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1 BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.1 Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano derinimas 
 

 
 
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 
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Veiklos esant ekstremalioms situacijoms plano tikslas organizuoti ir vykdyti ekstremalių 
įvykių likvidavimą ir/ar jų šalinimą. 

 
1.2 Šiaulių kultūros centro apibūdinimas 

 
Šiaulių kultūros centras (toliau – Centras) vykdė veiklą pastate Aušros al. 31 LT-76300 

Šiauliai. Dėl pastato rekonstrukcijos 2018 m. gegužės 11 d. Šiaulių miesto savivaldybė perdavė 
Centrui patalpas Aušros al. 29, Šiauliai. Į šias patalpas išsikėlė tik Centro administracija (23 
darbuotojai). Mėgėjų meno kolektyvai pasiskirstė po Šiaulių miesto ugdymo įstaigas. 

 
1 lentelė. Trumpa įstaigos informacija 

Įstaigos pavadinimas  Šiaulių kultūros  centras 
Įstaigos kodas  302296711 

Adresas  
Registracijos adresas – Aušros al. 31 LT-76300 Šiauliai, Buveinės 
adresas – Aušros al. 29 LT-76300 Šiauliai 

Įstaigos pavaldumas  Šiaulių miesto savivaldybė  
Įstaigos vadovas  Direktorė Deimantė Bačiulė. 
Telefono Nr.  +370 41 52 41 63 
El. p. info@siauliukc.lt 

Veiklos rūšis, kodas  

kita leidyba (58.19); 
kino filmų rodymas (59il); 
viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla (70.2t); 
reklama(73.1); 
nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir 
eksploatavimas (68.20); 
fotografavimo veikla Q a.20); 
muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma 
(77.29.30); 
kitas mokymas (85.5); 
kultūrinis švietimas (85.52); 
kitas, niekur nepriskirtas, švietimas (85.59); 
posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30); 
kūrybinė, meninė ir pramoginė organizavimo veikla (90.0); 
scenos pastatymų veikla (90.01); 
scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla (90.02); 
menine kūryba (90.03); 
meno įrenginių eksploatavimo veikla (90.0a); 
pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93 .2); 
kita pramogų ir laisvalaikio organizavimo veikla (93.29); 
profesinių narystes organizacijų veikla Qafi); 
garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.20 

Pastato plotas  389,26 m2 
Darbuotojų skaičius  68 
Įstaigos darbo laikas  Darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 18.00 val. 
Naudojamos ir 
sandėliuojamos pavojingos 
medžiagos 

Nėra. Įstaigos buitinėms reikmėms naudojamos cheminės valymo 
bei dezinfekavimo priemonės. 

Struktūriniai padaliniai 
Rėkyvos kultūros namai, Energetikų g.7, LT-79238 Šiauliai. 
Pastatas perduotas Centrui patikėjimo teise. Patalpų plotas 700,86 
m2.  
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Aklųjų ir silpnaregių kultūros namai, Žemaites  g.l02, LT-76172 
Šiauliai. Patalpų plotas 461,64 m2, valdomos panaudos teise. 

Turimos gaisrų gesinimo 
priemonės Gesintuvai:  

Gesintuvai – 12 vnt., Rėkyvos kultūros namuose – 5, Aklųjų ir 
silpnaregių skyriuje – 3. 
Gesintuvų išdėstymas pateikiamas evakavimo planuose 

Elektros energiją įstaigai 
tiekia  

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

Geriamą vandenį įstaigai 
tiekia  

UAB „ Šiaulių vandenys“ 

Kanalizacija  UAB „ Šiaulių vandenys“ 
Patalpų šildymas  AB „Šiaulių energija 
Laidinis telefonas UAB „Telia“ 
Interneto tiekėjas UAB Splius ir UAB „Telia“ (Rėkyvos kultūros namuose) 
 

1.3 Šiame plane vartojamos sąvokos 
Civilinė sauga – civilinė krašto apsaugos funkcija, apimanti valstybės institucijų, 

savivaldybių vykdomųjų institucijų, visų ūkio subjektų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai 
situacijai ir veiksmus jai susidarius, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, 
šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios situacijos 
poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams; 

Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti 
staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą 
ar padaryti kitą žalą; 

Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, 
techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų 
socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai; 

Avarija – netikėtas įvykis, sukėlęs sprogimą gaisrą, statinių visišką ar dalinį sugriovimą 
technologinio proceso nuostolingą sutrikimą sunkų grupinį nelaimingą atsitikimą pavojingų 
medžiagų išsiveržimą į aplinką, kai padaroma žala žmonėms ar aplinkai įvykio vietoje ar už jo ribų; 

Gelbėjimo darbai – judėjimo maršrutų ir darbų vietos žvalgyba; gaisrų ribojimas ir 
gesinimas judėjimo maršrutuose ir darbų ruožuose; nukentėjusiųjų paieška, pirmosios 
medicinos pagalbos suteikimas nukentėjusiems, asmenims bei jų gabenimas į gydymo įstaigas; 
gyventojų perkėlimas iš pavojingų rajonų į nepavojingus. 

Darbuotojų ir lankytojų evakavimas – organizuotas gyventojų (darbuotojų ir pacientų) 
iškeldinimai iš teritorijų; kuriose pavojinga, suteikiant jiems stacionarines arba laikinas 
gyvenamąsias patalpas; 

Pavojingoji medžiaga  – medžiaga (arba medžiagų mišinys), kuri dėl savo cheminių, fizinių 
arba toksinių savybių pati arba jungdamasi su kitomis medžiagomis kelia pavojų žmonių gyvybei, 
sveikatai arba aplinkai. 
 

2 GRESIANTYS ĮVYKIAI 
 

Ekstremalieji įvykiai, kurie galėtų sukelti Centro ekstremaliąsias situacijas: 
- gamtinio pobūdžio – geologinis ir hidrometeorologinis (stichiniai, katastrofiniai 

meteorologiniai ir stichiniai, katastrofiniai hidrologiniai) reiškinys, įvykis, susijęs su ledo lytimi, 
ledų sangrūdomis, ledo laukais, žmonių ligomis, vabzdžių antplūdis, augalų ligos ir kenkėjai, žuvų 
dusimas, laukinių žvėrių ir paukščių badas; 

- techninio pobūdžio – transporto įvykiai, susiję su automobilių kelių eismu ir įvykiais 
vežant pavojingą krovinį, įvykis pramonėje, energetikos sistemoje, hidrotechnikos statinio, 
komunalinių sistemų avarija ir ryšių paslaugų teikimo vartotojams sutrikimas; 
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- ekologinio pobūdžio – aplinkos oro ir vandens užterštumas, dirvožemio grunto užterštumas 
arba kitoks jam padarytas poveikis, tarša branduolinėmis ir (ar) radioaktyviosioms medžiagomis ar 
naftos produktais; 

- socialinio pobūdžio – nevaldoma žmonių minia (grupė), įvykis pasienio ruože, įvykis 
susijęs su nusikalstama ir teroristine veikla, diversija; 

- kiti ekstremalieji įvykiai – žmonių sveikatos sutrikimai, panika, traumos, mirties atvejai dėl 
užsikrėtimo, apsinuodijimai ar fizinio poveikio, gaisro keliamas pavojus, užsidegimo ar degimo 
grėsmė, pavojingas radinys, pavojus sunaikinti kultūros vertybę ar kultūros vertybės sunaikinimas, 
ar kitas neaprašytas įvykis, dėl kurio gali susidaryti arba susidaro ekstremalioji situacija 

 

2.1 Galimi pavojai, atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę 
 
Šiaulių kultūros centro galimų pavojų ir ekstremaliųjų įvykių rizikos analizė (toliau – rizikos 

analizė) parengta vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 patvirtintomis 
metodinėmis rekomendacijomis. Pavojai, galintys kilti Centro teritorijoje, nustatyti remiantis 
statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų vertinimais, patirtimi, analizuojamos aplinkos 
apžiūra, įvykių modeliavimu, Šiaulių miesto savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų 
rizikos analizė. 

Remiantis Centre atliktų galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analize (5 priedas) 
galima išvardinti šiuos galimus pavojus ir ekstremalias situacijas:  
 
3 lentelė. Galimų pavojų sąrašas prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį 

 
Eil. 
Nr. 

 
Pavojaus pavadinimas 

Rizikos (R) 
dydis balais 

1 2 7 
Didelė rizika 

1. Žmonių ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų pasireiškimas ir (ar) pavojingų 
užkrečiamųjų ligų išplitimas (epidemijos ir (ar) pandemijos) 

32 balai 

2. Radioaktyvus aplinkos užteršimas 27 balas 
Vidutinė rizika 

3. Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutrikimai 20 balų 
vidutinė 

4. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir avarijos vidiniuose elektros 
instaliacijose ar įrenginiuose  

20 balų 
vidutinė 

5. Nevaldoma panika ir spūstis 20 balų 
vidutinė 

6. Gaisras patalpose ir pastato gaisras 18 balų 
vidutinė 

7. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai 18 balų 
vidutinė 

Priimtina rizika 
8. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) avarijos magistraliniuose arba 

vidiniuose šilumos tiekimo sistemos tinkluose ar įrenginiuose 
15 balų 

priimtina 

 
Tik vienam analizuotam galimam pavojui nustatytas priimtinas bendros rizikos lygis. 

Pavojų, kuriems priskirtas didelis bendros rizikos lygis, atvejais Centro darbuotojų veiksmai 
aprašomi šiame ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. 
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2.2 Prognozuojami įvykiai 
 
Žmonių ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų pasireiškimas ir (ar) pavojingų 

užkrečiamųjų ligų išplitimas (epidemijos ir (ar) pandemijos). Išplitus įvairioms pavojingoms 
užkrečiamoms ligoms ir susirgus Centro darbuotojams pablogėtų Centro darbas, nedirbtų kitos 
kultūrinės, švietimo įstaigos. Dėl ligų protrūkio ir baimės susirgti sumažėtų ar visai neliktų renginių 
lankytojų. Galimi žmonių mirties atvejai.  

Radioaktyvus aplinkos užteršimas. Nors branduolinės avarijos įvyksta retai, tačiau gali 
padaryti daug žalos. Branduolinės avarijos gali įvykti ne tik dėl įrangos gedimo, žmonių padarytų 
klaidų, bet ir dėl didelių stichinių gamtos nelaimių – žemės drebėjimo, cunamio. Daug dažnesnės 
yra radiologinės avarijos. Jos įvyksta pažeidžiant darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais 
technologijos procesus ar dėl kitų priežasčių. 
 

3 PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ 
ORGANIZAVIMAS 

 
Perspėjimo ir informavimo tikslas – perspėti darbuotojus apie ekstremalią situaciją ar 

ekstremalų įvykį, informuoti apie galimus padarinius bei pateikti savisaugos rekomendacijas.  
Centro direktorius: 
- Vadovaudamasis ekstremalių situacijų valdymo planu ir atsižvelgdamas į avarijos pobūdį, 

mastą bei galimą poveikį žmonių gyvybei ir sveikatai, nedelsiant perspėja darbuotojus.  
- Perspėjimas vykdomas panaudojant vietinę perspėjimo sistemą, garsinius signalus, 

veikiančias ryšių priemones. 
- Augant grėsmei ar plečiantis nelaimės mastams, apie vykdomą darbuotojų perspėjimą ir jo 

priežastį pranešama Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui, kreipiamasi į jį dėl 
savivaldybės perspėjimo sistemos panaudojimo. 

 
Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams 
- Įvertina susidariusią ekstremalią situaciją, jos pavojingumo laipsnį darbuotojams, turtui ir 

aplinkai. 
- Perspėja ir informuoja darbuotojus apie susidariusią ekstremalią situaciją ir būtinus 

veiksmus. 
- Praneša Bendrajam pagalbos centrui apie susidariusią ekstremalią situaciją. 

 
Numatomos perspėjimo ir informavimo priemonės: 
- Darbuotojai, esantys įstaigoje, įvykus nelaimei informuojami, telefono aparatais (laidiniais 

ir mobiliais), žodiniu perspėjimu bei kai kuriais atvejais – elektroniniu paštu. 
- Direktorius informuojamas telefonu arba žodiniu pranešimu. 
- Rėkyvos kultūros namuose darbuotojai ir lankytojai apie pavojų informuojami įjungus 

priešgaisrinę sireną. 
- Ant Rėkyvos kultūros namų pastato įrengtos elektroninio tono ir balso sirenos. 
- Gresiant ar susidarius įvykiui, palaikomas ryšys tarp civilinės saugos sistemos subjektų 

turimomis ryšio priemonėmis per viešuosius ir (ar) žinybinius ryšio tinklus, o jų gedimo atveju – 
per pasiuntinius. 

- Visi atsakingi už civilinę saugą privalo užtikrinti operatyvų ir nenutrūkstamą informacijos 
perdavimą ir priėmimą jų turimomis techninėmis elektroninio ryšio priemonėmis. 

- Gelbėjimo ir avarinių tarnybų kontaktiniai duomenys pateikti 1 priede. 
- Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių kontaktiniai 

duomenys ir ekstremalių situacijų komisijos kontaktiniai duomenys pateikti 3 priede. 
Siekiant paprastinti ir paspartinti pranešimo apie susidariusias ekstremalias situacijas 

perdavimą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1-244 „Dėl civilinės saugos signalų ir jų 
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panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino civilinės saugos signalus. Visų darbuotojų 
pareiga – gerai juos žinoti ir mokėti veikti išgirdus atitinkamą signalą. Civilinės saugos signalai 
pateikiami 4 priede. 

 
4 KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ TVARKA 

 
 Už informacijos apie gresiantį arba susidariusį įvykį priėmimą ir perdavimą yra atsakingas 

Centro direktorius. Apie įvykusį įvykį ar gresiantį pavojų direktorius informuoja Šiaulių 
savivaldybės administracijos direktorių tel. 8 41 596 200 ir paskambina bendruoju pagalbos 
telefonu 112.  

Skambinat Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112 pateikiami šie duomenys: 
- trumpas įvykio apibūdinimas (laikas, adresas, informacijos šaltinis, priežastys, prognozė), 

priimti sprendimai, planuojami ar atlikti pirminiai veiksmai;  
- esami pavojai darbuotojų ir moksleivių bei gyventojų gyvybei ar sveikatai;  
- perdavusio informaciją pareigos, vardas, pavardė, telefonų numeriai. Siekiant įvykio metu 

kuo greičiau pranešti apie įvykį Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112, būtina vadovautis šiais 
principais: - pasirinkti saugią vietą;  

- sulaukti, kol operatorius/dispečeris atsakys į skambutį, būti kantriam. Nenutraukti pradėto 
skambučio, nes kiekvienas pakartotas skambuti bus laikomas nauju ir bus nukeltas į skambučių 
eilės pabaigą, todėl prisiskambinimo laikas prailgės;  

- trumpai ir aiškiai atsakyti į visus operatoriaus/dispečerio užduotus klausimus. Tikslūs ir 
aiškūs atsakymai į užduotus klausimus yra būtini ir padeda operatoriui/dispečeriui tiksliau nustatyti 
teiktinos skubios pagalbos poreikį; 

- laikytis operatoriaus/dispečerio patarimų;  
- nepadėti ragelio, kol operatorius pasakys, kad pokalbį galima baigti;  
- baigus pokalbį pasistengti neužimti telefono linijos iš kurios skambinta, jei tai nėra būtina. 

Operatoriui/dispečeriui gali prireikti susisiekti ir paprašyti papildomos informacijos apie situaciją 
arba gali pateikti papildomos informacijos. Bendrasis pagalbos centras, gavęs informaciją apie 
įvykį, informuoja atitinkamas institucijas. 

Šiaulių savivaldybės specialistų ir civilinės saugos sistemos pajėgų kontaktiniai adresai ir 
atliekamų funkcijų sąrašas pridedamas 3 priede. 

 
5 DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ APSAUGA GRESIANT AR SUSIDARIUS 

EKSTREMALIAM ĮVYKIUI  
 

5.1 Evakavimo organizavimas 
 
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: 

- kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės teritorijos į kitos (negretimos) 
savivaldybės teritoriją: 

- savivaldybės administracijos direktorius – dėl gyventojų evakavimo iš savivaldybės 
teritorijos; 

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos – 
dėl savivaldybės, į kurios teritoriją turi būti evakuojami gyventojai; 

- kai gyventojai evakuojami į gretimos savivaldybės teritoriją – savivaldybės, iš kurios 
teritorijos evakuojami gyventojai, administracijos direktorius; 

- kai gyventojai evakuojami vienos savivaldybės teritorijoje – savivaldybės administracijos 
direktorius. 

Paskelbus karo padėtį, sprendimas evakuotis vykdomas tik gavus karo komendanto leidimą. 
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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 evakuotis priima karo komendantas. 

Sprendimas evakuotis gyventojams yra privalomas vykdyti. 
Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad ekstremaliosios 

situacijos ar karo veiksmų sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai nebėra, priima:  
- kai gyventojai buvo evakuoti į kitos savivaldybės teritoriją, – savivaldybės, į kurios 

teritoriją grąžinami gyventojai, administracijos direktorius; 
- kai gyventojai buvo evakuoti vienos savivaldybės teritorijoje, – savivaldybės 

administracijos direktorius; 
Esant paskelbtai karo padėčiai– karo komendantas. 
Organizuotam gyventojų grįžimui į nuolatines gyvenamąsias vietas vadovauja savivaldybės, 

į kurios teritoriją grąžinami gyventojai, Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisija. 
Atskirais atvejais, kai aplinkybės reikalauja darbuotojus ir lankytojus evakuoti skubiai 

(išminavimo darbai, gaisras, pavojingų medžiagų išsiveržimas ir pan.), sprendimą evakuotis priima 
Šiaulių apskrities Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Šiaulių miesto Vyriausiasis policijos 
komisariatas, VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis. 

Atsižvelgdamas į aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos bei kitų Savivaldybės įstaigų 
pasiūlymus ir gyventojų saugos kriterijus, sprendimą dėl evakuotųjų grįžimo į Centrą priima 
direktorius, išplitus už Centro ribų – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius. 

Atskirais atvejais, kai aplinkybės reikalavo darbuotojus ir lankytojus iškeldinti skubiai, 
sprendimą dėl evakuotųjų grįžimo į nuolatines gyvenamąsias ar darbo vietas gali priimti 
priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos, policijos pareigūnai, atsižvelgdami į aplinkos 
apsaugos, visuomenės sveikatos bei kitų tarnybų pasiūlymus. 

  
5.2 Veiksmai Centro darbuotojų ir lankytojų evakavimo ir pasiruošimo jam metu 

  
Centro darbuotojų ir lankytojų evakuavimas vykdomas įvykus įvykiui ir kitais atvejais, kai 

darbuotojų, lankytojų būvimas Centro patalpose gali sukelti grėsmę jų sveikatai ir gyvybei. 
Vienas iš pagrindinių evakuacijos tikslų – nesukelti panikos ir užtikrinti sklandų darbuotojų, 

lankytojų srautų pasiskirstymą evakuacijos keliais, nukreipiant juos ties pagrindiniais evakuaciniais 
išėjimais. Šią užduotį įgyvendina Centro direktorius ir direktoriaus pavaduotojas bendriesiems 
reikalams. Operatyviam darbui pasinaudojant mobiliomis ryšio priemonėmis.  

Atsižvelgiant į įvykio sukeltą pavojų darbuotojų ir lankytojų gyvybei ar sveikatai, galimą jos 
plitimo kryptį, pasirenkamas evakavimo maršrutas (evakavimo kryptis pasirenkama statmenai vėjo 
krypčiai).  

Siekiant išvengti spūsčių pirmiausia evakuojami pirmame aukšte esantys darbuotojai ir 
lankytojai, toliau – antrame. Rūsyje esantys darbuotojai ir lankytojai, jei yra galimybė evakuojami 
per tiesiai į lauką vedantį išėjimą, jei šis išėjimas yra blokuojamas ar negalimas, jie evakuojami per 
pagrindinį pastato išėjimą. 

Evakavimui Centre vadovauja direktorius, padaliniuose – skyriaus vedėjas. 
Darbuotojai privalo nesudaryti spūsties laiptinėse ir tarpduriuose.  
Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams (padaliniuose – skyriaus vedėjo paskirtas 

atsakingas asmuo) patikrina patalpas ir įsitikina, kad pastate neliko darbuotojų ar lankytojų. 
Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams apie evakuotus darbuotojus, lankytojus ir 

(jeigu yra) apie likusius pastate, informuoja Centro direktorių. 
Atvykus specialiosioms pajėgoms, Centro direktorius informuoja gelbėjimo darbų vadovą 

apie evakuotų darbuotojų, lankytojų skaičių ir (jeigu yra) likusius pastate. 
Kol atvyks specialiųjų tarnybų darbuotojai direktoriaus pavaduotojas bendriesiems 

reikalams užtikrina viešąją tvarką evakuotųjų susitelkimo, įsodinimo į transportą, išlaipinimo ir 
laikinojo apgyvendinimo vietose, evakavimo maršrutuose, tvarko evakuotų darbuotojų ir lankytojų 
apskaitą – pildo Šiaulių kultūros centro evakuojamųjų darbuotojų ir lankytojų suvestinę (6 priedas). 
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Darbuotojų ir lankytojų evakavimas vykdomas naudojant Centrui bei fiziniams ir 
juridiniams asmenims priklausantį transportą ir pėsčiomis. 

Evakuacijos metu kiekvienas darbuotojas, lankytojas turi: 
- išlikti ramus, nepasiduoti panikai, mąstyti ir veikti pagal situaciją; 
- vykdyti visus direktoriaus ir pavaduotojo bendriesiems reikalams nurodymus; 
- jei įmanoma, patalpinti vertybes, duomenų nešėjus ir dokumentus į jiems skirtas saugias 

vietas, užrakinti patalpas; 
- (pagal galimybes) paimti dokumentus ir kitus vertingus Centro daiktus, pasiimti savo 

asmeninius daiktus ir išeiti iš pastato; 
- palikti pastatą ar jo dalį artimiausiu evakuacijos keliu, vadovaujantis aukštuose esančiomis 

evakuacijos schemomis, ženklais ir nuorodomis; 
- visus aukščiau išvardytus veiksmus darbuotojai ir lankytojai privalo atlikti kuo greičiau. 
 
Jei evakuacijos keliai (praėjimai, laiptinės, koridoriai) yra uždūmyti ar skendi liepsnose: 
- likti patalpoje ir uždaryti (bet neužrakinti) duris; 
- jeigu yra galimybė, duoti ženklą pro langą, šaukiant, mojuojant arba kitaip stengiantis 
atkreipti į save dėmesį; 
- laukti pagalbos. 
 
Centro buveinė įsikūrusi 4 aukštų gyvenamojo pastato pirmame aukšte. Evakuacijai skirtas 

saugus, tvarkingas ir laisvas evakuacinis išėjimas per paradines duris. Iš rūsio evakuacija vykdoma 
per atskirą išėjimą tiesiai į lauką. 

Rėkyvos kultūros namuose saugus, tvarkingas ir laisvas evakuacinis išėjimas pirmame 
aukšte per laisvus koridorius, vestibiulį ir paradines duris bei duris vedančias iš laiptinės tiesiai į 
lauką. Atsarginis išėjimas – per pastato kairiajame šone esantį išėjimą Iš antro aukšto evakuojamasi 
laiptinėmis, esančiomis pastato abiejose šonuose, patekus į pirmo aukšto vestibiulį – per paradines 
duris. Atsarginis išėjimas – evakuacijos laiptais įrengtais ant pastato šono. Ant evakuacinių išėjimų 
durų yra žalios spalvos, elektrai dingus šviečiantys, nurodomieji ženklai „Išėjimas“, rodantys 
išėjimo kryptį. Visuose įstaigos aukštuose gerai matomoje vietoje kabo žmonių evakuacijos planai. 

Aklųjų ir silpnaregių kultūros namai įsikūrę VšĮ „Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro“ 
pastato antrame aukšte. Evakuacijos planus rengia ir tvirtina minėta įstaiga. Evakuacija iš žiūrovų 
salės vykdoma dviem išėjimais. Atlikėjai nuo scenos evakuojami per grimerinę, koridorių ir 
evakuacinę laiptinę. Žiūrovai evakuojami per priesalį į evakuacinę laiptinę. Iš laiptinių 
evakuojamasi į lauką, 

Centro Evakuacijos planai pateikti 8 priede. 
 

5.3 Evakuotų darbuotojų grįžimas 
 

Sprendimą dėl evakuotųjų grįžimo į nuolatines gyvenamąsias vietas priima savivaldybės 
ESK vadovas. Šis sprendimas perduodamas Centro direktoriui. Darbuotojų grįžimą koordinuoja 
Centro direktorius. 
 

5.4 Kolektyvinės apsaugos statiniai ir individualios apsauginės priemonės 
 
Kolektyvinės apsaugos statiniai žymimi specialiu ženklu. Ženklas yra lygiakraštis mėlynas 

trikampis oranžinio fono kvadrate, apibrėžtame mėlynos spalvos rėmeliu. Ženklas tvirtinamas virš 
įėjimo į kolektyvinės apsaugos statinį ir (ar) išėjimo iš šio statinio durų. Nesant galimybės ženklo 
tvirtinti virš durų, jis tvirtinamas ant durų. 

Kolektyvinėms apsaugos priemonėms priskiriamos įvairių tipų slėptuvės, apsaugai 
pritaikytos patalpos, rūsiai, kitos požeminės erdvės (garažai ir kt.). Centre slėptuvių nėra. Įvedus 
šalyje arba jos dalyje visišką civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos parengtį, darbuotojams ir 
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lankytojams apsaugoti įrengiamos laikinosios slėptuvės. Vienam gyventojui skiriama 1,5 kv. m 
patalpos ploto.  

Darbuotojai ir lankytojai, gavę pranešimą apie iškilusią grėsmę ir apie būtinumą pasitraukti į 
saugias vietas, neturintys saugios vietos ar galimybės evakuotis nurodyta kryptimi, turi eiti į 
artimiausius kolektyvinės apsaugos statinius. Sugaištas laikas, iki artimiausio kolektyvinės 
apsaugos statinio einant pėsčiomis, mieste neturėtų viršyti 5–7 minučių.  

Šiaulių miesto savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių poreikio sąrašas, patvirtintas 
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A-259 
pridedamas 7 priede. 

Didelių pramoninių avarijų ar kitų nelaimių atvejais darbuotojams ir lankytojams apsaugoti 
yra naudojamos individualiosios apsaugos priemonės. Šių priemonių paskirtis – apsaugoti 
darbuotojus ir lankytojams nuo radioaktyviųjų, cheminių medžiagų, kad jos nepatektų į kvėpavimo 
takus ir ant odos. Atsakingas gimnazijos darbuotojas teikia rekomendacijas, kaip apsisaugoti ir 
pasigaminti savadarbes asmenines apsaugos priemones, ruošia ir išdalina vatos-marlės kaukes.  

 
5.5 Pirmosios pagalbos teikimo darbuotojams, nukentėjusiems įvykio metu, organizavimas 

Gresiant ar susidarius ekstremaliam įvykiui, pirmąją, skubiąją medicinos pagalbą teikia 
turintys pirmosios pagalbos kursus išklausę Centro darbuotojai. Vėliau medicininę pagalbą teikia 
atvykę medikai. 

 
6 GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ ĮVYKIŲ LIKVIDAVIMO IR JŲ PADARINIŲ 

ŠALINIMO, GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 
 

6.1 Veiksmai kilus didelio rizikos lygio pavojams 
 

6.1.1 Žmonių ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų pasireiškimas ir (ar) pavojingų 
užkrečiamųjų ligų išplitimas (epidemijos ir (ar) pandemijos) 

 
Pavojingų užkrečiamų ligų pavojus gali kilti panaudojus biologinį ginklą, kilus 

epidemijoms. Prie pavojingų užkrečiamų ligų priskiriamos: maras, cholera, beždžionių raupai, 
gelltonoji karštligė, virusinės hemoraginės karštligės, Marburgo, Ebola ir Lassa virusinės ligos.  

Gavus pranešimą apie šio pavojaus paplitimą būtina nedelsiant naudoti asmens apsaugos 
priemones. Darbuotojai ir įstaigos lankytojai nedelsiant evakuojami Savivaldybės ekstremalių 
situacijų komisijos rekomenduotais maršrutais. Siekiant išvengti ligų platinimo evakuacija gali būti 
vykdoma priverstiniu būdu, t.y. be teisės asmeniui rinktis evakavimosi būdus. 

Jei pavojingų užkrečiamų ligų simptomai lankytojui nustatomi jam atvykus į Centrą būtina 
imtis visų galimų priemonių apsaugoti aplinkinius nuo galimo užkrėtimo pavojaus. Lankytojas 
negali būti išleidžiamas iš kabineto, Centro personalas, kuris buvo kontakte su užkrėstuoju taip pat 
privalo būti izoliuotas. Apie nustatytą pavojingos užkrečiamos ligos atvejį nedelsiant 
informuojamas Visuomenės sveikatos centras ir Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija. 
Ligonis gali būti pervežtas į reikiamą gydymo įstaigą tik specialiu greitosios medicininės pagalbos 
transportu. Patalpos kuriose ligonis buvo ar galimai buvo, privalo būti nedelsiant dezinfekuojamos. 
Visi asmenys sergančiojo buvimo Centre metu galėję turėti tiesioginį ar netiesioginį kontaktą 
privalo būti stebimi dėl užkrečiamos ligos paplitimo galimybės. Informacija apie galimą užkrėtimo 
pavojų privalo būti paskelbta viešai, kad asmenys nurodytu laiku buvę Centre ir iš jos išvykę iki 
pavojaus paskelbimo, ir galėję turėti kontaktą su sergančiuoju, nedelsiant kreiptųsi į gydymo įstaiga 
dėl ligos profilaktikos. 

 
6.1.2 Radioaktyvus aplinkos užteršimas 

 
Radioaktyvus aplinkos užteršimas – tai įvykis, kai, eksploatuojant įrenginius ar šaltinius, dėl 

įvairių priežasčių galima nenumatyta žmonių apšvita, viršijanti didžiausias jonizuojančios 
spinduliuotės (radiacijos) leistinas apšvitos dozes, bei aplinkos užteršimas radioaktyviomis 
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medžiagomis. Apie įvyki informaciją perduoda radijas, televizija, informuoja ir Šiaulių miesto 
savivaldybės administracija; 

Centro veiksmai gavus informaciją apie branduolinę avariją: 
- Centro direktoriaus įsakymu nutraukiami darbai, vykstantys renginiai. 
- Nesant galimybės laiku patekti į kolektyvinės apsaugos patalpą ar statinį, slėpimuisi reikia 

pritaikomos esamos patalpos. Geriausiai tam tinka pastatų rūsiai, pusrūsiai ar kitos lengvai 
užsandarinamos patalpos. 

- Darbuotojai ir lankytojai, lieka uždarose patalpose, o esantys lauke, eina į vidų. 
- Išjungiama vėdinimo sistema, uždaromi langai, orlaidės, dūmtraukių sklendės, 

uždengiamos vėdinimo angos, patikrinama, ar nėra plyšių, sandarinami langai ir duris. 
- Be būtino reikalo neinama į lauką, prireikus išeiti, saugomi kvėpavimo takai: 

užsidengiamas veidas vienkartine kauke, nosine ar rankšluosčiu. 
- Ruošiamasi galimam evakavimui. 
- Apsaugomi maisto produktai ir geriamas vanduo. Jei yra galimybė pasirūpinama vandens 

ir maisto atsargomis, 
- Nepasiduodama panikai. 
- Laukiama tolesnių nurodymų įsijungus Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos 

programą. 
- Kai prognozuojama, jog į aplinką pateks radioaktyviojo jodo, kuris kartu su kitais 

radionuklidais pasklinda tik branduolinės avarijos atominėje elektrinėje metu, taikoma jodo 
profilaktika skydliaukės apsaugai. Jodo profilaktika taikoma prieš 6 valandas iki žmogui patenkant į 
aplinką, kurioje yra jodo radionuklidų, ir yra veiksmingiausia likus dviem valandoms iki kontakto 
su jodo radionuklidais. Jodo profilaktiką organizuoja bei vykdo savivaldybės. Vadovaudamosi 
Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis  

 
7 AVARIJOS PASEKMIŲ LIKVIDAVIMAS IR VEIKLOS ATNAUJINIMAS 
 
Atsižvelgiant į poveikio mąstą, vykdomi avarijos pasekmių likvidavimo darbai. Centras 

uždaromas, nutraukiant jo veiklą, organizuojamas sanitarinis švarinimas.  
Avarijos likvidavimo metu žmonių, kurie vykdė gelbėjimo darbus, sanitarinis švarinimas 

(taršos šalinimas nuo kūno), atliekamas įstaigos pastate (jeigu patalpoje yra skalbykla arba dušai), 
prausimosi kriauklėse. Užteršti drabužiai pakeičiami švariais. Sanitarinis švarinimas atliekamas 
asmeniškai ir savarankiškai kiekvieno asmens, dalyvavusio gelbėjimo darbuose, o avarijos metu 
nukentėjusių žmonių sanitarinį švarinimą atlieka specialiųjų tarnybų darbuotojai, panaudojant 
įstaigos pateiktas higienos priemones. 

Priklausomai nuo įvykusios avarijos pobūdžio organizuojamos aplinkos atstatymo 
priemonės. Jų tinkamumą ir tikslingumą apsprendžia Centro direktorius, esant reikalui, 
konsultuojasi su atitinkamos srities specialistais. 

 
Pasibaigus avarinei situacijai įstaigos veiklos atnaujinimui būtina: 
- Pakeisti pažeistus įrenginius, vamzdynus, pastatų konstrukcijas; 
- Atstatyti pažeistus elektros, ryšių komunalinius tinklus; 
- Gauti valstybinės priežiūros institucijų leidimą atnaujinti Centro veiklą; 
- Informuoti valstybines priežiūros institucijas apie Centro veiklos atnaujinimą. 
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8 ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO 

PLANO PRIEDAI 
 

1 priedas. Gelbėjimo ir avarinės tarnybos 
 
Bendrasis pagalbos centras, BPC Klaipėdos skyrius (tel. 112) 
Klaipėdos skyrius administruoja pagalbos skambučius numeriais  01, 101, 011, 112, 02, 102, 022. 
Veikla, incidento pobūdis: atsako į pagalbos skambučius bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 
ir reaguoja į gautus pagalbos prašymus (priima ir įvertina pagalbos prašymus, nustato teiktinos 
pagalbos poreikį, esant galimybei teikia pagalbą telefonu, parengia pranešimus apie pagalbos 
poreikį rengimą juos perduoda atitinkamoms pagalbos tarnyboms, užtikrina tolesnį turimos 
informacijos teikimą šioms tarnyboms), užtikrina Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei kitų 
saugą darbe reglamentuojančių norminių aktų vykdymą. 
 
Šiaulių apskrities Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 
www.spgt.lt 
Bendrasis pagalbos telefonas 112, Kituose tinkluose: TEO -  01, Bitė - 011, Omnitel – 101, TELE2 
– 011 
Budintis tel. (841) 397 900 
Viršininkas Kęstutis Bautronis 
Darbo tel. (841) 397 910 
Veikla, incidento pobūdis: Vykdo gaisrų gesinimą, gelbėjimą (nukentėjusiųjų išlaisvinimas 
autoavarijų metu, iš po statybinių konstrukcijų ir kitais atvejais, skęstančiųjų gelbėjimas ir 
skenduolių paieška, gyvūnų išlaisvinimas ir kiti), gyvsidabrio surinkimas ir pirminė 
demerkurizacija, pirminis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio nustatymas ir kiti darbai. 
Gelbėjimo darbai incidentuose su cheminėmis medžiagomis. 
 
Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyrius 
Skyriaus vedėjas Vidas Astrauskas 
Darbo tel. (841) 524 650 
Veikla: metodinė pagalba ekstremaliųjų situacijų prevencinėje veikloje. 
 
Šiaulių miesto Vyriausiasis policijos komisariatas 
www.siauliuvpk.policija.lt 
Bendrasis pagalbos telefonas 112 
Šiaulių apskrities VPK budėtojų telefonas (8 41) 397 802 
Viršininkas Rimantas Bobinas 
Darbo tel. (841) 397 343 
Veikla, incidento pobūdis: policijos uždavinių įgyvendinimas ir jai pavestų funkcijų vykdymas 
Šiaulių apskrities teritorijoje. 
 
VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis 
Bendrasis pagalbos telefonas 112, Budintis tel. (841) 598 434 
Kituose tinkluose: TEO, „Omnitel“; „Bite“, „Tele2“ tel. 033 
Vyriausioji gydytoja  Eugenija Kukaitienė 
Darbo tel. (841) 598 430 
Veikla, incidento pobūdis: Greitosios medicininės pagalbos suteikimas įvykus nelaimingiems 
atsitikimams, avarijoms, esant traumoms, nudegimams, nušalimams, apsinuodijimams, susirgimams 
ir t.t. 
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Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas 
www.svsc.lt 
Budintis tel. (841) 596 370 
Vadovas Krizentas Kameneckas 
Darbo tel. (841) 596 373 
Veikla, incidento pobūdis: pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką visuomenės sveikatos 
priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertinti ir valdyti riziką žmonių sveikatai, susijusią su 
paslaugomis, gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis ligomis. 
 
Radiacinės saugos centras Šiaulių skyrius 
www.rsc.lt 
Vadovas Henrikas Grušas 
Darbo tel. (841) 524 644 
Veikla, incidento pobūdis: teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas ūkio subjektams, prižiūrėti ir 
kontroliuoti, kaip ūkio subjektai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę 
saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, reikalavimų, taikyti ūkio subjektams, 
kurie padarė pažeidimų, administracinę atsakomybę ir kitas poveikio priemones, įgyvendinti kitas 
priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir 
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, reikalavimų laikymąsi ir mažinančias 
pažeidimų skaičių. 
 
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių miesto agentūra 
www.srd.am.lt 
Vedėjas Almantas Gajauskas 
Darbo tel. (841) 524 153 
Veikla, incidento pobūdis: vykdo aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Šiaulių 
miesto ir Šiaulių rajono teritorijose. 
 
Šiaulių m. savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyrius 
Civilinės saugos specialistai 
Darbo tel. (841) 596 308 
Veikla, incidento pobūdis: ekstremaliųjų įvykių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų Šiaulių 
mieste valdymas, civilinės saugos teisės aktuose nustatytos  veiklos vykdymas. 
 
Šiaulių m. savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius 
Vedėja  Viktorija Palčiauskienė 
Darbo tel. (841) 596 220 
Veikla, incidento pobūdis:  Medicinos pajėgų koordinavimas didelio masto avarijų atveju. 
 
Šiaulių m. savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius 
Vedėjas 
Darbo tel. (841) 596 320 
Veikla, incidento pobūdis: kreiptis darbo metu dėl nulaužtų medžių pašalinimo, avarinių duobių 
atsiradimo gatvėse, miesto transporto sutrikimų, šlaito nuošliaužų ir kt. 
PASTABA:nedarbo metu nulūžusius ir eismui trukdančius bei žmonėms grėsmę keliančius medžius 
šalina Šiaulių apskrities Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. 
 
AB ESO  
Klientų aptarnavimo numeris 
Tel. 1802 
Telefono numeris skambinant iš užsienio: 
+370 61121802 
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Veikla, incidento pobūdis: 
- Užregistruoti gedimą skirstomajame elektros tinkle, pranešti apie gamtos stichijų sutrikdytą 
elektros energijos tiekimą 
-  Pranešti apie galimo nelegalaus elektros vartojimo, neteisėto prisijungimo prie tinklo atvejus, 
pastebėtą elektros įrenginių plėšimą ar sugadinimo požymius 
 
AB ESO  
Dujų avarinės tarnybos numeris 
Tel.: 1804 
Veikla, incidento pobūdis:  
Veikla, incidento pobūdis: Dujotiekių ir įrengimų eksploatacija ir remontas 
Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas. 
 
UAB „Šiaulių vandenys“ 
www.siauliuvandenys.lt 
Centrinė dispečerinė (visą parą) (841) 524 442, mob. 8615 24222 
Vadovas Jonas Matkevičius 
Darbo tel. (841) 525 550 
Veikla, incidento pobūdis: vandentiekio ir kanalizacijos lauko tinklų gedimų likvidavimas. 
 
AB „Šiaulių energija“ 
www.senergija.lt 
Dispečeriai (galima kreiptis visą parą) : 
Tel. (8 41) 591 214 
Tel. (8 41) 540 008 
Mob.. 8 686 72413 
Vadovas Česlovas Kasputis 
Darbo tel. (841) 591 201 
Veikla, incidento pobūdis: gedimų termofikacinėse trasose likvidavimas. 
 
UAB „Šiaulių liftas“ 
El. p. info@siauliuliftas.lt 
Avarinė tarnyba: 8 700 55 966 
Vadovas Jonas Bakutis 
Darbo tel. (841) 456796 
Veikla, incidento pobūdis: Šalina gedimus pramoniniuose liftuose ir daugiaaukščių gyvenamųjų 
namų liftuose. 
 
UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ 
www.sga.lt 
Budinti tarnyba (visą parą): Tel. (841) 52 34 37 
Vadovas Edmundas Laugalis 
Darbo tel. (841) 525659 
Veikla, incidento pobūdis: avarijų gatvių apšvietimo elektros tinkluose likvidavimas. 
 
AB „Specializuotas transportas“ 
www.abst.lt 
Nemokamas telefonas pasiteirauti: 880053533 
Užsakymai tel. (841) 552 550 
Vadovas Andrejus Barinovas 
Veikla, incidento pobūdis: Antrinių žaliavų rūšiavimas, didžiųjų buities atliekų surinkimas ir 
tvarkymas, nuotekų, statybinio laužo, gamybinių atliekų išvežimas. 
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UAB „Toksika“, Šiaulių filialas 
www.toksika.lt 
Budintis tel. (841) 559 056 
Vadovas Bronislovas Skarbalius 
Darbo tel. (841) 211 029 
Veikla, incidento pobūdis:  pavojingų atliekų, išskyrus sprogstamąsias ir radioaktyvias, tvarkymas, 
rinkimas, rūšiavimas, pervežimas, saugojimas. 
 
UAB „Ūrus ir Ko“, Šiaulių filialas 
http://www.urus.lt/ 
Budintis tel.- (841) 523301 
Vadovas Algirdas Šiatkus 
Veikla, incidento pobūdis: į aplinką patekusių cheminių pavojingų medžiagų surinkimas, 
nukenksminimas, saugojimas. 
 

 _____________________________________________________________  
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2 priedas. Šiaulių kultūros centro padalinių vadovų ir atsakingų asmenų telefonai 

 
Pavardė vardas Pareigos Tel. Nr. 

Deimantė Bačiulė Direktorė +370 671 42 889 
Ieva Grinienė Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems 

reikalams 
+370 672 59 883 

Lina Jankauskaitė Rėkyvos skyriaus vedėja +370 672 59987 
Inta Skeivienė Aklųjų ir silpnaregių skyriaus vedėja +370 676 48 539 

 
Nurodytiems asmenims pavaldžių asmenų sąrašai su jų telefonų numeriais ir namų adresais yra pas 
referentą, kuriam priskirta personalo apskaitos funkcija. 

 _____________________________________________________________  
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3 priedas. Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių kontaktiniai duomenys 

Eil. 
Nr. 

ESOC 
pareigos 

Institucijos, 
įstaigos, ūkio 
subjekto 
pavadinimas 

Pareigų pavadinimas  
Vardas, 
pavardė  

Darbo tel.  Mob.  El. pašto adresas 

1.  Koordinatorius 
Savivaldybės 
administracija  

Direktoriaus pavaduotojas  
Marijus 
Velička  

8 41 596 305  8 659 75 244  marijus.velicka@siauliai.lt 

OPERACINIO VERTINIMO IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS, INFORMACIJOS VALDYMO GRUPĖ 

2.  Narys  
Savivaldybės 
administracija  

CSVTSS vedėjo pavaduotojas  
Linas 
Gadliauskas  

8 41 596 206  8 655 37 139  linas.gadliauskas@siauliai.lt 

3.  Narys  
Savivaldybės 
administracija  

CSVTSS vyr. specialistas  
Paulius 
Stočkus  

8 41 596 299  8 659 62 782  paulius.stockus@siauliai.lt 

4.  Narys  
Šiaulių 
APGV  

1-osios komandos viršininkas  
Dainius 
Užgalis  

8 41 397 912  8 612 37 230  dainius.uzgalis@vpgt.lt 

5.  Narys  
Šiaulių 
AVPK  

Operatyvaus valdymo skyriaus 
viršininkas  

Edmundas 
Reimeris  

8 41 397 580  8 615 39 571  edmundas.reimeris@policija.lt 

6.  Narė  
Nacionalinės 
VSC prie 
SAM  

Šiaulių departamento 
Užkrečiamų ligų 
valdymo skyriaus vedėja 

Edita 
Satkevičienė  

8 41 598 539  8 656 80 426  edita.satkeviciene@nvsc.lt 

MATERIALINIO TECHNINIO APRŪPINIMO GRUPĖ 

7.  Vadovė  
Savivaldybės 
administracija  

UPŪD Miesto ūkio ir aplinkos 
skyriaus 
vyr. specialistė 

Sigita 
Kamarauskienė  

8 41 596 225  -  sigita.kamarauskiene@siauliai.lt 

8.  Narys  
AB „Šiaulių 
energija“  

Technikos direktorius  
Virgilijus 
Pavlavičius  

8 41 591 202  8 686 19 221  virgilijus.p@senergija.lt 

9.  Narys  AB ,,ESO‘‘  
Elektros tinklo eksploatavimo 
skyriaus 
vadovas 

Marius 
Šimanskis  

-  8 659 16 240  marius.simanskis@eso.lt 

10.  Narys  
UAB 
„Busturas“  

Generalinis direktorius  
Vaidas 
Seirackas  

8 41 592 001  8 682 27 998  v.seirackas@busturas.lt 

11.  Narys  UAB „Šiaulių Technikos direktorius  Vytautas 8 41 525 577  8 698 00 761  vytautas.p@siauliuvandenys.lt 
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Eil. 
Nr. 

ESOC 
pareigos 

Institucijos, 
įstaigos, ūkio 
subjekto 
pavadinimas 

Pareigų pavadinimas  
Vardas, 
pavardė  

Darbo tel.  Mob.  El. pašto adresas 

vandenys“  Peleckis  
VISUOMENĖS INFORMAVIMO, ADMINISTRAVIMO, ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ORGANIZAVIMO IR PALAIKYMO GRUPĖ 

12.  Vadovė  
Savivaldybės 
administracija  

BRS Aptarnavimo ir e. paslaugų 
poskyrio vedėja 

Diana Grigienė  8 41 500 522  8 699 01 619  diana.grigiene@siauliai.lt 

13.  Narė  
Savivaldybės 
administracija  

BRS vedėjo pavaduotoja  
G. 
Slavinskienė  

8 41 500 523  8 686 42 626  gendruta.slavinskiene@siauliai.lt 

14.  Narys  
Savivaldybės 
administracija  

BRS vyr. specialistas  Vitalis Lebedis  8 41 596 304  8 620 46 795  vitalis.lebedis@siauliai.lt 

15.  Narys  
Savivaldybės 
administracija  

BRS Aptarnavimo ir e. paslaugų 
poskyrio vyr. specialistas 

Saulius 
Kondrotas  

8 41 383 400  8 686 41 296  saulius.kondrotas@siauliai.lt 

16.  Narys  
Savivaldybės 
administracija  

BRS vyr. specialistas  
Feliksas 
Lapukas  

8 41 596 233  8 686 28 795  feliksas.lapukas@siauliai.lt 

17.  Narys  
Savivaldybės 
administracija  

BRS vyr. specialistas  
Vytautas 
Noraitis  

8 41 596 233  -  vytautas.noraitis@siauliai.lt 

18.  Narė  

BĮ Šiaulių m. 
sav. 
Visuomenės 
sveikatos 
biuras 

Direktorė  
Henrieta 
Garbenienė  

8 41 437 474  8 671 17 822  
henrieta.garbeniene@sveikatos 
biuras.lt 

 
 

Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos kontaktiniai duomenys 
Eil. 
Nr. 

Institucijos, įstaigos, ūkio 
subjekto pavadinimas 

Pareigos  Vardas, pavardė  Darbo tel.  Mob.  El. pašto adresas 

1.  
Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

Administracijos direktorius  Antanas Bartulis  8 41 596 200  8 657 09 090  antanas.bartulis@siauliai.lt 

2.  Šiaulių miesto savivaldybė  Mero pavaduotojas  Domas Griškevičius  8 41 596 209  8 672 51 617  domas.griskevicius@siauliai.lt 
3.  Šiaulių miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus Gintautas Sitnikas  8 41 383 445  8 659 73 886  gintautas.sitnikas@siauliai.lt 
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Eil. 
Nr. 

Institucijos, įstaigos, ūkio 
subjekto pavadinimas 

Pareigos  Vardas, pavardė  Darbo tel.  Mob.  El. pašto adresas 

administracija pavaduotojas 

4.  
Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

ŪPŪD MŪAS vedėja  Eglė Bružienė  8 41 596 320  8 659 67 349  egle.bruziene@siauliai.lt 

5.  
Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

Sveikatos skyriaus vedėja  
Viktorija 
Palčiauskienė  

8 41 596 216  8 652 25 279  
viktorija.palciauskiene@siaulia
i.lt 

6.  
Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

CSVTSS vedėja  Vitalija Pelenienė  8 41 383 428  8 687 16 615  vitalija.peleniene@siauliai.lt 

7.  
Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

Bendrųjų reikalų skyriaus 
vedėjas  

Gytis Skurkis  8 41 596 280  8 615 34 872  gytis.skurkis@siauliai.lt 

8.  
Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

CSVTS vyr. specialistas  Paulius Stočkus  8 41 596 299  8 659 62 782  paulius.stockus@siauliai.lt 

9.  Šiaulių APGV  Viršininko pavaduotojas  Nerijus Adomavičius  8 41 397 915  8 698 71 702  nerijus.adomavicius@vpgt.lt 
10.  Šiaulių AVPK  Viršininko pavaduotojas  Marius Jablonskas  8 41 397 555  8 698 30 909  marius.jablonskass@policija.lt 
11.  AB „Šiaulių energija“  Generalinis direktorius  Česlovas Kasputis  8 41 591 200  8 698 39 829  ceslovas.k@senergija.lt 
12.  UAB „Šiaulių vandenys“  Generalinis direktorius  Jonas Matkevičius  8 41 525 550  8 698 26 888  jonas.m@siauliuvandenys.lt 

13.  
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 

Elektros tinklo eksploatavimo 
skyriaus vadovas 

Marius Šimanskis  -  8 659 16 240  marius.simanskis@eso.lt 

14.  
Aplinkos apsaugos 
departamento 
prie AM Šiaulių valdyba 

Šiaulių aplinkos apsaugos 
inspekcijos viršininkas 

Valdas Glazauskis  8 41 524 153  8 620 70 374  valdas.glazauskis@aad.am.lt 

15.  VšĮ Šiaulių GMPS  Vyriausioji gydytoja  Eugenija Kukaitienė  8 41 598 430  8 698 49 578  info@siauliugreitoji.lt 

16.  
Nacionalinis VSC prie SAM 
Šiaulių departamentas 

Šiaulių departamento 
direktorius  

Krizentas 
Kameneckas  

8 41 596 373  8 687 70 096  siauliai@nvsc.lt 

17.  
Valstybinė maisto ir 
veterinarijos 
tarnyba 

Šiaulių VMVT viršininkas  Arūnas Teišerskis  8 41 540 703  8 686 39 174  arunas.teiserskis@vmvt.lt 

 
 __________________________________________________________________________________________________  
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4 priedas. Gyventojų perspėjimo sistema ir jų veiksmai pagal signalus 
 

Siekiant paprastinti ir paspartinti pranešimo apie susidariusias ekstremalias situacijas 
perdavimą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1-244 „Dėl civilinės saugos signalų ir jų 
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino civilinės saugos signalus. Visų darbuotojų 
pareiga – gerai juos žinoti ir mokėti veikti išgirdus atitinkamą signalą. 

Signalai skelbiami tokia tvarka: susidarius ekstremaliai situacijai, iš pradžių duodamas 
garsinis signalas. Jį išgirdę, gyventojai privalo skubiai įsijungti laidinį radiją, televizorių ir 
išklausyti tarnybinį pranešimą apie kilusį pavojų bei reikalingus nurodymus. Visi signalai skelbiami 
tris kartus, vėliau jie dar kartojami papildant juos reikalingais nurodymais. Priklausomai nuo įvykio 
masto signalus gali perduoti įmonių vadovai, miestų ir rajonų valdybos, Krašto apsaugos 
ministerijos Civilinės saugos departamentas. Tam sukurta Lietuvos gyventojų ir valdymo grandžių 
perspėjimo ir, informavimo sistema. Per radiją, laidinį radiją, televiziją galima perduoti įvairius 
pranešimus apie susidariusias ekstremalias situacijas, pateikti gyventojams nurodymus, kaip elgtis. 

 
1 lentelė. Įspėjamasis garsinis signalas 

Eil. 
Nr. 

Civilinės saugos signalo 
pavadinimas  

Civilinės saugos signalo reikšmė 

1. „Dėmesio visiems“ 
  

Įspėjamasis 3 min. trukmės pulsuojančio kaukimo 
garsinis signalas, skelbiamas gyventojams apie 
gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją 
perspėti arba apie būsimą svarbų pranešimą 
informuoti atliekant perspėjimo sirenomis sistemos 
patikrinimą ar vykstant civilinės saugos pratyboms. 
Išgirdę signalą, gyventojai privalo įsijungti radijo 
imtuvą ar televizorių ir išklausyti informaciją, kuri 
leistų imtis priemonių, siekiant apsaugoti save ir 
išvengti galimos žalos ar ją sušvelninti  

 
2 lentelė.  Įspėjamieji balsu skelbiami signalai 

Eil. 
Nr. 

Civilinės saugos signalo 
pavadinimas  

Civilinės saugos signalo reikšmė 

1.    „Dėmesio visiems“ Balsu skelbiamas signalas, kuriuo pranešama apie 
netrukus būsimą svarbų pranešimą  

2.    „Cheminis pavojus“ Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie realų 
ar gresiantį cheminės taršos pavojų atitinkamoje 
teritorijoje  

3.    „Radiacinis pavojus“ Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie realų 
ar gresiantį radioaktyviosios taršos pavojų 
atitinkamoje teritorijoje  

4.    „Katastrofinis užtvindymas“ Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie 
katastrofinio užtvindymo grėsmę dėl galimos avarijos 
Kauno hidroelektrinėje. Šis signalas skelbiamas 
Kauno m. ir Kauno r., Šakių, Jurbarko, Šilutės r., 
Pagėgių sav.  gyventojams, savivaldybių 
institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio 
subjektams, kuriems gresia tiesioginis užtvindymas  

5.    „Potvynio pavojus“ Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie 
potvynio grėsmę dėl polaidžio ar intensyvių liūčių 
pakilus   upėse vandens lygiui iki pavojingos ribos  
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Eil. 
Nr. 

Civilinės saugos signalo 
pavadinimas  

Civilinės saugos signalo reikšmė 

6.    „Uragano pavojus“ Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie 
artėjantį hidrometeorologinį reiškinį, galintį sukelti 
ekstremaliąją situaciją  

7.    „Oro pavojus“ Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie 
gresiantį oro antpuolį  

8.    „Perspėjimo sistemos 
patikrinimas“ 

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo pranešama apie  
vykdomą  Perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimą  

 
Civilinės saugos signalų naudojimo tvarka 

 
Įspėjamasis garsinis ir įspėjamieji balsu skelbiami  signalai (išskyrus signalą „Oro pavojus“), 

atsižvelgiant į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos mastą, pobūdį ir galimą 
grėsmės poveikį, gyventojams ir civilinės saugos sistemos subjektams perspėti perduodami: 

1. gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, – valstybės ekstremaliosios 
situacijos operacijų vadovo ar Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos direktoriaus (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) 
sprendimu; 

2. gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, – savivaldybės 
administracijos direktoriaus ar jo paskirto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovo 
sprendimu; 

3. gresiant ar įvykus didelei pramoninei, branduolinei, radiologinei avarijai, branduoliniam 
incidentui veiklos vykdytojų valdomuose pavojinguosiuose objektuose, valstybės įmonėje Ignalinos 
atominėje elektrinėje ar įvykus avarijai ūkio subjektų valdomuose hidrotechnikos statiniuose (toliau 
– Sąrašo subjektai), – šių Sąrašo subjektų vadovų ar jų įgaliotų asmenų sprendimu.  Įspėjamasis 
garsinis ir įspėjamieji balsu skelbiami signalai perduodami gyventojams ir civilinės saugos sistemos 
subjektams, patenkantiems į galimos taršos, pavojaus ar užtvindymo zoną. 

Gresiant ar susidarius valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai ar susidarius 3 
punkte įvardytai situacijai, Centro darbuotojams perspėti įspėjamasis garsinis ir įspėjamieji balsu 
skelbiami signalai Centro direktoriaus sprendimu.  

Įspėjamasis balsu skelbiamas signalas „Oro pavojus“ perduodamas Lietuvos Respublikos 
kariuomenės vadovybės sprendimu gresiant oro antpuoliui. 

Įspėjamieji balsu skelbiami signalai perduodami:  
- iš anksto įrašyti į sirenų valdiklius per elektronines sirenas pakaitomis su įspėjamuoju 

garsiniu signalu tokia tvarka: 45 sek. – įspėjamasis garsinis signalas, 15 sek. – įspėjamasis balsu 
skelbiamas signalas. Tai kartojama 3 kartus. Bendra trukmė ne ilgesnė kaip 3 min. Šių įspėjamųjų 
balsu skelbiamų signalų turinys pateiktas 3 lentelėje: 

 
3 lentelė. Įspėjamųjų balsu skelbiamų signalų turinys 

Eil. 
Nr. 

Civilinės saugos signalo 
pavadinimas  

Civilinės saugos signalo turinys 

1.    „Dėmesio visiems“ „Dėmesio visiems. Dėmesio visiems. Dėmesio 
visiems. Svarbus pranešimas. Gyventojai, 
įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją“ 

2.    „Cheminis pavojus“ „Cheminis pavojus. Cheminis pavojus. Cheminis 
pavojus. Gyventojai, eikite į patalpas, jas 
užsandarinkite, įsijunkite Lietuvos radiją ar 
televiziją, laukite nurodymų“ 

3.    „Radiacinis pavojus“ „Radiacinis pavojus. Radiacinis pavojus. Radiacinis 
pavojus. Gyventojai, eikite į patalpas, jas 
užsandarinkite, įsijunkite Lietuvos radiją ar 
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Eil. 
Nr. 

Civilinės saugos signalo 
pavadinimas  

Civilinės saugos signalo turinys 

televiziją, laukite nurodymų“ 
4.    „Katastrofinis užtvindymas“ „Katastrofinis užtvindymas. Katastrofinis 

užtvindymas. Katastrofinis užtvindymas. 
Gyventojai, nedelsdami pasitraukite į aukštesnes 
vietas, perspėkite kitus“ 

5.    „Potvynio pavojus“ „Potvynio pavojus. Potvynio pavojus. Potvynio 
pavojus. Gyventojai, saugokite save ir artimuosius, 
įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją, laukite 
nurodymų“ 

6.    „Uragano pavojus“ „Uragano pavojus. Uragano pavojus. Uragano 
pavojus. Gyventojai, eikite į patalpas, uždarykite 
langus ir duris, įsijunkite Lietuvos radiją ar 
televiziją, laukite nurodymų“ 

7.    „Oro pavojus“ „Oro pavojus. Oro pavojus. Oro pavojus. Gresia oro 
antpuolis. Gyventojai, slėpkitės rūsiuose ar kitose 
priedangose, įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją, 
laukite nurodymų“ 

8.    „Perspėjimo sistemos 
patikrinimas“ 

„Perspėjimo sistemos patikrinimas. Perspėjimo 
sistemos patikrinimas. Perspėjimo sistemos 
patikrinimas. Gyventojai, pavojaus nėra, tęskite 
darbą ar poilsį“  

 
- praėjus 3 min. po įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per nacionalinius, 

regioninius ir vietinius transliuotojus, civilinės saugos sistemos subjektų garsines avarinio 
signalizavimo sistemas. 

Esant techninėms galimybėms, pranešimas apie įvykį gali būti perduodamas per televizijos 
programą (-as) bėgančiąja eilute. 

Pranešimas apie įvykį turi būti pertvarkytas į trumpąjį perspėjimo pranešimą (toliau – 
trumpasis perspėjimo pranešimas) ir perduodamas per Gyventojų perspėjimo ir informavimo, 
naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemą. Pranešimas 
neturi viršyti 320 simbolių.  

Įspėjamasis garsinis signalas vykstant civilinės saugos pratyboms skelbiamas: 
- per valstybės lygio civilinės saugos pratybas – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento direktoriaus sprendimu, suderintu su savivaldybės (-ių) administracija (-omis), ir iš 
anksto informavus gyventojus; 

- per savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas – savivaldybės administracijos 
direktoriaus sprendimu, suderintu su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, ir iš anksto 
informavus gyventojus. 

Per civilinės saugos pratybas įspėjamojo garsinio signalo perdavimo metu informacija 
gyventojams pateikiama trumpaisiais perspėjimo pranešimais, taip pat per elektronines sirenas ir per 
pratybose dalyvaujančių civilinės saugos sistemos subjektų garsines avarinio signalizavimo 
sistemas. 

Gyventojai, gyvenantys šalia Sąrašo subjektų, ir darbuotojai, dirbantys juose, privalo būti iš 
anksto informuoti apie jiems gresiantį pavojų įvykus avarijai šiuose Sąrašo subjektuose ir, išgirdę 
įspėjamąjį garsinį signalą, elgtis pagal išankstines Sąrašo subjektų pateiktas rekomendacijas.  

 _____________________________________________________________  
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6 priedas. Šiaulių kultūros centro evakuojamųjų darbuotojų ir lankytojų suvestinė 
 

Eil. 
Nr. 

Evakavimo vieta Evakuota Pristatyta į sveikatos priežiūros 
įstaigas 

Pastabos 
iš viso tame skaičiuje 

darbuotojai lankytojai darbuotojų lankytojų 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
Suvestinę sudarė ______________________________________________________________________________________________________  
                                Pareigos, vardas, pavardė, parašas 

 
 


