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2019 m. gruodžio              d. Nr. 

Vilnius

Vadovaudamasis Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo

tipinės  tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2010  m.  rugpjūčio  25  d.

nutarimu Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo

tipinės  tvarkos  aprašo  ir  Ministerijų  ir  kitų  valstybės  institucijų  ir  įstaigų,  kuriose  steigiami

ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“, 3 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1.  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos

ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatus;

1.2.  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos

ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėtį.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos  direktoriaus  2018 m. rugpjūčio 1 d.  įsakymą Nr.  V-350 ,,Dėl  Kalėjimų

departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ su visais

pakeitimais ir papildymais. 

3. P a v e d u  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Veiklos  organizavimo  skyriui  šį  įsakymą  paskelbti  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos

Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėje bei su šiuo įsakymu supažindinti Kalėjimų

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų

centro narius. 

Direktorius                Virginijus Kulikauskas



PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus

2019  m.  gruodžio          d. įsakymu Nr. 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ekstremaliųjų

situacijų  operacijų  centro  nuostatai  nustato  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos

teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ekstremaliųjų situacijų operacijų centro

(toliau  –  Operacijų  centras)  tikslus,  uždavinius  ir  funkcijas,  sudarymo,  darbo  organizavimo  ir

sušaukimo tvarką.

2.  Operacijų  centras  yra  institucija,  koordinuojanti  bausmių  vykdymo  sistemos  veiklą

įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu ir jo nurodymai Kalėjimų departamento

bei jam pavaldžių įstaigų darbuotojams  yra privalomi.

3. Operacijų centrą steigia ir jo nuostatus tvirtina Kalėjimų departamento direktorius. 

4. Operacijų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais ir šiais

nuostatais.

5.  Operacijų  centras  organizuoja  ir  koordinuoja  įvykių,  ekstremaliųjų  įvykių  ir

ekstremaliųjų  situacijų  prevencinių  priemonių  įgyvendinimą  Kalėjimų  departamente  ir  jam

pavaldžiose įstaigose, šių įstaigų darbuotojų veiksmus įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų

situacijų  atvejais  ir  pagal  kompetenciją  vadovauja  įvykių,  ekstremaliųjų  įvykių  ir  ekstremaliųjų

situacijų padarinių likvidavimo darbams.

6. Operacijų centras įsikūręs Kalėjimų departamente,  adresu: L. Sapiegos g. 1, Vilnius,

Operacijų centro darbo vieta – Kalėjimų departamento pirmojo aukšto posėdžių salė.

7. Operacijų centro nuostatuose vartojamos sąvokos „įvykiai“,  „ekstremalieji  įvykiai“ ir

„ekstremaliosios situacijos“ atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 2 straipsnio 5,

6 ir 19 dalyse apibrėžtas sąvokas.

II SKYRIUS
OPERACIJŲ CENTRO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8.  Operacijų  centro  tikslai  –  pagal  kompetenciją  įgyvendinti  Lietuvos  Respublikos

Vyriausybės  ekstremaliųjų  situacijų  komisijos  sprendimus  įvykių,  ekstremaliųjų  įvykių  ir

ekstremaliųjų  situacijų  prevencijos  klausimais,  užtikrinti  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės

ekstremalių situacijų komisijos bei valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovų priimtų

sprendimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų

situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, nuteistųjų (suimtųjų), personalo ir turto gelbėjimą.

9. Operacijų centro uždaviniai yra:

9.1. užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos priimtų

sprendimų įgyvendinimą;

9.2.  pagal  kompetenciją  organizuoti  ir  koordinuoti  įvykio,  ekstremaliojo  įvykio  ar

ekstremaliosios situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, nuteistųjų (suimtųjų), personalo  ir turto

gelbėjimą. 
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10. Operacijų centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka

šias funkcijas:

10.1.  įgyvendina  Lietuvos  Respublikos Vyriausybės  ekstremalių  situacijų  komisijos  ir

valstybės  ekstremaliosios  situacijos  operacijų  vadovų  ar  Kalėjimų  departamento  direktoriaus

sprendimus ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais; 

10.2.  renka,  analizuoja,  vertina  ir  sistemina  informaciją  ir  duomenis  apie  įvykius,

ekstremaliuosius  įvykius  ar  ekstremaliąsias  situacijas,  prognozuoja  jų  eigą  ir  mastą,  numato

civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;

10.3.  keičiasi  informacija  su  kitų  institucijų  ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centrais,

analizuodamas, vertindamas įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų eigą;

10.4.  organizuoja  ir  koordinuoja  Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių  įstaigų

darbuotojų  pajėgų telkimą įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams ar ekstremaliosioms situacijoms

likviduoti,  jų  padariniams  šalinti,  nuteistiesiems  (suimtiesiems),  personalui  ir  turtui  gelbėti  bei

tvarkai Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose atkurti;

10.5. organizuoja ir koordinuoja materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali

būti panaudoti  įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai  situacijai  likviduoti,  padariniams

šalinti, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų veiklai palaikyti ar atkurti, telkimą šiems tikslams

pasiekti;

10.6. pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos sistemos subjektų veiksmus įvykių,

ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;

10.7. koordinuoja Kalėjimų departamento  ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą

ir teikia jį tvirtinti Kalėjimų departamento direktoriui;

10.8.  svarsto  Kalėjimų  departamento  civilinės  saugos  ir  pasirengimo  įvykiams,

ekstremaliesiems  įvykiams  ir  ekstremaliosioms  situacijoms  veiksmų  klausimus,  sprendžia,  kaip

gerinti šį pasirengimą;

10.9. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 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 įvykio,

ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti; 

10.10. atlieka  kitas  teisės  aktų  nustatytas  su  civilinės  saugos  sistemos  uždavinių

įgyvendinimu susijusias funkcijas.

III SKYRIUS
 OPERACIJŲ CENTRO VEIKSMAI ĮVYKIO, 

EKSTREMALIOJO ĮVYKIO AR EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU

11. Operacijų centras, gresiant įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai

arba jai susidarius, atlieka šiuos veiksmus: 

11.1. visapusiškai įvertina susidariusią padėtį, jos pavojingumą Kalėjimų departamentui ir

jam pavaldžioms įstaigoms;

11.2. įvertina įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos grėsmę Kalėjimų

departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojams bei įtaką jų veiklai;

11.3.  teikia  informaciją  Kalėjimų  departamento  direktoriui,  Lietuvos  Respublikos

teisingumo  ministrui,  jeigu  reikia  –  kitoms  institucijoms  apie  įvykį,  ekstremalųjį  įvykį  ar

ekstremaliąją situaciją ir jos eigą;

11.4.  perspėja Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojus apie įvykio,

ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos grėsmę, informuoja apie jos pobūdį ir išplitimo

tikimybę;

11.5.  įvykių,  ekstremaliųjų  įvykių  ar  ekstremaliųjų  situacijų  atvejais  organizuoja  ir

koordinuoja Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų uždavinių atlikimą nelaimės zonoje,

pagal kompetenciją organizuoja padarinių šalinimo darbus;
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11.6.  nuolat  palaiko  ryšį  su  policijos,  priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo bei  kitomis

pajėgomis,  veikiančiomis  nelaimės  zonoje,  taip  pat  su  savivaldybių  ir  apskričių  ekstremaliųjų

situacijų operacijų centrais;

11.7.  pagal  kompetenciją  teikia  visuomenei  informaciją  apie  susidariusią  padėtį,

organizuoja spaudos konferencijas, rengia pranešimus;

11.8. teikia Kalėjimų departamento direktoriui pasiūlymus dėl finansinių ir kitų išteklių

racionalaus  naudojimo  bei  skirstymo  įvykių,  ekstremaliųjų  įvykių  ar  ekstremaliųjų  situacijų

padariniams šalinti;

11.9.  koordinuoja Kalėjimų departamento  ir  jam pavaldžių įstaigų darbuotojų pajėgų ir

materialinių  išteklių  panaudojimą  įvykių,  ekstremaliųjų  įvykių  ar  ekstremaliųjų  situacijų

padariniams likviduoti;

11.10. pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų

komisijos nurodymus. 

IV SKYRIUS
OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMAS IR GRUPIŲ FUNKCIJOS

12.  Operacijų  centrą  sudaro  Operacijų  centro  koordinatorius  ir  nariai,  kurie  pagal  jų

atliekamas funkcijas skiriami į grupes.

13. Operacijų centro koordinatorius:

13.1.  organizuoja,  koordinuoja  ir  kontroliuoja  Operacijų  centrui  priskirtų  uždavinių  ir

funkcijų įgyvendinimą;

13.2.  koordinuoja  Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių  įstaigų  darbuotojų  pajėgų,

dalyvaujančių likviduojant įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas ir šalinant

jų  padarinius  ekstremaliosios  situacijos  židinyje,  veiksmus,  iki  paskiriamas  valstybės

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas;

13.3. pagal kompetenciją teikia  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų

komisijos  pirmininkui,  valstybės  ekstremaliosios  situacijos  operacijų  vadovui  pasiūlymus  dėl

įvykiams,  ekstremaliesiems įvykiams ar  ekstremaliosioms situacijoms likviduoti,  jų  padariniams

šalinti, nuteistiesiems (suimtiesiems), personalui ir turtui gelbėti reikalingų priemonių ir veiksmų.

14.  Operacijų  centro  koordinatorius  pavaldus  ir  atskaitingas  Kalėjimų  departamento

direktoriui ir valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui.

15.  Kalėjimų  departamento  direktorius,  steigdamas  Operacijų  centrą,  Operacijų  centro

narius paskiria į grupes. Operacijų centro grupėms (toliau – grupė) vadovauja grupių vadovai, kurie

yra pavaldūs ir atskaitingi Operacijų centro koordinatoriui ir kuriems yra pavaldūs bei atskaitingi jų

vadovaujamų grupių nariai. Kai nėra grupės vadovo, Operacijų centro koordinatoriaus nurodymu jo

funkcijas vykdo kitas grupės narys.

16. Grupės vadovas:

16.1.  organizuoja,  koordinuoja,  kontroliuoja  jo  vadovaujamai  grupei  priskirtų  funkcijų

įgyvendinimą;

16.2. pagal kompetenciją teikia Operacijų centro koordinatoriui pasiūlymus dėl įvykiams,

ekstremaliesiems  įvykiams  ar  ekstremaliosioms  situacijoms  likviduoti,  jų  padariniams  šalinti,

nuteistiesiems (suimtiesiems), personalui ir turtui gelbėti reikalingų priemonių  bei veiksmų.

17. Operacijų centrą sudaro šios grupės:

17.1. Operacinio vertinimo, ekstremaliųjų situacijų prevencijos bei informacijos valdymo

grupė;

17.2.  Materialinio techninio aprūpinimo grupė;

17.3.  Visuomenės informavimo ir administravimo grupė;

17.4.  Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė; 

17.5.  Mobilioji pajėgų koordinavimo grupė.

18.  Operacinio  vertinimo,  ekstremaliųjų  situacijų  prevencijos  bei  informacijos  valdymo

grupė:
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18.1. vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimus

įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais;

18.2. prognozuoja įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų eigą, jų padarinių

pobūdį ir mastą, planuoja civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;

18.3. telkia Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų pajėgas įvykiams,

ekstremaliesiems  įvykiams  ar  ekstremaliosioms  situacijoms  likviduoti,  jų  padariniams  šalinti,

nuteistiesiems (suimtiesiems), personalui ir turtui gelbėti, koordinuoja jų veiksmus;

18.4.  likvidavus  įvykius,  ekstremaliuosius  įvykius  ar  ekstremaliąsias  situacijas,  teikia

Kalėjimų  departamento  vadovui  pasiūlymus  dėl  Kalėjimų  departamento  ekstremaliųjų  situacijų

valdymo plano tikslinimo;

18.5.  renka,  analizuoja,  vertina  ir  sistemina  informaciją  ir  duomenis  apie  įvykius,

ekstremaliuosius  įvykius  ar  ekstremaliąsias  situacijas  ir  perduoda  ją  Operacijų  centro

koordinatoriui.

19. Materialinio techninio aprūpinimo grupė:

19.1.  Operacijų  centro  koordinatoriaus  nurodymu  organizuoja  materialinių  išteklių

panaudojimą įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti,  jų

padariniams šalinti, nuteistiesiems (suimtiesiems), personalui ir turtui gelbėti;

19.2.  pagal  kompetenciją  koordinuoja  materialinių  išteklių,  reikalingų  nuteistiesiems

(suimtiesiems) būtiniausioms gyvenimo sąlygoms atkurti, panaudojimą, analizuoja jų poreikį;

19.3.  koordinuoja  valstybės  rezervo  civilinės  saugos  priemonių panaudojimą įvykiams,

ekstremaliesiems  įvykiams  ar  ekstremaliosioms  situacijoms  likviduoti,  jų  padariniams  šalinti,

nuteistiesiems (suimtiesiems), personalui ir turtui gelbėti;

19.4.  užtikrina  Operacijų  centro  darbo  vietų  aprūpinimą  darbui  reikalingomis

priemonėmis;

19.5. organizuoja transporto priemonių paskirstymą.

20. Visuomenės informavimo ir administravimo grupė:

20.1. pagal kompetenciją rengia informacinius pranešimus apie įvykius, ekstremaliuosius

įvykius ar ekstremaliąsias situacijas, esamus ir (ar) prognozuojamus padarinius, vykdomas ir (ar)

planuojamas vykdyti jų šalinimo priemones, rekomenduojamus apsisaugojimo būdus ir priemones

ir suderinusi su Operacijų centro koordinatoriumi, teikia juos viešosios informacijos rengėjams ir

skleidėjams;

20.2. keičiasi informacija su kitų institucijų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrais;

20.3. kitų grupių surinktą, išanalizuotą ir įvertintą informaciją apie įvykius, ekstremaliuosius

įvykius  ar  ekstremaliąsias  situacijas,  suderinusi  su  Operacijų  centro  koordinatoriumi,  perduoda

valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui;

20.4. informuoja Operacijų centro koordinatorių apie žiniasklaidos skelbiamą informaciją,

susijusią su įvykiais, ekstremaliaisiais įvykiais ar ekstremaliosiomis situacijomis;

20.5.  rengia  Operacijų  centro  protokolus,  užtikrina  Operacijų  centro  koordinatoriaus

priimtų sprendimų ir kitų Operacijų centro darbo metu parengtų dokumentų įforminimą ir tinkamą

tvarkymą;

20.6.  koordinuoja  informacijos  apie  įvykius,  ekstremaliuosius  įvykius  ar  ekstremaliąsias

situacijas paskelbimą Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų interneto svetainėse;

20.7. organizuoja spaudos konferencijas.

21. Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė:

21.1. organizuoja,  administruoja  ir užtikrina radijo ir telefono ryšių (fiksuotojo ir judriojo)

bei  elektroninės  informacijos  sistemų  panaudojimą  Operacijų  centro  darbo  vietose,  planuoja  ir

organizuoja šių sistemų pertvarkymą ir informacijos apsaugą;

21.2. organizuoja Operacijų centro kompiuterizuotų darbo vietų ir jų programinės įrangos

eksploatavimą ir nuolatinę techninę priežiūrą;

21.3.  organizuoja ir  užtikrina ryšį  tarp Kalėjimų departamento ir  jam pavaldžių įstaigų

darbuotojų pajėgų, dirbančių įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos vietoje;
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21.4. organizuoja ir užtikrina inžinerinių-techninių perimetro apsaugos sistemos priemonių

pristatymą ir darbą.

22. Mobilioji pajėgų koordinavimo grupė:

22.1.  įvykio,  ekstremaliojo  įvykio  ar  ekstremaliosios  situacijos  metu  padeda  gelbėjimo

darbų vadovui vykdyti Operacijų centro koordinatoriaus nurodymus;

22.2. užtikrina informacijos priėmimą ir perdavimą Operacijų centrui;

22.3.  talkina  gelbėjimo  darbų  vadovui  koordinuoti  Operacijų  centro  veiksmus  įvykio,

ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos vietoje.

23. Operacijų centro grupės pagal kompetenciją vykdo kitas grupių vadovų ir Operacijų

centro  koordinatoriaus  pavestas  funkcijas,  būtinas  organizuojant,  koordinuojant  įvykių,

ekstremaliųjų  įvykių  ar  ekstremaliųjų  situacijų  likvidavimą,  padarinių  šalinimą,  nuteistųjų

(suimtųjų), personalo ir turto gelbėjimą.

24.  Operacijų  centro  pasirengimas  valdyti  įvykius,  ekstremaliuosius  įvykius  ir

ekstremaliąsias  situacijas  įvertinamas  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  per  organizuojamas  civilinės

saugos pratybas.

V SKYRIUS
 OPERACIJŲ CENTRO TEISĖS

25. Operacijų centras, atlikdamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

25.1.  pagal  kompetenciją  iš  kitų  institucijų  gauti  informaciją,  reikalingą  Kalėjimų

departamento  ekstremaliųjų  situacijų  valdymo  planui  rengti  ir  uždaviniams  atlikti,  taip  pat

informaciją  apie  esamas  civilinės  saugos  priemones  bei  turimas  Kalėjimų  departamento  ir  jam

pavaldžių įstaigų darbuotojų pajėgas, kurios gali būti pasitelkiamos įvykių, ekstremaliųjų įvykių  ar

ekstremaliųjų situacijų atvejais;

25.2.  gauti  iš  valstybės  ir  savivaldybių  institucijų  ir  įstaigų,  kitų  įstaigų,  ūkio subjektų

išsamią informaciją  apie įvykį,  ekstremalųjį  įvykį ar  ekstremaliąją  situaciją,  jų turimas civilinės

saugos sistemos pajėgas ir materialinius išteklius;

25.3. padėti kontroliuoti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų  civilinės saugos

veiklą,  teikti  metodinę  pagalbą  organizuojant  prevencines  priemones  galimiems  įvykių,

ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų  padariniams išvengti arba jiems švelninti;

25.4.  kontroliuoti,  kaip  Kalėjimų  departamente  ir  jam  pavaldžiose  įstaigose  vykdomi

Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai dėl

įvykių,  ekstremaliųjų  įvykių  ar  ekstremaliųjų  situacijų   prevencinių  priemonių  įgyvendinimo  ir

pasirengimo veikti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų  atvejais.

26.  Operacijų centras, gresiant įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai

arba jiems susidarius, turi teisę:

26.1.  organizuoti,  koordinuoti  bei  kontroliuoti  Kalėjimų departamento  ir  jam pavaldžių

įstaigų  darbuotojų pajėgų veiklą įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų  atvejais,

atliekant įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų  padarinių likvidavimo darbus;

26.2.  įvykių,  ekstremaliųjų  įvykių  ar  ekstremaliųjų  situacijų   atvejais  teikti  Lietuvos

Respublikos teisingumo ministerijai  prašymus dėl finansinės ar materialinės pagalbos suteikimo;

26.3. pagal kompetenciją gauti išsamią informaciją apie įvykius, ekstremaliuosius įvykius

ar ekstremaliąsias situacijas bei susidariusią padėtį, apie turimas pajėgas ir išteklius, kurie galėtų

būti  panaudoti  gelbėjimo darbams atlikti,  įvykių,  ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų

padariniams lokalizuoti ir šalinti.

VI SKYRIUS
OPERACIJŲ CENTRO SUŠAUKIMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

27.  Operacijų  centrui  vadovauja  Operacijų  centro  koordinatorius,  kurį  skiria  Kalėjimų

departamento  direktorius. Kai  nėra  Operacijų  centro  koordinatoriaus,  jį  pavaduoja  Operacinio

vertinimo, ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir informacijos valdymo grupės  vadovas.
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28. Operacijų centro koordinatorius organizuoja kasdienį Operacijų centro darbą ir darbą,

gresiant  įvykiui,  ekstremaliajam  įvykiui  ar  ekstremaliajai  situacijai  arba  jai  susidarius, tvirtina

Operacijų centro priimtus sprendimus.

29. Operacijų centro koordinatorius Operacijų centrą sušaukia:

29.1.  įvykus  įvykiui,  ekstremaliajam  įvykiui,  kai  jie  gresia  peraugti  į  ekstremaliąją

situaciją;

29.2. Lietuvos  Respublikos  Vyriausybei  paskelbus  trečią  (visiškos  parengties)  civilinės

saugos sistemos parengties lygį;

29.3. prireikus telkti pajėgas iš visos valstybės ir (ar) kreipiantis tarptautinės pagalbos;

29.4. per civilinės saugos pratybas;

29.5. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

30.  Atsižvelgdamas  į  įvykio,  ekstremaliojo  įvykio ir  ekstremaliosios  situacijos  mastą ir

pobūdį, taip pat Operacijų centro sušaukimo tikslus, Operacijų centro koordinatorius:

30.1. gali inicijuoti viso Operacijų centro, reikiamų Operacijų centro grupių arba kai kurių

jų narių sušaukimą;

30.2.  gali  kreiptis  į  kitas  kompetentingas  valstybės,  savivaldybių institucijas,  įstaigas  ir

ūkio subjektus su prašymu skirti atstovus, kurie padėtų užtikrinti Operacijų centro veiklą;

30.3.  atskiroms  užduotims  atlikti  gali  pasitelkti  ir  kitus  Kalėjimų  departamento  ir  jam

pavaldžių įstaigų darbuotojus.

31. Operacijų centro sušaukimą Operacijų centro koordinatoriaus nurodymu  organizuoja

Operacinio  vertinimo,  ekstremaliųjų  situacijų  prevencijos  ir  informacijos  valdymo  grupės bei

Visuomenės informavimo ir administravimo grupės vadovai, telefonu informuodami kitų Operacijų

centro grupių vadovus ir grupių narius.

32. Darbo metu Operacijų centro nariai turi susirinkti nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio

ir  švenčių dienomis  – kaip galima greičiau  arba per Operacijų  centro koordinatoriaus  nustatytą

laiką. 

33. Operacijų centro nariai jiems pavestas funkcijas vykdo iš anksto įrengtoje Operacijų

centro patalpoje ir (ar) darbo vietose arba įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos

vietoje. 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.

34.  Operacijų  centro  darbo organizacinius  klausimus  sprendžia  Kalėjimų  departamento

darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta funkcija „rengti teisės aktų, susijusių su civilinės

saugos funkcijų vykdymu projektus“. Jis tvarko dokumentus, susijusius su Operacijų centro veikla,

organizuoja Operacijų centro posėdžius ir pratybas.

35. Operacijų centro posėdžiai sušaukiami esant poreikiui arba pratybų metu. Operacijų

centro posėdžio protokolą pasirašo Operacijų centro koordinatorius.

36.  Operacijų  centro  narius  apie  rengiamą  posėdį  telefonu  informuoja  Kalėjimų

departamento  budėtojo  funkcijas  vykdantis  darbuotojas  arba  Operacijų  centro  koordinatoriaus

nurodymu kitas Kalėjimų departamento darbuotojas.  

37.  Elektroninių  ryšių  organizavimo  ir  palaikymo  grupės  bei  Materialinio  techninio

aprūpinimo grupės vadovai, atvykę į Operacijų centro patalpas, įjungia esamą įrangą ir paruošia ją

naudoti.  Užtikrina,  kad prireikus  į  Operacijų  centrui  priskirtą  automobilį  būtų nunešta reikiama

specialioji įranga (nešiojamoji vaizdo kamera, ryšio įranga, specialiosios priemonės ir kt.).

38. Sušaukus Operacijų centrą, jo narių veikla (pokalbiai, priimti sprendimai ir duodami

nurodymai) privalo būti fiksuojama (pasirinktinai – vaizdo ar garso įrašais, protokolais ar kt.).

39. Operacijų centras, planuodamas savo veiklą, bendradarbiauja su kitomis institucijomis,

atliekančiomis  įvykių,  ekstremaliųjų  įvykių  ir  ekstremaliųjų  situacijų  grėsmių  ir  padarinių

likvidavimo darbus.

40.  Operacijų  centro  koordinatorius,  gresiant  įvykiui,  ekstremaliajam  įvykiui  ar

ekstremaliajai situacijai, jiems susidarius arba likviduojant jų padarinius, pagal kompetenciją duoda
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nurodymus,  kurie  yra  privalomi  visiems  Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių  įstaigų

darbuotojams.  

__________________________________



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos direktoriaus
2019  m. gruodžio    d. įsakymu Nr. V-

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
 PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO 
SUDĖTIS

I SKYRIUS
NARIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Operacijų centro
struktūrinis vienetas

Operacijų centro struktūrinio vieneto sudėtis

1
Operacijų centro 
koordinatorius

Direktoriaus pavaduotojas 
Gintautas Šarauskas 

2

Operacinio 
vertinimo, 
ekstremaliųjų 
situacijų prevencijos 
ir informacijos 
valdymo grupė

Grupės vadovas  –  Saugumo valdymo skyriaus viršininkas Evaldas 
Gasparavičius 

Nariai:
1. Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Masiulionis 
2. Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Ričardas Burokas
3. Saugumo valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Mikalkevičiūtė

3

Materialinio 
techninio aprūpinimo
grupė

Grupės vadovas– Planavimo, turto ir projektų valdymo skyriaus vedėjas 
Arnoldas Masalskis 

Narė – Planavimo, turto ir projektų valdymo skyriaus ūkvedė Oksana 
Naktinienė

 4

Visuomenės 
informavimo ir 
administravimo 
grupė

Grupės vadovė – Kalėjimų departamento patarėja Simona Banėnienė  

Nariai: 
Lietuvos probacijos tarnybos Veiklos koordinavimo ir kontrolės skyriaus 
specialistai, pamainomis vykdantys Kalėjimų departamento budėtojų 
funkcijas

5

Elektroninių ryšių 
organizavimo ir 
palaikymo grupė

Grupės vadovas – Veiklos organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Edividas Praleika

Narys – Veiklos organizavimo skyriaus patarėjas Miroslavas Sinkevič

6
Mobilioji pajėgų 
koordinavimo grupė

Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Dainius Jasas

Nariai:
1.  Kriminalinės  žvalgybos  skyriaus  vyriausiasis  specialistas  Aurimas
Kubilius
2.  Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Klišauskas
3. Saugumo valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Julija Bardzilauskienė 



II SKYRIUS
NARIŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Eil.
Nr.

Ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro 

narys

Kontaktiniai duomenys

telefono numeris elektroninio pašto adresas  

1 Gintautas Šarauskas 8 656 85 835 gintautas.sarauskas@kaldep.lt

2 Evaldas Gasparavičius 8 615 25 932 evaldas.gasparavicius@kaldep.lt

3 Tomas Masiulionis  8 650 46 472 tomas.masiulionis@kaldep.lt

4 Ričardas Burokas 8 655 66 145 ricardas.burokas@kaldep.lt

5 Vaida Mikalkevičiūtė 8 620 60 810 vaida.mikalkeviciute@kaldep.lt

6 Arnoldas Masalskis 8 618 50 008 arnoldas.masalskis@kaldep.lt

7 Oksana Naktinienė 8 686 23 175 oksana.naktiniene@kaldep.lt

8 Simona Banėnienė 8 659 43 922 kdspauda@kaldep.lt

9
Kalėjimų departamento 
budėtojai 

(8 5) 271 9051
8 656 82 337

budetojai@kaldep.lt

10 Edividas Praleika 8 685 84 744 edividas.praleika@kaldep.lt

11 Miroslav Sinkevič 8 683 45 556 miroslav.sinkevic@kaldep.lt

12 Dainius Jasas
8 601 51463
8 659 76353

dainius.jasas@kaldep.lt

13 Aurimas Kubilius 8 659 76 355 aurimas.kubilius@kaldep.lt

14 Saulius Klišauskas 8 672 24 110 saulius.klisauskas@kaldep.lt

15 Julija Bardzilauskienė 8 655 55 255 julija.bardzilauskiene@kaldep.lt

____________________
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