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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ KOLEKTYVINĖS APSAUGOS 

ORGANIZAVIMO GRUPĖS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupės 

nuostatai  (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų kolektyvinės 

apsaugos organizavimo grupės (toliau – Grupė) veiklą organizuojant gyventojų priėmimą 

kolektyvinės apsaugos statiniuose (toliau – KAS) gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, karo 

metu. 

 2. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, taip pat kituose 

civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  

 

II. GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

 3. Grupė atskaitinga Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai ir pavaldi ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovui, o kai jis nepaskirtas, – Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) koordinatoriui. Gresiant ar susidarius ekstremaliajai 

situacijai, taip pat karo metu, kitais atvejais – pavaldi Savivaldybės administracijos direktoriui ir 

atskaitinga Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai. 

4. Grupė, vykdydama jai priskirtas funkcijas, privalo vadovautis Kolektyvinės apsaugos 

statinio paruošimo evakuotiems gyventojams apsaugoti rekomendacijomis (toliau – 

Rekomendacijos), patvirtintomis Priešgaisrinės  apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-406, taip pat su vykdoma 

veikla susijusiais teisės aktais. 

5.  Grupės veikla (funkcijos):  

5.1. kartu su Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centru bei KAS valdytojais 

organizuoja evakuojamų gyventojų apgyvendinimo KAS, sudarant būtiniausias gyvenimo sąlygas 

gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, numato ir užtikrina darbuotojų (pesonalo, budinčios 

pamainos, avarinių tarnybų brigadų, greitosios medicinos pagalbos darbuotojų ir t. t.) kolektyvinę 

apsaugą KAS;  

5.2. numato reikiamą personalą, atsakingą už Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo 

plane numatytų KAS paruošimą ir aprūpinimą materialinėmis priemonėmis; 

5.3. teikia sveikatos priežiūros ir psichologinės pagalbos, apsaugos ir kitas būtiniausias 

paslaugas. Šiai funkcijai įgyvendinti gali pasitelkti savanorius; 

5.4. užtikrina KAS inžinerinių sistemų tinkamą ir pakankamą funkcionavimą; 

5.5. sprendžia kitus klausimus, susijusius su būtiniausių gyvenimo KAS sąlygų užtikrinimu; 

5.6. prireikus organizuoja gyventojų priėmimą į KAS; 

5.7. įvertina KAS parengimo lygį priimti evakuotus gyventojus gresiant ar susidarius 

ekstremaliajai situacijai, taip pat karo metu bei teikia rekomendacijas KAS valdytojams. 

6. Grupė, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę: 



6.1. gauti iš valstybės institucijų, Savivaldybės administracijos padalinių ir jai pavaldžių 

įstaigų, įmonių, KAS valdytojų, kitų juridinių asmenų, ūkio subjektų informaciją, reikalingą 

pavestoms funkcijoms atlikti; 

6.2. kviestis į Grupės posėdžius 6.1 papunktyje numatytų suinteresuotų pusių vadovus arba jų 

atstovus, išklausyti jų nuomonę, siūlymus, kitą informaciją KAS parengimo priimti evakuotus 

gyventojus klausimais; 

6.3. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl  pasirengimo priimti 

evakuotus gyventojus KAS gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, taip pat karo metu; 

6.4. kartu su KAS valdytojais organizuoti bei dalyvauti KAS paruošimo priimti evakuotus 

gyventojus patikrinimuose; 

6.5. dalyvauti civilinės saugos pratybose įvertinant pasirengimą organizuoti Grupės veiklą. 

7. Grupės  pirmininkas: 

7.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Grupei  priskirtų uždavinių, užduočių vykdymą, 

reglamentuotų funkcijų atlikimą vadovaudamasis Rekomendacijomis, šiais Nuostatais ir Šiaulių 

miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planu; 

7.2. per ESOC koordinuoja veiksmus ir keičiasi informacija su Savivaldybės gyventojų 

evakavimo ir priėmimo organizavimo komisija gyventojų evakavimo metu; 

7.3. derina Grupės nuomonę, teikia pasiūlymus dėl gyventojų priėmimo į KAS organizavimo 

Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai, Savivaldybės administracijos direktoriui; 

8. Grupės nariai: 

8.1. atlieka Grupės pirmininko pavedimus vadovaudamiesi Rekomendacijomis, Nuostatais ir 

Šiaulių miesto ekstremaliųjų situacijų valdymo planu. 

8.2. teikia Grupės pirmininkui argumentuotus pasiūlymus dėl evakuotų gyventojų priėmimo 

į KAS organizavimo; 

8.3. yra pavaldūs ir atskaitingi Grupės pirmininkui. 

9. Grupės prevencinė pasirengimo organizuoti evakuotų gyventojų priėmimą KAS veikla 

vykdoma per Savivaldybės administracijos Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrių. 

10. Grupės dokumentai tvarkomi laikantis Savivaldybės administracijos bendrųjų dokumentų 

įforminimo reikalavimų 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Tai, kas nereglamentuota Nuostatuose, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose. 

12. Nuostatai tvirtinami, keičiami Šiaulių miesto Savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu. 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


