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CIVILINEI SAUGAI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Pareigybės kategorija – 9 

 

II. PASKIRTIS 

 

4. Prižiūrėti ir kontroliuoti civilinės saugos sistemos parengtį Savivaldybėje, derinti 

specifinius civilinės saugos klausimus su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie 

Vidaus reikalų ministerijos, Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba. 

 

III. VEIKLOS SRITIS 

 

5. Šias pareigas atliekantis valstybės tarnautojas įgyvendina Savivaldybės, ūkio subjektų ir 

gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, ekstremaliesiems įvykiams, veiksmus jiems 

gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų, įvykių likvidavimą ir jų padarinių šalinimą. 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygtiną išsilavinimą. 

7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos norminiais aktais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį 

administravimą bei civilinės saugos politiką. 

8. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar 

susipažinti su įslaptinta informacija. 

9. Žinoti rajono teritoriją. 

10. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti informaciją, rengti išvadas. 

           11. Gebėti: 

           10.1. vykdyti Savivaldybėje valstybės civilinės saugos politiką, civilinės saugos veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą; 

           11.2. koordinuoti ūkio subjektų, gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, 

ekstremaliesiems įvykiams, veiksmus jų metu ir likviduojant jų padarinius; 

           11.3. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje. 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

12. Tvarko civilinės saugos dokumentaciją. 

13. Rengia bei tikslina Savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo planą. 



14. Prognozuoja galimas ekstremalias situacijas, koordinuoja Ekstremalių situacijų komisijos 

bei Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklą. 

15. Rengia ir tikslina Savivaldybės civilinės saugos Ekstremaliųjų situacijų prevencinių 

priemonių planą. 

16. Organizuoja Ekstremaliųjų situacijų komisijos bei Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro 

darbą. 

17. Nustato kolektyvinės apsaugos statinių ir patalpų minimalų poreikį minimaliam gyventojų 

skaičiui apsaugoti bei parenka patalpas, kurias būtų galima pritaikyti kolektyvinei gyventojų 

apsaugai. 

18. Ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio metu organizuoja sąveiką su karinėmis, 

kitomis nuolatinės parengties avarinėmis ir gelbėjimo tarnybomis. 

19. . Organizuoja civilinės saugos gyventojų persėjimo sistemos techninę priežiūrą, gyventojų 

persėjimo sistemos elektros sirenų patikrinimą bei duomenų teikimą Klaipėdos apskrities 

priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. 

20 Organizuoja Savivaldybės lygio stalo, funkcines ir kompleksines pratybas. 

21. Organizuoja gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais. 

22. Atlieka ūkio subjektų kompleksinį civilinės saugos patikrinimą. 

23. Organizuoja Ekstremaliųjų situacijų komisijos, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, 

ūkio subjektų vadovų, ūkio subjektų darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą mokymąsi Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo 

centre, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriuje. 

            24. Registruoja Savivaldybės teritorijoje kilusius ekstremaliuosius įvykius ir susidariusias 

ekstremaliąsias situacijas, nustato jų pobūdį. Nustatyta tvarka teikia informaciją apie ekstremalius 

įvykius ir ekstremalias situacijas Savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui, Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, ir Klaipėdos apskrities 

priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. 

            25. Teikia kasmetinę informaciją apie padėtį ir veiklą civilinės saugos srityje Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Klaipėdos apskrities 

priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. 

26.. Pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir 

administracijos direktoriaus įsakymų projektus, ataskaitas bei kitus civilinės, priešgaisrinės saugos 

teisės aktų projektus. 

27. Dalyvauja savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus sudarytų komisijų, 

darbo grupių veikloje. 

28. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vedėjo pavedimus, atitinkančius vyriausiojo 

specialisto civilinės saugos paskirčiai ir funkcijoms. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

29. Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas civilinei saugai pavaldus skyriaus 

vedėjui. 

 

 

SUSIPAŽINAU: 

 

Vyriausiasis  
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