstremaliajam įvykiui ar
susidarius ekstremaliajai situacijai, funkcijos ir veiksmai
- vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Susisiekimo ministerijos, Kelių
direkcijos ir VĮ ,,Panevėžio regiono keliai“ vadovo įsakymais;
- prižiūri rajone esančius magistralinius, krašto ir rajono kelius, užtikrina normalų eismą
visais metų laikais;
- prižiūri kelių dangą, pakelių statinius, kelio ženklus, šalina kitus kelių defektus;
- ekstremalių situacijų atvejais sprendimą panaudoti įmonės pajėgas priima įmonės
vadovas. Jis atsako už pajėgų valdymą ir racionalų materialinių išteklių panaudojimą, nustato
uždavinių ir užduočių vykdymo tvarką, išsiaiškina, kokia susidarė ekstremalioji situacija arba kokio
ekstremaliojo įvykio galima sulaukti;
- ypač sudėtingomis kelio sąlygomis, kai sninga arba pusto, esant lijundrai, liūtims,
organizuoja nuolatinį budėjimą. Operatyviai šalina ant kelio užvirtusius medžius, užtaiso duobes,
išplovimus, atstato kelio ženklus, statinius;
- ekstremalios situacijos padariniams pasiekus ar viršijus Ekstremaliųjų įvykių kriterijus
patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 988 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremalių įvykių
kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2009, Nr. 153-6928; 2011, Nr. 107-5059),
gelbėjimo darbų vadovas apie tai praneša Savivaldybės administracijos vyresniajam specialistui
civilinei saugai ir mobilizacijai.
- teikia reikiamą informaciją Savivaldybės ES OC.
6.13.11. AB ,,Lesto“ Panevėžio regiono tinklo valdymo departamento Biržų tinklo eksploatavimo
skyriaus eksploatavimo grupės, įvykus ekstremaliajam įvykiui ar susidarius ekstremaliajai situacijai,
funkcijos ir veiksmai
- vykdo 0,4 – 10 kV įtampos elektros įrenginių eksploatavimą, priežiūrą, remontą ir gedimų
šalinimą;
- teikia informaciją apie elektros energijos tiekimo nutrūkimus ar gedimus ir jų šalinimą;
- operatyviai šalina gedimus, kiek tai leidžia aplinkybės;
- siekiant kuo operatyviau atstatyti vartotojams elektros energijos tiekimą, telkiamos
papildomos pajėgos, tai laisvadieniuose ar atostogose esantys darbuotojai, rangovinės organizacijos,
gretimų AB ,,Lesto“ skyrių darbuotojai;
- vykdo kitus reikalingus darbus, siekiant kuo greičiau atstatyti elektros energijos tiekimą
vartotojams;
- ekstremalios situacijos padariniams pasiekus ar viršijus Ekstremaliųjų įvykių kriterijus
patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 988 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremalių įvykių
kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2009, Nr. 153-6928; 2011, Nr. 107-5059),
Panevėžio regiono tinklo valdymo departamento Rokiškio tinklo vadovas apie tai praneša
Savivaldybės administracijos vyresniajam specialistui civilinei saugai ir mobilizacijai;
- teikia reikiamą informaciją Savivaldybės ES OC.
6.13.12. UAB ,,Litesko“ Biržų šiluma, įvykus ekstremaliajam įvykiui ar susidarius ekstremaliajai
situacijai, funkcijos ir veiksmai
- informuoja vartotojus apie šilumos tiekimo sutrikimus ar gedimus;
- užtikrina šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiama šiluma, garu ir karštu
vandeniu;
- organizuoja priemones, užtikrinančias būtiną šilumos energijos tiekimą, esant ekstremaliajai
energetikos padėčiai;
- UAB ,,Litesko“ Biržų šiluma yra parengusi parengties ekstremaliai energetikos padėčiai
planą, kurio tikslas – padidinti bendrovės parengtį ir pagerinti reagavimą į ekstremalias situacijas, kiek
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įmanoma sumažinti riziką bei kuo veiksmingiau panaudoti pajėgas ir materialinius išteklius veiklos
užtikrinimui;
- ekstremalios situacijos padariniams pasiekus ar viršijus Ekstremaliųjų įvykių kriterijus
patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 988 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremalių įvykių
kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2009, Nr. 153-6928; 2011, Nr. 107-5059),
UAB ,,Litesko“ Biržų šiluma vadovas apie tai praneša rajono savivaldybės administracijos direktoriui
ir savivaldybės administracijos vyr. specialistui civilinei saugai ir mobilizacijai;
- teikia reikiamą informaciją Savivaldybės ES OC.
6.13.13. UAB ,,Biržų vandenys“, įvykus ekstremaliajam įvykiui ar susidarius ekstremaliajai situacijai,
funkcijos ir veiksmai
- informuoja vartotojus apie vandens tiekimo sutrikimus ir gedimus;
- vandens paėmimas ir paruošimas vartojimui;
- vandens tiekimas įmonėms ir gyventojams;
- skystų atliekų, nuotekų šalinimas ir apdorojimas;
- vandens, nuotekų ir kanalizacijos sistemų priežiūra;
- operatyviai šalina vandens, nuotekų ir kanalizacijos sistemose įvykusias avarijas ar gedimus,
kiek tai leidžia aplinkybės;
- ekstremalios situacijos padariniams pasiekus ar viršijus Ekstremaliųjų įvykių kriterijus
patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 988 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremalių įvykių
kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2009, Nr. 153-6928; 2011, Nr. 107-5059),
UAB ,,Biržų vandenys“ vadovas apie tai praneša Savivaldybės administracijos vyr. specialistui
civilinei saugai ir mobilizacijai.
- teikia reikiamą informaciją Savivaldybės ES OC.

6.14.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, alternatyvi savivaldybės administracijos darbo vieta numatyta Biržų ,,Kaštonų“
pagrindinėje mokykloje. Atsakingas už savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių darbuotojų
evakavimą ar skubų iškeldinimą Vietinio ūkio skyriaus Ūkio poskyrio vadovas.

6.15. Materialinių išteklių telkimas 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 ūkio subjektai ir kitos įstaigos teikia jiems nuosavybės teise
priklausančius materialinius išteklius, kai gelbėjimo darbų vadovo arba Savivaldybės ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovo (toliau – operacijų vadovas) žinioje ir Lietuvos valstybės rezerve esančių
materialinių išteklių nepakanka.
Ekstremaliųjų situacijų atvejais gelbėjimo darbų vadovui arba Savivaldybės ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovui nustačius, kiek ir kokių papildomų materialinių išteklių reikia gelbėjimo,
paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų
padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir
atkurti, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, su kuriais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi sudarytos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane
nurodytų užduočių vykdymo sutartys, savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu reikalavimu
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teikia materialinius išteklius gelbėjimo darbų vadovui arba Savivaldybės ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovui į savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą vietą.
Neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, turtui ar
aplinkai, savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu reikalavimu turimus materialinius
išteklius gelbėjimo darbų vadovui ar Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui į
savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą vietą pagal poreikį teikia ūkio subjektai ir kitos
įstaigos, su kuriais nesudarytos Aprašo 4 punkte nurodytos sutartys.
Ekstremaliųjų situacijų atvejais ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklą ar
elektroninių ryšių paslaugas, turi suteikti civilinės saugos sistemos subjektams pirmenybę naudotis
elektroninių ryšių tinklais ir gauti kitas elektroninių ryšių paslaugas, būtinas civilinės saugos
ekstremaliųjų situacijų valdymo ryšių sistemos tinkamam funkcionavimui užtikrinti.
Kai savivaldybėje, kurioje susidarė ekstremalioji situacija, esamų materialinių išteklių
nepakanka, administracijos direktorius prašo gretimų savivaldybių pagalbos (12.7. priedas).
Savivaldybės administracijos direktorius, gelbėjimo darbų vadovas ir Savivaldybės
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas privalo siekti, kad ūkio subjektų ir kitų įstaigų nuostoliai
ir veiklos trukdžiai būtų kuo mažesni.

6.16. Sanitarinio švarinimo organizavimas, jo atlikimo vietos. Sanitarinis švarinimas ir kitos
kenksmingumo pašalinimo priemonės
Sanitarinio švarinimo tikslas – maksimaliai sumažinti kenksmingų faktorių poveikį žmonėms
ir aplinkai radioaktyviojo, cheminio ir biologinio užteršimo atvejais.
Sanitarinį švarinimą sudaro:
- pirminis sanitarinis švarinimas;
- galutinis sanitarinis švarinimas.
Pirminis sanitarinis švarinimas – pradinis neatidėliotinas sanitarinis švarinimas ,,šiltojoje“
zonoje, kuris, įtarus taršą, yra atliekamas nukentėjusiems, siekiant jiems sumažinti pavojingų
medžiagų kenksmingumą.
Pirminis sanitarinis švarinimas atliekamas prie ,,šiltosios“ zonos išorinio perimetro ribos.
Jis atliekamas priešvėjinėje pusėje ne arčiau kaip 25 metrai nuo incidento vietos.
Pirminio sanitarinio punkto įkūrimas:
- ant žemės patiesiamas storesnės polietileninės plėvelės, brezento ar kitos neperšlampamos
medžiagos gabalas (mažiausiai 10 m²);
- vienoje pusėje sustatomi indai su vandeniu ir plovimo tirpalais;
- kitoje pusėje sustatomos tuščios talpyklos (vonelės) užterštam vandeniui surinkti, paruošiami
polietileniniai dvigubi maišai užterštiems drabužiams sudėti.
Pirminį sanitarinį švarinimą atlieka kiekvienas asmuo arba vienas kitam padedamas.
Nukentėjusieji plauna rankas, atviras kūno vietas vandeniu ir muilu, dezinfekuojančiais tirpalais,
nuodingų medžiagų kenksmingumą pašalinančiais skysčiais, o užteršti drabužiai sudedami į paruoštus
specialius maišus. Atlikus pirminį švarinimą nukentėjusieji apvelkami sausais neužterštais drabužiais,
apsiaučiami apsiaustais, jei reikia suteikiama pirmoji medicinos pagalba ir priimamas sprendimas dėl
galutinio sanitarinio švarinimo. Atliekant pirminį švarinimą užterštoje vietovėje apsaugos priemonės
nenusiimamos, o neužterštoje vietovėje apsaugos priemonės nusiimamos, išskyrus dujokaukę.
Pirminiam sanitariniam švarinimui naudojamos šios priemonės:
- bentonito milteliai;
- silikagelio milteliai;
- 10 % amoniako tirpalas;
- 2 % sodos tirpalas;
- 2 % boro rūgšties tirpalas;
-silpnas kalio permanganato tirpalas;
- 2 % chloramino ar 0,5 % kalcio hipochlorito tirpalas;
- 3 % vandenilio peroksido tirpalas;
- 70 % spiritinis tirpalas;
- vanduo ir muilas.

47
Galutinis sanitarinis švarinimas – galutinis taršos pašalinimas nuo nukentėjusių žmonių,
atliekamas sanitarinio švarinimo punktuose. Sanitarinio švarinimo atlikimo vietos yra numatytos
Papilio seniūnijoje ( Papilio miestelyje ir Kučgalio k.).
Galutinis sanitarinis švarinimas atliekamas tik neužterštoje teritorijoje specialiai
įrengtuose stacionariuose arba mobiliuose sanitarinio švarinimo punktuose.
Galutinio sanitarinio švarinimo punktą sudaro trys skyriai:
- nusirengimo;
- prausimosi;
- apsirengimo.
Sanitarinio švarinimo punkte turi būti:
- vandentiekis, kanalizacija, vėdinimas, šildymo sistema, elektra;
- pakankamai žmonėms švarinimo priemonių – muilo, šampūno, kempinių, žirklių, plaukų
skutimosi mašinėlių, medvilninių ir popierinių nosinių, rankšluosčių ir paklodžių, apatinių ir viršutinių
drabužių bei avalynės;
- specialios taros (konteinerių, plastikinių ar guminių maišų ir kt.) ir pavojaus ženklų
užterštiems daiktams, drabužiams sudėti ir ženklinti;
- punktas turi būti aprūpintas keleiviniu transportu, taip pat specialiu transportu užterštiems
daiktams į sanitarinio švarinimo ar utilizavimo vietą išvežti;
- nusirengimo zonos ir žmonių prausimosi zonos patalpų grindys, baldai, kita įranga turi būti iš
lengvai švarinamų, drėgmę nesugeriančių medžiagų (keramikinių plytelių, linoleumo, plastiko ir kt.)
arba uždengiama polietileno plėvele. Sienų danga taip pat turi būti atspari drėgmei, lengvai valoma.
Sanitarinio švarinimo punkto personalo uždaviniai:
- priimti ir registruoti iš užterštos zonos atvežtus asmenis;
- nustatyti asmenų drabužių, daiktų užterštumą;
- švarinti žmones ir kontroliuoti sanitarinio švarinimo efektyvumą;
- surinkti užterštus drabužius ir asmeninius daiktus, juos nukenksminti arba utilizuoti;
- prireikus spręsti nukentėjusiųjų dispanserinio stebėjimo ar stacionarinio patikrinimo
klausimus;
- kiekvienam asmeniui išduoti švarinimo asmens anketą, taip pat pažymą apie konfiskuotus
užterštus dokumentus, pinigus, asmens daiktus;
- aiškinti apie jonizuojančiosios spinduliuotės ir kitų pavojingų medžiagų poveikį sveikatai ir
apsaugos priemones.
Naudingos terapinės odos dezaktyvavimo priemonės – I :
- mažo rūgštingumo (pH≈5) paprastas muilas ar prausimosi skystis odai ir plaukams;
- surišančios medžiagos:
a) EDTA 10 % odai ir plaukams, užterštiems transuraniniais elementais, retais žemės metalais
ir metaloidais;
b) DTPA 1 % vandeninis rūgšties tirpalas (pH≈4) plauti oda, užterštai transuraniniais
elementais, lantanidais ar metalais (kobaltas; geležis, cinkas, manganas).
Naudingos terapinės odos dezaktyvavimo priemonės – II:
a) kalio permanganato 5 % vandenilio tirpalas:
- naudoti, kai įprastinės priemonės yra neefektyvios;
- po naudojimo gerai nuplauti vandeniu;
- nerekomenduojamas veidui, natūralioms landoms.
b) hidroksilamino ar natrio hiposulfito 5% švižiai paruoštas vandeninis tirpalas – naudojami po
KMnO4 liugolio tirpalų, po to plaunama vandeniu.
Esant užterštumei biologinėmis priemonėmis nusirengimo patalpoje odos paviršiaus ir
plaukuotos kūno dalys aptrinamos dezinfekavimo tirpalu, akių ir nosies-gerklės gleivinės švarinamos
aminoglikozidų grupės antibiotikų mišiniu.
Kūno ertmių dezaktyvavimo procedūros:
- burnos ertmė – dantis valyti su dantų pasta, dažnai skalauti 3% citrinos rūgšties tirpalu;
- gerklę skalauti su 3% vandenilio peroksido tirpalu;
- nosį skalauti su vandentiekio vandeniu arba fiziologiniu tirpalu.
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Pirminio reagavimo ir sanitarinio švarinimo punktų personalas turi būti apsirūpinęs asmens
apsaugos priemonėmis (kombinezonais, kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis, priešnuodžiais ir
kt.)ir plovimo priemonėmis (muilu, soda), neutralizavimo priemonėmis (3 % vandenilio peroksido,
silpnas kalio permanganato tirpalas, 70 % spirito tirpalas ir kt.). Kokios priemonės bus naudojamos
asmenų sanitariniam švarinimui, priklauso nuo to, kokių pavojingų cheminių, biologinių ar
radioaktyviųjų medžiagų kenksmingumas bus šalinamas.
Visos rajono asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, ligoninės turi būti
pasirengusios įvertinti nukentėjusiųjų po sanitarinio švarinimo būklę ir nustatyti ar jiems reikalingas
tolesnis gydymas
Kenksmingi faktoriai ir jų poveikio židiniai nustatomi remiantis stebėjimą ir žvalgybą
vykdančių institucijų pateikta informacija.
Neprognozuojamo radioaktyvaus užteršimo atveju, savivaldybė organizuoja gelbėjimo
darbuose dalyvavusių žmonių sanitarinį švarinimą bei technikos ir transporto priemonių
dezaktyvaciją. Šie darbai atliekami žmonių sanitarinio švarinimo bei technikos dezaktyvacijos
punktuose. Asmenų, dalyvaujančių šiuose darbuose, radiacinę bei higieninę kontrolę vykdo
Visuomenės sveikatos centro skyrius.
Užteršimo cheminėmis medžiagomis atveju, sanitarinio švarinimo vietas ir būdus nustato
gelbėjimo darbų arba Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijos vadovas, vadovaudamasis
Regiono aplinkos apsaugos departamento ir Biržų visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis.
Teritorijos degazavimo darbus vykdo pavojingo objekto, kuriame įvyko cheminė avarija,
pajėgos, šių objektų avarijų likvidavimo planuose nustatyta tvarka. Jeigu atlikus pirminį
nukenksminimą, pavojingų medžiagų koncentracijos viršija leistinas normas, savivaldybės ESK
sprendžia dėl žmonių iškeldinimo arba pakartotino nukenksminimo darbų vykdymo.
Demerkurizacijos darbus atlieka Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, vadovaudamasi LR
vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto 1996-12-30 įsakymu Nr. 36 patvirtintomis Higienos
normomis HN-68-1996 ,,Demerkurizacija ir jos efektyvumo įvertinimas“.
Visos nukenksminimo darbuose dalyvaujančios institucijos, apie atliktus darbus informuoja
ESK.

7. Pagalbos teikimo nukentėjusiems gyventojams ekstremaliųjų įvykių
ir ekstremaliųjų situacijų metu organizavimas
Nukentėjusiųjų apgyvendinimo bei aprūpinimo tikslas – sudaryti minimalias gyvenimo sąlygas
ekstremalių situacijų metu nukentėjusiems asmenims.
Pagrindines pagalbos teikimo sritys yra šios:
- nukentėjusiųjų apgyvendinimas;
- aprūpinimo pirmos būtinybės prekėmis ir maitinimo organizavimas;
- sveikatos priežiūros organizavimas;
- socialinių paslaugų teikimas;
- psichologinės pagalbos organizavimas;
- švietimo paslaugų organizavimas.

7.1 Nukentėjusiųjų apgyvendinimas bei materialinis aprūpinimas
Savivaldybės Administracijos Vietinio ūkio skyriaus Ūkio poskyris organizuoja
nukentėjusiųjų gyventojų aprūpinimą laikinomis gyvenamosiomis patalpomis, organizuoja aprūpinimą
patalyne, maistu bei kitomis pirmos būtinybės prekėmis.
Ekstremaliųjų situacijų atvejais nukentėjusieji laikinai būtų apgyvendinti mokyklose, jų
bendrabučiuose, kultūros srities pastatuose. Visuomenės paskirties pastatų, kuriuose galima laikinai
apgyvendinti žmones, suvestinė pateikta plano 12.6. priede.
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7.2. Aprūpinimas pirmosios būtinybės priemonėmis ir maitinimo organizavimas
Biržų rajono savivaldybės Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija organizuoja
nukentėjusiųjų gyventojų aprūpinimą maistu ir pirmo būtinumo priemonėmis bei jų maitinimą.
Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančių parduotuvių, valgyklų ar kitų vietų, kuriuose
būtų galimos paskirstomos (tiekiamos) prekės bei numatytas maitinimas, sąrašas pateiktas plano 12.7
priede. Maisto produktus gaminančių ir tiekiančių įmonių sąrašas pateiktas plano 12.8 priede.

7.3. Medicininė pagalba
Medicinos pagalbą nukentėjusiesiems teisės aktų nustatyta tvarka teikia Savivaldybės
teritorijoje esančios asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos (plano 12.13. priedas).
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų tikslas – laiku suteikti medicinos pagalbą, diagnozuoti
sveikatos sutrikimus bei padėti atgauti sveikatą ekstremaliose situacijose nukentėjusiems asmenims.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kryptys:
– medicinos pagalbos teikimo tvarkos nustatymas ir teikimas nukentėjusiems ekstremaliosios
situacijos židinyje;
– nukentėjusiųjų registravimas ir rūšiavimas;
– gabenimas į gydymo įstaigas;
– papildomų pajėgų pasitelkimas;
– stacionarios medicinos pagalbos teikimas;
– ligoninės lovų skaičiaus išplėtimas;
– kitų gydymo įstaigų informavimas dėl nukentėjusiųjų srauto;
– vietinės valdžios institucijų informavimas apie iš avarijos išvežtus ir gydymo įstaigose
priimtus nukentėjusius, jų skaičių, sveikatos būklę, priimtas priemones.
Jų veiklą ekstremaliųjų situacijų atvejais koordinuoja Savivaldybės gydytojas.
Sveikatos priežiūros įstaigos vadovaujasi parengtais ekstremaliųjų situacijų valdymo planais ir
metodinėmis rekomendacijomis.
Pirmąją ir skubią medicinos pagalbą teikia greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančios
įstaigos, o prireikus ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos.
Taip pat pirmąją ir skubią medicinos pagalbą teikia ir priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos,
vadovaudamosi Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-194 ,,Dėl
Priešgaisrinių gelbėjimo įstaigų dalyvavimo teikiant pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 33-1579).
Trūkstant pajėgų užtikrinant sveikatos priežiūrą, galima pasitelkti ir Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugijos pajėgas. Pagrindinės jų funkcijos ekstremaliųjų situacijų atvejais:
– teikti pirmąją pagalbą;
– padėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą, skubią medicinos pagalbą ir kitas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems sveikatos priežiūros specialistams;
– padėti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms pasitelkti papildomus sveikatos priežiūros
specialistus;
– padėti identifikuoti ir registruoti nukentėjusiuosius;
– padėti organizuoti ir užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų laikinąjį teikimą
švietimo ir kitose įstaigose;
– padeda organizuoti ir atlikti kraujo donorų paiešką;
– padeda organizuoti tarptautinės pagalbos teikimą.

7.4. Socialinių paslaugų ir paramos teikimas
Socialinė parama – socialinių išmokų mokėjimas ir socialinių paslaugų teikimas – vykdomas
per valstybės ir Biržų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas socialines programas.
Socialines paslaugas teikia savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius,
seniūnijos. Socialinė parama gali būti suteikta pašalpos arba paslaugos forma. Socialinė parama gali
būti vienkartinė arba ilgalaikė. Visi dokumentai, susiję su socialine parama, yra tvarkomi ir saugomi
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vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodymais ir terminais. Socialinės paslaugos
teikiamos vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589;2010, Nr. 53-2598 ),
poįstatyminiais teisės aktais bei kitais konkrečiai socialines paslaugas reglamentuojančiais Tarybos
sprendimais.
Prireikus Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pajėgos taip pat teikia nukentėjusiesiems
socialines paslaugas, labdarą ir paramą. Gali būti pasitelkiamos ir kitos įmonės bei įstaigos,
nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes, fiziniai ir juridiniai asmenys.
Su nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir fiziniais bei juridiniais
asmenimis, teikiančiais socialines paslaugas, savivaldybė sudaro dvišalę sutartį dėl socialinių paslaugų
teikimo sąlygų, kontrolės ir finansavimo, atsiskaitymo savivaldybei už lėšų panaudojimą.
Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančių socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų,
visuomeninių organizacijų, užsiimančių socialine rūpyba, sąrašas pateiktas plano 12.20. priede.
Finansinė pagalba. Likviduojant stichinių padarinių arba ekstremaliųjų situacijų sukeltas
pasekmes, nukentėjusiems fiziniams asmenims būtų suteikta finansinė pagalba iš savivaldybės
administracijos direktoriaus rezervo arba Lietuvos valstybės rezervo specialiai šiam tikslui skirtų lėšų.
Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu, svarsto klausimą dėl
finansinės pagalbos nukentėjusiems ekstremaliosios situacijos metu dydžio ir priima sprendimą.

7.5. Psichologinė pagalba
Psichologinę pagalbą Biržų rajono savivaldybės gyventojams ekstremaliųjų situacijų metu
suteiktų sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai psichologai, Psichologinė pedagoginė tarnyba, mokymo
įstaigų socialiniai pedagogai, seniūnijų socialiniai darbuotojai.

7.6. Švietimo paslaugos
Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius organizuoja evakuotų mokyklinio
amžiaus vaikų švietimą ir mokymą.
Esant trumpalaikei evakuacijai (iki 5–10 dienų), koreguojamas rajono ugdymo planas,
perkeliamos moksleivių atostogos, mokinių mokymas nevykdomas. Susidarius ilgesniam evakuacijos
laikotarpiui – moksleivių mokymas organizuojamas laikinai gyvenamojoje vietoje, sudaromos visos
sąlygos reikalingos mokymuisi (pasirūpinama pagrindinėmis ugdymo priemonėmis), moksleivių
klasės sujungiamos į kelias (stambinant jas).

8. Viešosios tvarkos palaikymo organizavimas
Savivaldybės teritorijoje viešosios tvarkos ekstremalių situacijų metu palaikymą organizuoja
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariatas,
vadovaudamasis komisariato parengties ekstremalioms situacijoms planu. Komisariatui vadovauja
viršininkas. Pagrindiniai padaliniai: Kriminalinės policijos skyrius, Viešosios tvarkos skyrius,
Operatyvaus valdymo poskyris. Kitų tarnybų grupė: Organizacinis poskyris, Migracijos poskyris.

8.1.Civilinės saugos sistemos pajėgų, atsakingų už viešosios tvarkos palaikymą,
veiksmai įvykus ekstremaliajam įvykiui, susidarius ekstremaliajai situacijai
Įvykus ekstremaliajam įvykiui, policijos komisariatas apie tai informuoja Savivaldybės
administracijos direktorių, ESK vadovą, apskrities PGV. Jeigu nelaimės pasekmės gali išplisti už
rajono ribų, perspėja kaimyninius policijos komisariatus.
Policijos komisariatas dalyvauja informuojant gyventojus apie susidariusią ekstremalią
situaciją. Tam tikslui išskiriamas policijos komisariato transportas su garsiakalbiais.
Policijos pajėgos ekstremaliųjų įvykių vietoje savo veiksmus derina su gelbėjimo darbų
vadovu ir, vykdydamos jo nurodymus, saugo ekstremalaus įvykio židinį, užtikrina viešąją tvarką
gyventojų susitelkimo vietose, evakuacijos ir gelbėjimo bei padarinių likvidavimo metu, įrengia
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užtvaras, kontroliuoja civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgų ir tarnybų patekimą į židinio
teritoriją.
Eismo reguliavimui nelaimės teritorijoje ir jos prieigose ir evakuacijos maršrutuose policija
išstato laikinus kontrolės postus, duoda nurodymus kelių priežiūros tarnyboms, dėl kelio ženklų
pastatymo nurodytose vietose. Postų išstatymo vietas, atsižvelgdami į VSC skyriaus, VMVT bei kitų
tarnybų rekomendacijas, nustato savivaldybės ESK arba OVC vadovas.
Policijos komisariatas užtikrina valstybinio, visuomeninio ir privataus turto apsaugą nelaimės
zonoje ir teritorijose, iš kurių evakuoti gyventojai.
Kilus pastatų susprogdinimo pavojui arba radus sprogmenis, gelbėjimo darbų vadovo pareigas
vykdo policijos pareigūnas. Jis priima sprendimą ir organizuoja skubų žmonių iškeldinimą iš
ekstremalaus įvykio židinio, koordinuoja atvykusių PGT ir GMP pajėgų veiksmus.
Policijos komisariatas renka informaciją apie aukas, organizuoja žuvusiųjų identifikavimą.
Policijos komisariatas atlieka tyrimus, įvykus kriminalinio pobūdžio sprogimui ar gavus
pranešimą apie grasinimą susprogdinti, padeda kitoms valstybinės priežiūros institucijoms atlikti
apklausą vykdant tyrimus.
Policijos komisariatas renka, registruoja ir analizuoja informaciją apie įvykius ekstremaliųjų
įvykių vietoje, keičiasi šia informacija su kitomis ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimo
tarnybomis. Apie viešosios tvarkos būklę nelaimės vietoje bei vykdomus veiksmus, papildomų pajėgų
pasitelkimą ir jų paskirstymą, policijos komisariatas informuoja savivaldybės ESK.

8.2. Materialiniai ir žmogiškieji ištekliai viešajai tvarkai savivaldybės teritorijoje palaikyti
Pateikiamos materialinių ir žmogiškųjų išteklių, kuriuos panaudos civilinės saugos sistemos
pajėgos, atsakingos už viešosios tvarkos palaikymą savivaldybėje, suvestinės 11 lentelė.
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Policijos komisariatų ir nuovadų, esančių savivaldybės teritorijoje, sąrašas
11 lentelė. Materialiniai ir žmogiškieji ištekliai viešajai tvarkai palaikyti
Eil.
Nr.

Policijos įstaigos
(komisariato)
pavadinimas

Adresas, telefonas

1

2

3

1.

Panevėžio apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato Biržų rajono
policijos komisariatas

Vytauto g. 39,
Biržai, LT-41146
(8 450) 31 201;
8 614 80 605

Vadovas
(vardas, pavardė)

Telefonas

Padalinių
skaičius

Darbuotojų
skaičius

Darbo

Namų

Mobilusis

4

5

6

7

8

9

Marius Jablonskas

(8 450) 31 265
(8 450) 35 810

-

8 686 70 550

3
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Viešosios tvarkos skyriaus tyrėjų (apylinkės inspektorių)
prižiūrimos teritorijos
2.

3.

Biržų miestas

Vabalninko miestas,
Vabalninko ir Papilio
seniūnijos

Vytauto g. 39, Biržai

Violeta Švėgždienė
Žydrūnė Malinauskaitė
Mindaugas Balčiūnas

(8 450) 31 201

-

8 616 44 895
8 616 46 352
8 616 46 350

1

3

Edita Aleksiūnienė
Asta Petronytė

(8 450) 54 293
8 671 08 850

-

8 616 44 847
8 616 44 929

2

1

Biržų r., Vabalninkas,
K. Šakenio g. 4

Biržų r., Nem.
Radviliškyje, Biržų g. 5

4.

Širvėnos ir Pačeriaukštės
seniūnijos

Biržai, Vytauto g. 39

Jolita Sorokoaitė

(8 450) 35 815

-

8 616 46 435

1

1

5.

Pabiržės seniūnija

Biržai, Vytauto g. 39,

Deimantas
Pavalauskas

(8 450) 35 815

-

8 616 44 915

1

1

6.

Nemunėlio Radviliškio
ir Pakrovėjos seniūnijos

Biržai, Vytauto g. 39,

Saulius Jonėnas

(8 450) 35 815

-

8 616 46 538

1

1
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9. Privalomų darbų organizavimas
9.1 Gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkimas ir darbų atlikimas
Vadovaujamasi Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už
jų atlikimą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d.
nutarimu Nr. 512 (Žin., 2010, Nr. 54-2652).
Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiami ir darbai atliekami tik tada, kai yra
išnaudotos visos civilinės saugos sistemos pajėgų panaudojimo galimybės.
Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiami darbams atlikti remiantis Civilinės
saugos įstatyme įtvirtintu visuotinio privalomumo principu.
Darbus privalo atlikti darbingi gyventojai, sukakę 18 metų, išskyrus tikrosios karo tarnybos
karius, nėščias, neseniai pagimdžiusias moteris (moteris, pagimdžiusias ir auginančias vaikus, kol
jiems sukaks vieni metai), neįgaliuosius ir gyventojus, kurie vieni augina vaikus iki 16 metų, taip pat
gyventojus, kurie naudojasi privilegijomis ir imunitetais pagal tarptautinę teisę.
Sprendimą dėl gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkimo darbams atlikti priima:
1. susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai – savivaldybės ekstremalių situacijų
komisija;
2. 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:
1. ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla dėl ekstremaliosios situacijos poveikio yra
sustabdyta;
2. kiti ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla nėra tiesiogiai paveikta ekstremaliosios
situacijos;
3. bedarbiai;
4. kiti gyventojai;
5. gyvybiškai svarbiuose savivaldybės objektuose dirbantys gyventojai;
6. valstybinės reikšmės ir pavojinguosiuose objektuose dirbantys gyventojai.
Ekstremaliųjų situacijų atvejais ūkio subjektai, valdantys elektroninių ryšių tinklą ar teikiantys
elektroninių ryšių paslaugas, savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu
turi skirti reikalingus ekspertus ir specialistus civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo
ryšių sistemos tinkamam funkcionavimui užtikrinti.
Gyventojai, ūkio subjektų ir kitų įstaigų tarnautojai ir darbuotojai (toliau – darbuotojai) turi
atvykti arba prireikus yra atvežami centralizuotai savivaldybės ar valstybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro patelktu transportu į operacijų vadovo nurodytą vietą.
Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju darbų atlikimą koordinuoja savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, 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 darbų eigą ir priemonių, skirtų darbingumui, sveikatai ir
gyvybei išsaugoti, panaudojimą.
Savivaldybės ar valstybės 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.
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Savivaldybės ar valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras prireikus organizuoja
darbus atliekančių gyventojų ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų aprūpinimą nemokama nakvyne,
maitinimu, specialiąja apranga, darbo priemonėmis, taip pat atvežimą į darbų atlikimo vietą, išvežimą
iš jos ir minimalių sanitarinių higienos sąlygų sudarymą.

9.2 Atliktų darbų apskaita
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 dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
sudaro komisiją, kuri ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo patikrina darbo laiko
apskaitos žiniaraščius, atliktų darbų aktus ir kitus su darbų atlikimu susijusius dokumentus, ir,
atsižvelgdama į faktiškai dirbtą laiką, Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį, nustato
gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms kompensuotiną sumą ir teikia savivaldybės
administracijos direktoriui išvadą.

9.3 Kompensavimo tvarka už atliktus darbus
Darbus atlikusiems gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, įvertinus finansines
galimybes, iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo, Lietuvos valstybės rezervo piniginių
lėšų gali būti kompensuojamos išlaidos, susijusios su šių darbų atlikimu.
Pirmiausia kompensuojamos išlaidos, patirtos tuo atveju, kai savivaldybės ar valstybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centras neturi galimybių užtikrinti (darbuotojų aprūpinimas
nemokama nakvyne, maitinimu, specialiąja apranga, darbo priemonėmis, transportavimu) priemonių
įgyvendinimą.
Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju išlaidos, susijusios su darbų atlikimu, gali
būti kompensuojamos iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų. Sprendimą dėl šių
išlaidų kompensavimo priima savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 10
kalendorinių dienų nuo jo sudarytos komisijos išvadų gavimo dienos.
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:
1. aplinkybės, kurioms susidarius buvo atliekami darbai;
2. darbus atlikę gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos;
3. 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.
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10. Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų komunalinių
paslaugų teikimo atnaujinimo ir kitų būtiniausių gyvenimo (veiklos) sąlygų
atkūrimo organizavimas
Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų komunalinių paslaugų teikimo
atnaujinimo ir būtiniausių gyvenimo (veiklos) sąlygų atkūrimą organizuoja, įvardinti civilinės saugos
sistemos subjektai ir už minėtų darbų atlikimą atsakingi vadovai.
VĮ „Panevėžio regiono keliai“ Biržų kelių tarnyba kasdieninėje veikloje:
- atlieka aptarnaujamoje teritorijoje kelių važiuojamosios dalies, tiltų ir kitų kelio konstrukcijų,
kelio ženklų, kelkraščių priežiūrą bei remontą;
- stebi ir vertina eismo sąlygas, valo kelius nuo sniego ir juos barsto pavojinguose ruožuose;
- atlieka planinius kelių tiesimo ar jų dangos gerinimo darbus.
Ekstremalių situacijų atvejais:
- telkia papildomas pajėgas ir užtikrina kelių pravažiuojamumą sudėtingomis
meteorologinėmis sąlygomis;
- teikia informaciją apie būklę keliuose savivaldybės institucijoms;
- atlieka kelių bei kelio konstrukcijų atstatymą, likviduojant ekstremalių situacijų (įvykių)
padarinius;
- dalyvauja savivaldybės ES OC veikloje: deleguoja įstaigos atstovą į valdymo centro posėdį.
UAB „Biržų ranga“ kasdieninėje veikloje:
UAB „Biržų ranga“ atlieka melioracijos sistemų statybos ir remonto, gyvenamųjų, viešojo
naudojimo, pramonės ir kitos ūkinės veiklos pastatų, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų:
automobilių transporto (krašto, rajoninės ir vietinės reikšmės kelių ir miesto gatvių) bei pėsčiųjų
judėjimo vietų, tarp jų - inžinerinių statinių ir pastatų, skirtų šių komunikacijų reikmėms tenkinti,
hidrotechninių statinių (IV kategorija), nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių statybos darbus.
Ekstremalių situacijų atvejais:
- teikia inžinerinės technikos paslaugas gelbėjimo darbams atlikti pagal trišalę sutartį;
- dalyvauja rajono ESK veikloje.
UAB ,,Litesko“filialo „Biržų šiluma“ – ūkio subjektas, teikiantis karšto vandens ir šilumos
tiekimo paslaugas rajono gyventojams ir įmonėms.
Ekstremalių situacijų (įvykių) atvejais:
- telkia papildomas pajėgas ir užtikrina gyventojų ir įmonių aprūpinimą karštu vandeniu ir
šiluma, racionalų energijos išteklių panaudojimą ekstremalaus atvejo laikotarpiu;
- dalyvauja savivaldybės ES OC veikloje: deleguoja įstaigos atstovą į operacijų centro posėdį.
UAB Biržų komunalinis ūkis – ūkio subjektas, teikiantis komunalines paslaugas rajono
gyventojams nustatytoje teritorijoje. Jis vykdo šias pagrindines funkcijas:
- atsako už savivaldybės teritorijos gatvių, skverų, aikščių ir kitų savivaldybės teritorijų,
buitinių atliekų surinkimo ir nukenksminimo vietų, visuomeninio kelių transporto, stočių, stotelių,
pramogų ir poilsio organizavimo vietų, parkų, paplūdimių, poilsio aikštelių prie automagistralių,
priemiesčių, automobilių stovėjimo aikštelių, garažų teritorijų, kapinių, viešųjų tualetų, sąvartynų,
gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo vietų, vaikų žaidimų aikštelių, kiemų, sporto aikštynų
reikalavimų kontrolę bei teikia pasiūlymus sanitarijos būklei gerinti;
- organizuoja gyvūnų priežiūros ir laikymo kontrolę;
- organizuoja gyventojų apsaugą nuo infekcinių ligų, padidėjusio gatvių, buitinio triukšmo,
dirvožemio ir oro taršos;
- organizuoja dezinfekcijos ir deratizacijos darbus gyvenamųjų namų rūsiuose ir
visuomeniniuose pastatuose bei atliekų kaupimo teritorijose;
- organizuoja aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos programų rengimą, jų įgyvendinimą ir
kontrolę;
- organizuoja ir koordinuoja gamtos išteklių naudojimo bei aplinkos apsaugos mokslinius
tyrimus, pavojingų atliekų tvarkymą;
- dalyvauja ekologijos monitoringo, kitose programose;
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- nagrinėja su buitinių ir pramoninių atliekų tvarkymu susijusius klausimus, organizuoja jų
sprendimą, diegia komunalinių atliekų tvarkymo sistemas;
- vykdo kitas nuostatose numatytas funkcijas.
Ekstremalių situacijų atvejais:
- telkia papildomas pajėgas ir užtikrina žuvusiųjų išgabenimą iš įvykio vietos;
- dalyvauja savivaldybės ESK veikloje: deleguoja įstaigos atstovą į ES OC posėdį.
UAB „Biržų vandenys“ – ūkio subjektas, teikiantis vandens tiekimo paslaugas rajono
gyventojams ir įmonėms. Jis vykdo šias pagrindines funkcijas:
- aprūpina gyventojus ir įmones nepertraukiamu vandens tiekimu;
- organizuoja nuotekų surinkimą ir valymo sistemų veiklą;
- prižiūri geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir valymo sistemas.
Ekstremalių situacijų atvejais:
- telkia papildomas pajėgas ir užtikrina gyventojų ir įmonių aprūpinimą geriamuju vandeniu ir
nuotekų surinkimą;
- dalyvauja savivaldybės ESK veikloje: deleguoja įstaigos atstovą į operacijų centro posėdį.

11. Gyventojų, žuvusių ekstremaliųjų situacijų metu, laidojimo organizavimas
Žuvusiųjų laidojimo organizavimo tikslas – atlikti asmenų, žuvusių ekstremaliųjų įvykių metu,
atitinkančias visas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas laidojimo procedūras.
Veiklos apimtis:
- nukentėjusiųjų mirties konstatavimas;
- žuvusių žmonių apskaita;
- žuvusiųjų asmens tapatybės nustatymas;
- žūties aplinkybių juridinis įvertinimas;
- žuvusiųjų pristatymas į morgą;
- laidojimo paslaugų suteikimas;
- neatpažintų aukų laidojimas.
Ekstremaliųjų įvykių metu nukentėjusiųjų žmonių mirtį konstatuoja asmens priežiūros
specialybių gydytojai, gydytojas patologas, gydytojas teisės medicinos ekspertas, skubios
nestacionarinės medicinos pagalbos įstaigų slaugos specialistai. Mirties faktas fiksuojamas iškvietimo
lape, o mirties priežastis nustatoma patologoanatominio tyrimo metu. Mirties liudijimas išduodamas
morge.
Tvarkant ekstremaliųjų įvykių vietoje žuvusių žmonių apskaitą, juridiškai įvertinant žūties
aplinkybes, nustatant neatpažintų asmenų asmens tapatybę, atliekami operatyviniai bei procesiniai
veiksmai, panaudojant mokslines – technines, kriminalistines, teismo medicinos ir operatyvinės
paieškos priemones ir metodus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro,
Generalinio prokuroro ir sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.
714/153/562 ,,Dėl Neatpažinto lavono, nežinomo ligonio ar nežinomo vaiko asmens tapatybės
nustatymo instrukcijos patvirtinimo“.
Asmens tapatybės nustatymo procese dalyvauja prokurorai, policijos pareigūnai, teismo
medicinos ekspertai, kiti specialistai. Žuvusiųjų pristatymą į morgą organizuoja savivaldybės
administracijos Vietinio ūkio skyrius. Atpažinti lavonai, atlikus nustatytus procedūrinius veiksmus,
atiduodami artimiesiems. Biržų tajono savivaldybėje nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų
laidojimas organizuojamas vadovaujantis Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo
organizavimo Biržų rajono savivaldybėje tvarka, patvirtinta Biržų rajono savivaldybės tarybos
2012 m. kovo 29 d. sprendimu T-81.
Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikai laidojami tik gavus raštišką prokuroro leidimą Biržų
rajono savivaldybės Širvėnos seniūnijos Valantiškio kaimo kapinėse tam tikslui skirtoje teritorijoje.
Sprendimą laidoti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus ir skirti kapavietę savivaldybės tarybos
nustatyta tvarka priima Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės
tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – Administracijos atstovas).
Laidojant nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus, dalyvauja Administracijos atstovas.
Palaidojus nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus, Administracijos atstovas surašo nenustatytos
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tapatybės žmogaus palaikų palaidojimo aktą. Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų palaidojimo aktą
pasirašo Administracijos atstovas, laidojimo paslaugų teikėjas arba jo atstovas ir kapinių prižiūrėtojas
arba jo atstovas. Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų palaidojimo akto kopiją Administracijos
atstovas pateikia leidimą laidoti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus davusiam prokurorui.
Ant nenustatytos tapatybės žmogaus kapo pritvirtinama lentelė, kurioje nurodomi kapavietės
numeris, palaikų palaidojimo data. Užrašai ant lentelės turi būti nenusiplaunantys, o užrašui tapus
sunkiai įskaitomu arba lentelei dingus, lentelė turi būti nedelsiant atnaujinta.
Prokuroro leidimas laidoti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus, sprendimas laidoti ir
skirti kapavietę nenustatytos tapatybės žmogaus palaikams laidoti, palaikų palaidojimo aktas saugomi
Biržų rajono savivaldybės administracijoje teisės aktų nustatyta tvarka.
Duomenis apie palaidotus nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus registruoja kapinių
prižiūrėtojas Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo registravimo žurnale.

