PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. kovo 9 d.
įsakymu Nr. A1-382
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ
OPERACIJŲ CENTRO NUOSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Telšių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – operacijų
centras) yra iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, ūkio
subjektų darbuotojų sudarytas organas, vykdantis ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinantis
Telšių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos (toliau – Ekstremalių situacijų komisija)
priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuojantis ir koordinuojantis įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir
ekstremaliųjų situacijų (toliau – ekstremalioji situacija) likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų
ir turto gelbėjimą.
2. Operacijų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais ir šiais
operacijų centro nuostatais.
3. Operacijų centro nuostatai reglamentuoja Telšių rajono savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų operacijų centro tikslus, uždavinius, funkcijas ir teises, apibrėžia operacijų centro sudėtį ir
struktūrą, struktūrinių padalinių funkcijas, nustato operacijų centro sutelkimo ir darbo organizavimo
tvarką.
4. Operacijų centrą steigia ir jo nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
5. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos
įstatyme ir kituose teisės aktuose.
II. OPERACIJŲ CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
6. Pagrindiniai operacijų centro veiklos tikslai:
6.1. vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevenciją;
6.2. užtikrinti Ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą;
6.3. organizuoti ir koordinuoti ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą,
gyventojų ir turto gelbėjimą.
7. Operacijų centro uždaviniai:
7.1. užtikrinti Ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.2. pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti ekstremaliosios situacijos likvidavimą,
padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.
8. Operacijų centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
8.1. pagal kompetenciją įgyvendina Ekstremalių situacijų komisijos sprendimus
ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais;
8.2. pagal kompetenciją renka, analizuoja ir vertina duomenis ir informaciją apie gresiančią
ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, prognozuoja jos eigą ir mastą, numato civilinės saugos
priemones ir gelbėjimo veiksmus;
8.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų
ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie ekstremaliąją situaciją,
galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
8.4. keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, analizuodamas, vertindamas
ekstremaliosios situacijos eigą;
8.5. organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų telkimą ekstremaliųjų
situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo metu;
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8.6. organizuoja ir koordinuoja materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali
būti panaudoti ekstremaliajai situacijai likviduoti, padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybės
institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ar atkurti, telkimą;
8.7. pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos sistemos subjektų veiksmus
ekstremaliųjų situacijų metu;
8.8. teikia Ekstremalių situacijų komisijai pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos
pajėgų, racionalaus ir veiksmingo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų skirtų
finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti;
8.9. atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu
susijusias funkcijas.
III. OPERACIJŲ CENTRO TEISĖS
9. Operacijų centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
9.1. gauti iš visų savivaldybėje esančių valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų
įstaigų, ūkio subjektų išsamią informaciją apie turimas pajėgas ir išteklius, kurie galėtų būti
panaudoti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, gresiančiai ar susidariusiai
ekstremaliajai situacijai likviduoti, jos padariniams šalinti;
9.2. gauti iš visų savivaldybėje esančių valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų
įstaigų, ūkio subjektų išsamią informaciją apie ekstremaliąją situaciją ir susidariusią padėtį.
IV. OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIS IR STRUKTŪRA
10. Operacijų centrą sudaro operacijų centro koordinatorius, operacijų centro
koordinatoriaus pavaduotojas ir nariai, kuriuos skiria Savivaldybės administracijos direktorius.
11. Operacijų centrui vadovauja operacijų centro koordinatorius, nesant koordinatoriaus, jo
funkcijas vykdo operacijų centro koordinatoriaus pavaduotojas. Koordinatorius ir jo pavaduotojas
pavaldūs ir atskaitingi Ekstremalių situacijų komisijos pirmininkui, o ekstremaliosios situacijos metu –
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui.
12. Operacijų centrą sudaro šie struktūriniai padaliniai:
12.1. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė;
12.2. Informacijos valdymo ir administravimo grupė;
Papunkčio pakeitimai:
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12.3. Materialinio techninio aprūpinimo grupė;
12.4. Visuomenė informavimo grupė;
12.5. Viešosios tvarkos priežiūros grupė;
Papunkčio pakeitimai:
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12.6. Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė.“
2.2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:
13. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė – pagrindinis
operacijų centro struktūrinis padalinys, kuris organizuoja ekstremaliųjų situacijų prevenciją,
prognozuoja įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas, organizuoja ir
koordinuoja jų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą. Ši grupė sudaroma iš
valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų valstybės tarnautojų ir ūkio subjektų vadovų ar jų
įgaliotų asmenų.
14. Informacijos valdymo ir administravimo grupė – operacijų centro struktūrinis
padalinys, kuris renka, analizuoja, vertina informaciją ir duomenis apie ekstremaliąją situaciją ir
perduoda civilinės saugos sistemos pajėgoms ir kitiems civilinės saugos sistemos subjektams bei
užtikrina operacijų centro darbo vietų nuolatinį aprūpinimą darbo priemonėmis, operacijų centro
dokumentų įforminimą ir tvarkymą. Informacijos valdymo ir administravimo grupė sudaroma iš
Savivaldybės administracijos specialistų.
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Papunkčio pakeitimai:
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15. Materialinio techninio aprūpinimo grupė – operacijų centro struktūrinis padalinys,
kuris planuoja, organizuoja ir rūpinasi reikiamos inžinerinės – statybinės technikos ir kitų
materialinių išteklių sutelkimu. Ši grupė sudaroma iš Savivaldybės administracijos specialistų.
16. Visuomenės informavimo grupė – operacijų centro struktūrinis padalinys, kuris laiku
teikia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, vykdomus
veiksmus, organizuoja spaudos konferencijas, rengia pranešimus ir leidžia biuletenius. Visuomenės
informavimo grupė sudaroma iš Savivaldybės administracijos specialistų.
17. Viešosios tvarkos priežiūros grupė – operacijų centro struktūrinis padalinys, kuris
užtikrina viešąją tvarką gyventojų susitelkimo, laikinojo apgyvendinimo vietose, gyventojų
evakavimo maršrutuose, iš fizinių ir juridinių asmenų reikalauja pašalinti daromus administracinius
nusižengimus ir už reikalavimų nevykdymą taiko administracinę atsakomybę. Viešosios tvarkos
priežiūros grupė sudaroma iš Savivaldybės administracijos specialistų.
Papunkčio pakeitimai:
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18. Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė – operacijų centro struktūrinis
padalinys, kuris užtikrina tinkamą operacijų centro ryšių sistemų būklę, informacinių sistemų darbą
ir elektroninės informacijos apsaugą. Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė sudaroma
iš Savivaldybės administracijos informacinių technologijų specialistų.
V. OPERACIJŲ CENTRO KOORDINATORIAUS IR STRUKTŪRINIŲ
PADALINIŲ FUNKCIJOS
19. Operacijų centro koordinatorius:
19.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja operacijų centrui priskirtų uždavinių vykdymą
ir funkcijų atlikimą;
19.2. pagal kompetenciją koordinuoja visų civilinės saugos sistemos pajėgų, dalyvaujančių
likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje,
veiksmus, iki paskiriamas ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, kai nėra gelbėjimo darbų
vadovo;
19.3. pagal kompetenciją teikia Ekstremalių situacijų komisijai, ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovui pasiūlymus dėl gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti ir
padariniams šalinti reikalingų priemonių ir veiksmų.
20. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė:
20.1. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo ekstremaliųjų situacijų prevenciją;
20.2. prognozuoja ekstremaliosios situacijos eigą, jos padarinių pobūdį ir mastą, planuoja
civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;
20.3. įvertina susidariusią situaciją ir suderinusi su operacijų centro koordinatoriumi teikia
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos
pajėgų, racionalaus ir veiksmingo finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo gresiančios ar
susidariusios ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti;
20.4. organizuoja ir koordinuoja ekstremaliosios situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą,
gyventojų ir turto gelbėjimą ir evakavimą;
20.5. koordinuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, civilinės saugos sistemos
pajėgų telkimą ir veiksmus;
20.6. koordinuoja veiksmus ir keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais,
analizuodama, vertindama ir prognozuodama ekstremaliosios situacijos eigą;
20.7. pagal kompetenciją vykdo teisėtus Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų
prevencijos grupės vadovo nurodymus.
21. Informacijos valdymo ir administravimo grupė:
21.1. renka, analizuoja ir vertina informaciją ir duomenis apie ekstremaliąją situaciją ir
perduoda koordinatoriui bei ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui;
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21.2. perduoda Ekstremalių situacijų komisijos, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo
sprendimus ir kitą būtiną informaciją civilinės saugos sistemos pajėgoms ir kitiems civilinės saugos
sistemos subjektams;
21.3. užtikrina operacijų centro darbo vietų nuolatinį aprūpinimą darbui reikalingomis
priemonėmis;
21.4. užtikrina operacijų centro dokumentų įforminimą ir tvarkymą;
21.5. pagal kompetenciją vykdo teisėtus Informacijos valdymo ir administravimo grupės
vadovo nurodymus.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. A1-1441, 2020-09-16

22. Materialinio techninio aprūpinimo grupė:
22.1. ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymu telkia būtinus materialinius
išteklius, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti ekstremaliajai situacijai likviduoti ir
jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų
veiklai palaikyti ir atkurti;
22.2. telkia materialinius išteklius, reikalingus gyventojams būtiniausioms gyvenimo
sąlygoms atkurti ekstremaliosios situacijos metu;
22.3. pagal kompetenciją vykdo teisėtus Materialinio techninio aprūpinimo grupės vadovo
nurodymus.
23. Visuomenės informavimo grupė:
23.1. rengia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją,
galimus ekstremaliosios situacijos padarinius ir priemones jiems šalinti ir apsisaugojimo nuo
ekstremaliosios situacijos būdus;
23.2. organizuoja spaudos konferencijas;
23.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų
ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie ekstremaliąją situaciją,
galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo būdus;
23.4. pagal kompetenciją vykdo teisėtus Visuomenės informavimo grupės vadovo
nurodymus.
24. Viešosios tvarkos priežiūros grupė:
24.1. atlieka patikrinimus pagal gautus nurodymus, skundus (pareiškimus), prašymus ar
pranešimus;
24.2. atlieka kontrolinius tikslinius patikrinimus organizuoja reidus administraciniams
nusižengimams nustatyti;
24.3. pagal kompetenciją vykdo teisėtus Viešosios tvarkos priežiūros grupės vadovo
nurodymus.
Papunkčio pakeitimai:
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25. Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė:
25.1. atsižvelgdama į ekstremaliosios situacijos eigą ir prognozę, planuoja operacijų centro
ryšių, duomenų perdavimo įrangos ir sistemų veiklą, užtikrina tinkamą operacijų centro ryšių
sistemų būklę;
25.2. užtikrina operacijų centro elektroninės informacijos apsaugą;
25.3. užtikrina turimų operacijų centro informacinių sistemų darbą;
25.4. pagal kompetenciją vykdo teisėtus Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo
grupės vadovo nurodymus.
26. Operacijų centras pagal kompetenciją vykdo kitus koordinatoriaus nurodymus, būtinus
Ekstremalių situacijų komisijos ir (ar) ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo priimtiems
sprendimams ir (ar) kitiems operacijų centro uždaviniams įgyvendinti.
VI. OPERACIJŲ CENTRO SUŠAUKIMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
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27. Operacijų centras sušaukiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu
šiais atvejais:
27.1. gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;
27.2. teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus trečią (visiškos parengties) civilinės saugos
sistemos parengties lygį;
27.3. civilinės saugos pratybų metu.
28. Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos mastą ir pobūdį, taip pat operacijų centro
sušaukimo tikslus, operacijų centro koordinatorius:
28.1. gali inicijuoti viso operacijų centro ar reikiamų operacijų centro grupių arba kai kurių
jų narių sušaukimą;
28.2. gali kreiptis į kitas kompetentingas valstybės, savivaldybės institucijas, įstaigas ir ūkio
subjektus su prašymu skirti atstovus, kurie padėtų užtikrinti operacijų centro veiklą.
29. Savivaldybėje gresiant ekstremaliajai situacijai arba jai susidarius, operacijų centro
koordinatorius organizuoja operacijų centro darbą. Operacijų centro nariai turi susirinkti nedelsiant,
o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis – kaip galima greičiau.
30. Operacijų centro koordinatorius ne rečiau kaip vieną kartą per metų ketvirtį šaukia
operacijų centro planinį posėdį.
31. Operacijų centro nutarimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo posėdžio
pirmininkas ir posėdžio sekretorius.
32. Į savivaldybės operacijų centro posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys.
33. Operacijų centro grupių vadovai organizuoja grupių darbą, paskirsto užduotis,
kontroliuoja jų vykdymą. Grupių vadovai atskaitingi koordinatoriui.
34. Operacijų centro nariai yra pavaldūs operacijų centro koordinatoriui ir personaliai
atsakingi už jiems paskirtų užduočių vykdymą.
35. Operacijų centro nariai gali atlikti jiems pavestas funkcijas iš anksto įrengtose operacijų
centro patalpose ir (ar) darbo vietose. Operacijų centro koordinatoriaus sprendimu operacijų centro
nariai gali dirbti slėptuvėse, kai būtina užtikrinti jų apsaugą nuo gyvybei ar sveikatai pavojingų
veiksnių, atsiradusių dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos.
36. Operacijų centro pasirengimas valdyti ekstremaliąsias situacijas įvertinamas teisės aktų
nustatyta tvarka per organizuojamas civilinės saugos pratybas.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
37. Operacijų centro posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
________________________________________

