
CIVILINĖS SAUGOS IR GELBĖJIMO SISTEMA 

 

Civilinės saugos sistemos pajėgos  – tai operatyviai reaguojančios institucijos, kurios, gavusios 

pranešimą apie kilusį įvykį ( gaisrą, avariją, griūtis ir t.t.), skubiai vyksta į įvykio vietą ir 

atlieka gelbėjimo, paieškos ir kitus neatidėliotinus darbus, likviduoja įvykius, 

ekstremaliuosius įvykius, ekstremaliąsias situacijas ir šalina jų padarinius ekstremaliosios 

situacijos židinyje: 

• Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos – gesina gaisrus, vykdo gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus 

darbus, likviduoja įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas ir šalina jų 

padarinius. 

• Policijos pajėgos – saugo ekstremaliosios situacijos židinį, kontroliuoja civilinės saugos sistemos 

pajėgų ir kitų tarnybų patekimą į ekstremaliosios situacijos židinį, palaiko viešąją tvarką ir užtikrina 

eismo saugumą ekstremaliosios situacijos židinyje, renka ir sistemina informaciją apie 

nukentėjusius ir žuvusius gyventojus, nustato žuvusiųjų tapatybę ir organizuoja jų išgabenimą iš 

ekstremaliosios situacijos židinio teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais kartu su kitomis 

kompetentingomis institucijomis. 

• Valstybės sienos apsaugos tarnybos pajėgos – dalyvauja vykdant paieškos ir gelbėjimo darbus 

pasienio vidaus vandenyse, ieško pasiklydusių (dingusių) asmenų, žvalgo ekstremaliosios situacijos 

židinį iš oro, stebi radiacijos foną ir padeda policijos pareigūnams užtikrinti arba savarankiškai 

vykdo policijos pajėgų funkcijas pasienio ruože ir kituose Valstybės sienos apsaugos tarnybos 

kontroliuojamuose ar saugomuose objektuose. 

• Sveikatos priežiūros įstaigų pajėgos – teikia greitosios medicinos pagalbos paslaugas, prireikus 

nugabena nukentėjusiuosius ir (ar) pacientus į asmens sveikatos priežiūros įstaigas. 

• Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pajėgos – užkerta kelią veiksmams, 

keliantiems pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai, arba veiksmų, kuriais šiurkščiai 

pažeidžiama viešoji tvarka (masiniai neramumai, grupiniai veiksmai, kuriais pažeidžiama viešoji 

tvarka ar priešinamasi civilinės saugos sistemos pajėgoms), padeda likviduoti ekstremaliąsias 

situacijas ir jų padarinius. 

• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pajėgos – organizuoja gyvūnų apsaugą nuo 

užkrečiamųjų ligų, o joms atsiradus – tokių ligų židinių likvidavimą. Atlieka gyvūnų užkrečiamųjų 

ligų laboratorinius tyrimus, vykdo apsaugos nuo bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų, 

taip pat kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo, profilaktikos ar apsaugos priemones. Prižiūri ir 

kontroliuoja geriamojo vandens, maisto, pašarų saugą ir kokybę. 

• Avarinių tarnybų (vandentiekio, kanalizacijos, elektros, šilumos tinklų, dujų ūkio, kelių 

priežiūros tarnybų, sanitarinio švarinimo ir kitas komunalines paslaugas teikiančių tarnybų), 

atliekančių neatidėliotinus darbus, pajėgos – likviduoja avarijas, atstato nutrūkusių paslaugų 

teikimą. 

• Parengtų savanorių ir asociacijų pajėgos – padeda likviduoti ekstremaliąsias situacijas, teikia 

pirmąją medicinos ir socialinę pagalbą, psichologinę paramą. 
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