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KAS GALI BŪTI GDV?
1 –asis į įvykio, ekstremaliojo
įvykio židinio vietą atvykęs
pajėgų valstybės tarnautojas ar
darbuotojas – GDV
(policininkas, PGT budinčios
pamainos pareigūnas, GMP
gydytojas)

→

Į įvykio, ekstremaliojo įvykio
vietą atvykęs pajėgų valstybės
tarnautojas ar darbuotojas,
atsakingas už darbų
organizavimą - GDV

GDV FUNKCIJOS:
1. organizuoti įvykio vietos žvalgybą;
2. įvertinti situaciją;
3. numatyti kokie gelbėjimo darbai turi būti atlikti pirmiausia (nustatyti gelbėjimo darbų kryptį,
prioritetus);
4. iškviesti papildomas reikalingas priešgaisrines gelbėjimo pajėgas ir kitas pajėgas;
5. nustatyti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų ir kitų pajėgų darbų zonas;
6. duoti nurodymus priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms ir kitoms pajėgoms (paskirstyti joms
darbų barus, nurodyti užduotis ir kt.) ir:
6.1. reikiamose pozicijose išdėstyti priešgaisrines gelbėjimo pajėgas ir kitas pajėgas, įrangą ir tokiu
būdu su įvykio vietoje esamomis priešgaisrinėmis gelbėjimo pajėgomis ir kitomis pajėgomis
sustabdyti įvykio plitimą (toliau – įvykio lokalizavimas);
6.2. lokalizavus įvykį, nustatyti gelbėjimo darbus, kuriuos atlikdamos priešgaisrinės gelbėjimo
pajėgos ir kitos pajėgos užtikrintų įvykio likvidavimą (toliau – įvykio likvidavimas);
6.3. nustatyti gelbėjimo darbus, kuriuos atlikdamos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos ir kitos pajėgos
užtikrintų, kad įvykis neatsinaujins, sumažintų tiesioginius ir netiesioginius įvykio nuostolius
(toliau – baigiamieji darbai);
7. nustatyti ir skelbti įvykio lokalizavimą, įvykio likvidavimą ir baigiamųjų darbų etapus;
8. nustatyti ryšio palaikymo įvykio vietoje tvarką ir sąveiką su priešgaisrinėmis gelbėjimo
pajėgomis ir kitomis pajėgomis;
9. užtikrinti į įvykio vietą patekusių gyventojų perspėjimą ir informavimą apie įvykio pobūdį,
galimus padarinius, priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo būdus, prireikus organizuoti jų
išgabenimą į saugią vietą.

GDV NUOŽIŪRA IR SPRENDIMU PRIREIKUS SUDAROMAS DARBŲ
KOORDINAVIMO ŠTABAS (ŠTABAS)
ŠTABĄ SUDARYTI PRIVALOMA, KAI:
1. įvykio vietoje darbus atlieka trijų ir daugiau institucijų pajėgos ir prognozuojama ar žinoma, kad
yra 5 ar daugiau žuvę;
2. pasitelkta pajėgų iš 3 ir daugiau savivaldybių ir GDV vertinimu numatoma, kad darbai užtruks
ilgiau kaip 6 valandas.
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ŠTABAS GESINANT GAISRĄ SUDAROMAS, KAI:
1. organizuojami 3 ar daugiau darbo barų;
2. sutelkiamos šešios ar daugiau transporto priemonės ir gaisro nepavyksta lokalizuoti per 60 min.
atvykus paskutinėms plane numatytoms priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms.

ŠTABO FUNKCIJOS:
1. užtikrinti GDV sprendimų vykdymą;
padėti GDV koordinuoti darbus ir pajėgų veiksmus įvykio vietoje;
užtikrinti informacijos priėmimą, sisteminimą ir perdavimą pajėgoms ir institucijoms;
prognozuoti įvykio eigą, numatyti ir telkti pajėgų ir priemonių rezervą;
teikti informaciją viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams;
numatyti pajėgų sutelkimo vietas;
nustatyti ir palaikyti ryšį su savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centru (ESOC);
spręsti į įvykio vietą atvykusių pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, taip pat kitų asmenų,
dalyvaujančių atliekant darbus, poilsio ir maitinimo klausimus;
9. spręsti kitus darbų organizavimo klausimus.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APGV VIRŠININKAS AR KITAS PAREIGŪNAS, PASKIRTAS ES OPERACIJŲ
VADOVU, SAVO NUOŽIŪRA IR SPRENDIMU GALI SUŠAUKTI ĮVYKIŲ, EĮ IR ES
LIKVIDAVIMO DARBŲ KOORDINAVIMO GRUPĘ (GRUPĖ)
GRUPĖS VADOVAS – EVALDAS TAMAŠAUSKAS, mob. (8 620) 83726
VADOVO PAVADUOTOJAS – ALVYDAS BALČYTIS, mob. (8 620) 101 24
GRUPĘ SUŠAUKTI PRIVALOMA, KAI YRA VIENA IŠ ŠIŲ SĄLYGŲ:
1. įvykio, EĮ, ES atveju, už kurių likvidavimo organizavimą atsakingos PGT pajėgos, nepakanka
materialinių ir žmogiškųjų išteklių likvidavimo darbams atlikti;
2. įvykio, EĮ, ES atveju, už kurių likvidavimą atsakingos ne PGT pajėgos, reikia organizuoti
materialinių ir žmogiškųjų išteklių patelkimą savivaldybės lygiu ir savivaldybė, kurioje įvyko
įvykis, EĮ ar susidarė ES, kreipėsi dėl pagalbos suteikimo.
GRUPĖS UŽDAVINIAI:
1. koordinuoti Vilniaus APGV pajėgų veiksmus įvykio, EĮ ar ES likvidavimo metu;
2. pagal Vilniaus APGV kompetenciją organizuoti materialinių ir žmogiškųjų išteklių, būtinų
įvykių, EĮ ar ES likvidavimui, patelkimą;
3. teikti metodinę pagalbą Vilniaus apskrities savivaldybėms įvykių, EĮ ar ES likvidavimo
organizavimo klausimais;
4. pagal Vilniaus APGV kompetenciją organizuoti gyventojų perspėjimą ir informavimą įvykių,
EĮ ar ES metu;
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5. teikti visuomenei informaciją, susijusią su Vilniaus APGV vykdomomis funkcijomis įvykio, EĮ
ar ES metu;
6. bendradarbiauti su civilinės saugos sistemos subjektų ESOC įvykio, EĮ ar ES metu;
7. pagal Vilniaus APGV kompetenciją atlikti kitus įvykių, EĮ ar ES likvidavimo metu būtinus
uždavinius siekiant apsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą ir (ar) aplinką.

GDV DĖL VEIKSMŲ KOORDINAVIMO SAVIVALDYBĖS LYGIU PER BPC KREIPIASI
Į SAVIVALDYBĖS ESK VADOVĄ ARBA JO ĮGALIOTĄ ASMENĮ, KAI:
1. įvykis galimai pasiekė ekstremaliojo įvykio kriterijus;
2. susidarė ar galimai susidarys ekstremalioji situacija;
3. kai gelbėjimo darbai užtrunka ilgiau kaip 25 val.

VEIKSMAI KOORDINUOJAMI IR PAJĖGOMS VADOVAUJAMA SAVIVALDYBĖS
LYGIU (DARBUS KOORDINUOJA SAVIVALDYBĖS ESOC), KAI:
1. darbams atlikti nepakanka įvykio vietoje sutelktų pajėgų ir materialinių išteklių;
2. prireikia koordinuoti pajėgų veiksmus ir materialinių išteklių paskirstymą vienu metu keliose
savivaldybės teritorijos vietose;
3. susidarė arba prognozuojama, kad susidarys savivaldybės lygio ekstremalioji situacija.

GDV TEISĖ – INICIJUOTI EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
ATŠAUKIMĄ!!!
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PASKELBIMĄ IR

EKSTREMALIOJI SITUACIJA SKELBIAMA, KAI ĮVYKIS ATITINKA, PASIEKIA AR
VIRŠYJA EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ KRITERIJUS IR YRA BENT VIENA IŠ ŠIŲ
SĄLYGŲ:
1.
ekstremalusis įvykis savivaldybėje pasiekia tokį mastą, kai iš nuolatinės gyvenamosios
vietos evakuojama daugiau kaip 300 gyventojų;
2.
savivaldybėje ekstremaliojo įvykio padariniai sutrikdo daugiau kaip 500 gyventojų
būtiniausias gyvenimo (veiklos) sąlygas ir ši padėtis trunka ilgiau kaip 24 valandas;
3.
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotini darbai ir ekstremaliųjų įvykių likvidavimas
savivaldybės teritorijoje užtrunka arba numatoma, kad užtruks ilgiau kaip 24 valandas;
4.
ekstremalusis įvykis susidaro savivaldybės teritorijoje esančiame pavojingajame ar
valstybinės reikšmės objekte arba dėl ekstremaliojo įvykio sutrinka ar sutrikdoma tokio
objekto kontrolė ar funkcionavimas.

BPC INFORMACIJĄ PAGD CSV SKS IR APGV VIRŠININKO PASKIRTAM
PAREIGŪNUI (JO NESANT – APGV VIRŠININKUI) TEIKIA:
1. įvykus ekstremaliajam įvykiui;
2. kilus gaisrui, įvykus avarijai, sprogimui, sugriuvus statiniui visuomeninių, politinių, sporto,
kultūros ir kitų masinių renginių metu, diplomatinių ir kitų užsienio šalių atstovybių,
valstybės ir savivaldybių institucijų, televizijos ir radijo statiniuose, elektros paskirstymo
pastotėse, naftos ir dujų vamzdynuose, valstybinės reikšmės ir pavojinguose objektuose, taip
pat evakuojant žmones iš minėtų pastatų;
3. įvykus įvykiams, kurių metu teisės aktų nustatyta tvarka priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos
sutelkiamos pagal 3 ir aukštesnį pajėgų išsiuntimo numerį;
4. įvykus aplinkos taršos pavojingomis medžiagomis (cheminėmis, branduolinėmis arba
radioaktyviosiomis) įvykiui, išskyrus atvejus, kai į aplinką patenka nedidelis kiekis buityje
naudojamų cheminių medžiagų, taip pat eismo įvykį, kai nedidelis naftos produktų kiekis
nekelia didelio pavojaus gamtai;
5. jeigu įvykio padarinių šalinimo metu, dalyvaujant priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms, žuvo
žmogus;
6. kai būtina telkti priešgaisrines gelbėjimo pajėgas, kurių nenumatyta telkti pagal
priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo ekstremaliosioms situacijoms, ekstremaliesiems
įvykiams ar incidentams likviduoti savivaldybės teritorijoje planą;
7. kai atliekant gelbėjimo darbus, suformuojamas darbų koordinavimo ar operatyvinis incidento
likvidavimo štabas.
PAGD CSV SKS IR APGV VIRŠININKO PASKIRTAM PAREIGŪNUI (JO NESANT –
APGV VIRŠININKUI) TEIKIAMA ŠI INFORMACIJA:
1.
2.
3.
4.
5.

adresas;
trumpas situacijos apibūdinimas;
pranešimo gavimo laikas;
preliminarus paveiktų žmonių skaičius (esant tokiai informacijai);
kam perduota informacija.

SAVIVALDYBIŲ DARBUOTOJŲ, ATSAKINGŲ UŽ INFORMACIJOS PRIĖMIMĄ IR
PERDAVIMĄ PAGD CSV SKS, KONTAKTINIAI DUOMENYS:
1. Vilniaus miesto savivaldybė – Martin Taraškevič, mob. 8 680 40738;
2. Vilniaus rajono savivaldybė – Tadeuš Černiavskij, mob. 8 614 69 070;
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3. Ukmergės rajono savivaldybė – Valdas Rabazauskas, mob. 8 698 29476;
4. Širvintų rajono savivaldybė – Vladimir Kornijenko, mob. 8 686 81657;
5. Šalčininkų rajono savivaldybė – Ivan Sviglinskij, mob. 8 686 45200;
6. Švenčionių rajono savivaldybė – Tadeuš Komaiško, mob. 8 618 26496;
7. Trakų rajono savivaldybė – Nerijus Panasiukas, mob.; 8 672 92 931, 8 623 85 909;
8. Elektrėnų savivaldybė – Zigmas Mališauskas, mob. 8 655 02728.
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRŲ (ESOC)
FUNKCIJOS:

STRUKTŪRA IR

ESOC KOORDINATORIUS:
1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja ESOC priskirtų uždavinių vykdymą ir funkcijų
atlikimą;
2. pagal kompetenciją koordinuoja visų civilinės saugos sistemos pajėgų, dalyvaujančių
likviduojant EĮ ar ES ir šalinant jų padarinius ES židinyje, veiksmus, iki paskiriamas ES operacijų
vadovas, kai nėra GDV;
3. pagal kompetenciją teikia ESK, ES operacijų vadovui pasiūlymus dėl gresiančiai ar
susidariusiai ES valdyti ir padariniams šalinti reikalingų priemonių ir veiksmų;
ESOC KOORDINATORIUS PAVALDUS IR ATSKAITINGAS ES OPERACIJŲ VADOVUI.
ESOC SUDARO ŠIOS GRUPĖS:
1. operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos;
2. informacijos valdymo;
3. materialinio techninio aprūpinimo;
4. visuomenės informavimo;
5. administravimo;
6. elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo.
1. OPERACINIO VERTINIMO IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS
GRUPĖ:
1. TA nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdo ekstremaliųjų situacijų prevenciją;
2. prognozuoja įvykio, EĮ ir ES eigą, jos padarinių pobūdį ir mastą, planuoja civilinės saugos
priemones ir veiksmus;
3. įvertina susidariusią situaciją ir suderinusi su ESOC koordinatoriumi teikia ES operacijų
vadovui pasiūlymus dėl reikiamų CSS pajėgų, racionalaus ir veiksmingo finansinių ir kitų
materialinių išteklių panaudojimo gresiančios ar susidariusios ES padariniams šalinti;
4. organizuoja ir koordinuoja įvykio, EĮ ir ES likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto
gelbėjimą ir evakavimą;
5. koordinuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, CSS pajėgų telkimą ir veiksmus;
6. koordinuoja veiksmus ir keičiasi informacija su kitų institucijų ESOC, analizuodama,
vertindama ir prognozuodama įvykio, EĮ ir ES eigą.
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2. INFORMACIJOS VALDYMO GRUPĖ:
1. organizuoja, analizuoja ir vertina informaciją ir duomenis apie įvykį, EĮ ar ES;
2. surinktą, išanalizuotą ir įvertintą informaciją apie įvykį, EĮ ar ES, suderinusi su ESOC
koordinatoriumi, perduoda ES operacijų vadovui;
3. perduoda ESK, ES operacijų vadovo sprendimus ir kitą būtiną informaciją CSS pajėgoms ir
kitiems CSSS.
3. MATERIALINIO TECHNINIO APRŪPINIMO GRUPĖ:
1. ES operacijų vadovo nurodymu organizuoja materialinių išteklių, kurie TA nustatyta tvarka gali
būti panaudoti įvykiui, EĮ ir ES likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti, telkimą šiems tikslams
pasiekti;
2. organizuoja materialinių išteklių, reikalingų būtiniausioms gyvenimo sąlygoms atkurti įvykio,
EĮ ir ES metu, teikimą gyventojams.
4. VISUOMENĖS INFORMAVIMO GRUPĖ:
1. rengia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ES, galimus jos padarinius, jų
šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ES būdus;
2. organizuoja spaudos konferencijas;
3. TA nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų
įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, EĮ ir ES, galimus jos padarinius, jų
šalinimo priemones ir apsisaugojimo būdus.
5. ADMINISTRAVIMO GRUPĖ:
1. užtikrinia ESOC darbo vietų nuolatinį aprūpinimą darbui reikalingomis priemonėmis;
2. užtikrina ESOC įrangos ekslpoatavmą ir techninę priežiūrą;
3. užtikrina ESOC dokumentų įforminimą ir tvarkymą.
6. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ORGANIZAVIMO IR PALAIKYMO GRUPĖ:
1. atsižvelgdama į įvykio, EĮ ir ES eigą ir prognozę, planuoja ESOC ryšių, duomenų perdavimo
įrangos ir sistemų veiklą, užtikrina tinkamą ESOC ryšių sistemos būklę;
2. užtikrina ESOC elektroninės informacijos apsaugą;
3. užtikrina turimų ESOC informacinių sistemų darbą.
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EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ, Į KURIUOS REAGUOJAMA I ARBA II REAGAVIMO
LYGIAIS, KRITERIJAI
Eil.
EĮ
Nr.
1.
Radiacinė avarija

2.

3.

4.

5.

Pavojingosios medžiagos
pateikimas į aplinką

Gaisras

Teroro aktas

Kitas gamtinis, techninis,

EĮ padariniai

EĮ kriterijus

- žuvusiųjų žmonių skaičius
- žmonių, kuriems sutrikdyta
sveikata, skaičius
- radioaktyviaja medžiaga užterštas
miškas (faktas)
- radioaktyviosios medžiagos
patekimas į vandens telkinį (faktas)
- radioaktyvios medžiagos
patekimas ant žemės paviršiaus ir
(ar) į gilesnius jos sluoksnius
(faktas)
- radioaktyvios medžiagos
pateikimas į aplinką (faktas)
- žuvusiųjų žmonių skaičius
- žmonių, kuriems sutrikdyta
sveikata, skaičius
- užteršto miško plotas (ha)
- pavojingos medžiagos, patekusios
į vandens telkinį, kiekis (t)
- pavojingos medžiagos, kurios
koncentracija viršija didižiausią
leistiną lygį daugiau nei 1 kartą,
kiekis (t)
- pažeistų žemės ūkio ir kitų
laukinių augalų plotas (ha)
- sieros dioksido, azoto dioksido ar
ozono koncentracija ore lygi
pavojaus slenksčiui arba jį viršija
(faktas)
- anglies monoksido ar kietųjų
dalelių KD10 koncentracija aplinkos
ore lygi ribinei vertei arba ją viršija
(faktas)
- žuvusiųjų žmonių skaičius
- žmonių, kuriems sutrikdyta
sveikata, skaičius
- pažeistas miško (parko) plotas (ha)
- durpynų ir pievų degimas,
smilkimas (faktas)
- saugomos teritorijos 1/3 ploto
(faktas)
- žuvusiųjų žmonių skaičius
- žmonių, kuriems sutrikdyta
sveikata, skaičius
- grasinimas įvykdyti teroro aktą
(faktas)
- žuvusiųjų žmonių skaičius

≥1
≥1
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yra
yra
yra

yra
≥1
≥3
≥1
≥1
≥5

≥10
yra

yra

≥5
≥10
≥100
yra
yra
≥1
≥1
yra
≥3

Eil.
Nr.

EĮ

ekologinis ar socialinis
įvykis
6.
Gyvenamojo ar kitos
paskirties pastato, statinio
arba jo konstrukcijos
visiškas ar dalinis
sugriovimas
7.
Masinis užsieniečių
antplūdis į Lietuvos
teritoriją kertant Lietuvos
Respublikos Valstybės
sieną nenustatytose vietose,
nenustatytu laiku ar
nenustatyta tvarka
8.
Geologinis, meteorologinis
ar hidrologinis reiškinys
9.
Kitas, pirmiau nepaminėtas,
įvykis, kai:
9.1. kyla pavojus žmogaus
gyvybei, svaikatai, turtui ir
(ar) aplinkai

9.2. kyla pavojus kultūros
vertybei

9.3. kyla pavojus pavojingajam
ar valstybinės reikšmės
objektui

EĮ padariniai
- žmonių, kuriems sutrikdyta
sveikata, skaičius
- žmonių, kuriuos reikia skubiai
evakuoti, skaičius

EĮ kriterijus
≥6
≥10

- Lietuvos Respublikos Valstybės
sieną kirtusių žmonių skaičius

≥15

- pažeistas žemės paviršiaus ir (ar)
gilesniųjų sluoksnių plotas (ha)

≥1

- įvykis, keliantis pavojų užsienio
valstybių diplomatinėms
atstovybėms, konsulinėms įstaigoms
Lietuvos Respublikoje (faktas)
- nustatytas nelegalus ar paliktasis
jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinis ar radionuklidais užteštas
objektas (faktas)
- kitas gamtinis, techninis,
ekologinis įvykis (žmonių skaičius)
- gamtinio, techninio, ekologinio ar
socialinio įvykio poveikis kultūros
vertybei, kai iškyla jos praradimo
grėsmė (faktas)
- gamtinis, techninis, ekologinis ar
socialinis įvykis pavojingajame ar
valstybinės reikšmės objekte
(faktas)

yra
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yra

≥100
yra

yra

GDV FUNKCIJOS GYVENTOJŲ IR CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS SUBJEKTŲ (CSSS)
PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO PROCESE
EĮ, ES atveju, kai susidariusi padėtis gali sukelti staigų, didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai,
turtui ar aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą, GDV nedelsiant priima
sprendimą perspėti ir informuoti gyventojus ir pavojingoje teritorijoje esančius CSSS.
PRIĖMĘS TOKĮ SPRENDIMĄ GDV PRIVALO:
1. išsiųsti į EĮ teritoriją specialios paskirties automobilį (-ius), turintį (-čius) garso stiprinimo įrangą, ir
esantį (-čius) EĮ vietoje ir, esant galimybei, organizuoti sirenų EĮ teritorijoje įjungimą ir (ar) garsinių
avarinių signalizavimo sistemų panaudojimą;
2. ir (arba) kreiptis į savivaldybės struktūrinį padalinį ar darbuotoją, atsakingą už perspėjimą ir
informavimą, dėl butinybės perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą per GPIS;
3. arba per BPC teritorinį skyrių kreiptis į PAGD CSV SKS ir paprašyti perduoti trumpąjį perspėjimo
pranešimą per GPIS.
ORGANIZUOJANT TRUMPOJO PERSPĖJIMO PRANEŠIMO PERDAVIMĄ PER GPIS,
GDV PRIVALO PATEIKTI TRUMPĄ INFORMACIJĄ APIE:
1. įvykį;
2. jo pobūdį;
3. grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ir turtui;
4. siūlomą apsisaugojimo būdą;
5. preliminarią perspėjimo zoną.

Informaciją parengė
Vilniaus APGV
Civilinės saugos skyrius
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