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KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ, EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ
AR EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja informacijos apie įvykį, gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį
įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją (toliau – Informacija) teikimo Plungės rajono
savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui (civilinei saugai) (toliau – Savivaldybės
civilinės saugos specialistas) ir Plungės rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos
pirmininkui – savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Savivaldybės administracijos
direktorius) ir jos perdavimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus
reikalų ministerijos (toliau – PAGD prie VRM) bei Telšių apskrities priešgaisrinei gelbėjimo
valdybai (toliau – Telšių APGV) tvarką.
2. Aprašo 1 priede nurodytų atsakingų institucijų vadovai atsako už operatyvų
informacijos perdavimą Savivaldybės civilinės saugos specialistui ir Savivaldybės administracijos
direktoriui.
3. Savivaldybei pranešimus atsakingos institucijos bei jų padaliniai, esantys savivaldybės
teritorijoje, pagal vykdomos veiklos pobūdį ir kompetenciją teikia vadovaudamiesi šiuo Aprašu, o
PAGD prie VRM teikia vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m.
liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-517 patvirtintu Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar
ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašu (Žin., 2010, Nr. 94-4963).
4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
4.1. įvykis – ekstremaliojo įvykio kriterijų neatitinkantis, nepasiekęs gamtinis, techninis,
ekologinis ar socialinis įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms
sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai;
4.2. ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis,
techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų
socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai;
4.3. ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti
staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui, aplinkai arba
gyventojų žūtį, sužalojimą arba padaryti kitą žalą;
4.4. ekstremaliojo įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba
tarptautinėje praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar kiti
įvykio mastą, padarinius ar faktą apibūdinantys dydžiai arba aplinkybės (kritinės ribos), kuriuos
atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliuoju. Ekstremaliųjų įvykių kriterijus
nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
4.5. atsakinga institucija – tarnyba, įmonė, įstaiga, seniūnija, kuri kompetentinga
reaguoti, kad būtų užkirstas ar sumažintas konkretaus įvykio, ekstremaliojo įvykio ar
ekstremaliosios situacijos poveikis ir padariniai;
4.6. informacijos teikėjai – valstybės ir savivaldybių institucijos, tarnybos, įmonės ir
įstaigos, kurios pagal kompetenciją ir veiklos pobūdį atsakingos už informacijos apie įvykį,
ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją teikimą savivaldybės administracijoms, taip pat
atsakingi ūkio subjektai;

4.7. ekstremalių situacijų komisija – iš valstybės politikų, valstybės ir (ar) savivaldybių
institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, profesinės karo tarnybos karių sudaroma
nuolatinė komisija, koordinuojanti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir
padarinių šalinimą.
5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos
įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) vartojamas sąvokas.
II. INFORMACIJOS TEIKIMAS
6. Atsakingų institucijų, nurodytų Aprašo 1 priede, ir Savivaldybės įstaigų vadovai:
6.1. skiria asmenis, atsakingus už Informacijos priėmimą ir teikimą (toliau – asmenys,
atsakingi už informacijos teikimą) Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės
administracijos civilinės saugos specialistui;
6.2. teikia Savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistui asmenų, atsakingų už
informacijos teikimą, telefonų (darbo ir poilsio laiku), faksų numerius ir elektroninio pašto adresus,
kuriais bus priimama informacija.
7. Asmenų, atsakingų už informacijos teikimą kontaktiniai duomenys, vadovaujantis
Aprašo 5 priedu teikiami Savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistui kiekvienais
metais iki vasario 1 d. elektroniniu paštu sauga@plunge.lt. Informacija apie pasikeitusius asmenis
ar jų kontaktinius duomenis teikiama prieš dvi kalendorines dienas iki naujų kontaktinių duomenų
įvedimo dienos.
8. Asmenys, atsakingi už informacijos teikimą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 988 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo
patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 107-5059) patvirtintais ekstremaliųjų įvykių kriterijais, informaciją
teikia šiais atvejais:
8.1. kai prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų
įvykių kriterijai;
8.2. kai gresia ekstremalioji situacija;
8.3. kai pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai;
8.4. kai susidarė ekstremalioji situacija.
9. Asmenys, atsakingi už informacijos teikimą, Aprašo 8 punkte nustatytais atvejais
nedelsdami telefonu teikia atsakingų institucijų ir informacijos teikėjų turimą informaciją
Savivaldybės administracijai ir kitiems informacijos gavėjams. Pateikiami šie duomenys:
9.1. trumpas įvykio, gresiančio ar įvykusio ekstremaliojo įvykio, gresiančios ar
susidariusios ekstremaliosios situacijos apibūdinimas (data ir laikas, adresas, objektas,
dalyvaujančios pajėgos, informacijos šaltinis, priežastys, prognozė), priimti sprendimai, planuojami
ar atlikti pirminiai veiksmai, kam pateikta informacija;
9.2. esami ir galimi pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms,
turtui ir aplinkai šaltiniai;
9.3. ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pareigos, vardas, pavardė, telefonų
numeriai;
9.4. gelbėjimo darbų vadovo pareigos, vardas, pavardė, telefonų numeriai.
10. Susidarius ekstremaliajai situacijai, informacija apie ekstremaliąją situaciją
Savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistui pateikiama ne tik telefonu, bet ir
elektroniniu paštu ar faksu užpildžius šias pranešimų formas ES-1, ES-2, ES-3 (toliau – forma) (2,
3, 4 priedai):
10.1. forma ES-1 teikiamas pirminis pranešimas apie susidariusią ekstremaliąją situaciją
(2 priedas). Šis pranešimas perduodamas kiek galima greičiau nuo ekstremaliosios situacijos
susidarymo pradžios, bet ne vėliau kaip per 2 valandas nuo gelbėjimo darbų pradžios;
10.2. forma ES-2 teikiamas pranešimas apie atliekamus gelbėjimo darbus, susidariusią
ekstremaliąją situaciją (3 priedas). Šis pranešimas teikiamas kas 4 valandas nuo pirminio pranešimo
apie susidariusią ekstremaliąją situaciją pateikimo;

10.3. forma ES-3 teikiamas pranešimas apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą (4
priedas). Šis pranešimas teikiamas pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius.
11. Forma ES-2 nepildoma, jeigu informacija apie susidariusią ekstremaliąją situaciją
išsamiai pateikia formoje ES-1, o ekstremaliosios situacijos vietoje padėtis nesikeičia.
12. Formos nepildomos, jei teikiama informacija apie įvykį, gresiančią ekstremaliąją
situaciją. Ši informacija teikiama telefonu, faksu arba elektroniniu paštu.
13. Susidarius rajone ekstremaliajai situacijai kviečiamas Plungės rajono savivaldybės
Ekstremalių situacijų komisijos posėdis. Posėdžio protokolo kopija ne vėliau kaip per 12 valandų
nuo posėdžio pabaigos elektroniniu paštu ar faksu pateikiama PAGD prie VRM ir Telšių APGV.
III. INFORMACIJOS PERDAVIMAS
14. Savivaldybės civilinės saugos specialistas, Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka gavęs
informaciją, nedelsdamas įvertina informacijos svarbą, ją patikrina, susistemina ir, atsižvelgdamas į
įvykio, gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ir (ar) mastą ir reikalingas
įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos valdymo ir jų padarinių šalinimo
priemones, ją perduoda:
14.1. Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų
komisijai;
14.2. atsakingoms ir remiančioms institucijoms;
14.3. Telšių apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai;
14.4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos;
14.5. gretimų savivaldybių administracijoms, į kurių teritoriją gali išplisti ekstremalusis
įvykis ar susidaryti ekstremalioji situacija.
15. Savivaldybės civilinės saugos specialistas Aprašo 14.2. – 14.5. punktuose nurodytiems
subjektams informaciją perduoda telefonu ir ne vėliau kaip per 2 valandas nuo jos perdavimo
telefonu – faksu arba elektroniniu paštu.
16. Susidarius ekstremaliajai situacijai, Savivaldybės civilinės saugos specialistas
informaciją PAGD prie VRM ir Telšių APGV perduoda ne tik telefonu, bet ir elektroniniu paštu
arba faksu užpildęs pranešimų formas (2, 3, 4 priedai), kurių perdavimas aprašytas Aprašo 10.1.–
10.3., 11, 12 punktuose.
17. Telšių APGV Plungės PGV ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Plungės rajono policijos komisariatas (toliau – Klaipėdos AVPK Plungės PK) darbo dienomis ir
darbo valandomis, gavę informaciją apie įvykį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar
susidariusią ekstremaliąją situaciją, nedelsiant informuoja Savivaldybės civilinės saugos specialistą
telefonu 73 125 ar 8 686 69 235 arba faksu 71 608 ar elektroniniu paštu sauga@plunge.lt
18. Švenčių, ne darbo dienomis bei ne darbo valandomis informaciją apie ekstremalųjį
įvykį ar susidariusią ekstremaliąją situaciją Telšių APGV Plungės PGT ir Klaipėdos AVPK Plungės
PK atsakingi pareigūnai nedelsdami informuoja Savivaldybės civilinės saugos specialistą telefonu,
o specialisto nesant – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją telefonais 73 154 ar 8
633 50 700.
19. Kitos Savivaldybės atsakingos institucijos informaciją apie įvykį, gresiantį ar įvykusį
ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją darbo dienomis darbo
valandomis, o taip pat švenčių, ne darbo dienomis bei ne darbo valandomis nedelsdamos teikia
Savivaldybės civilinės saugos specialistui.

