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DĖL INFORMAVIMO APIE YPATINGUS ĮVYKIUS
Dėkojame institucijoms už operatyvų informacijos pateikimą pagal Vyriausybės kanceliarijos
2017 m. sausio 23 d. raštą Nr. S-72-176.
Siekdami užtikrinti Vyriausybės kanceliarijos pasirengimą koordinuoti krizių prevenciją
(remiantis Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 14 skyriaus antruoju
skirsniu), primename, kad informaciją apie ypatingus įvykius būtina nedelsiant (iš karto įvykus
įvykiui) pateikti Vyriausybės kanceliarijai.
Teikiant informaciją, prašome vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo
9 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ ir ypatingų įvykių
sąrašu (pridedama). Taip pat prašome pateikti informaciją pagal kompetenciją ir apie tuos įvykius,
kurie nenurodyti šiuose dokumentuose, bet apie kuriuos, Jūsų nuomone, reikėtų pranešti Vyriausybės
kanceliarijai.
Informaciją visą parą prašome teikti šiuo elektroniniu paštu gvkpb@lrv.lt, mobiliuoju
telefonu +370 618 88003 (skambinti arba siųsti SMS) arba Vyriausybiniu plačiajuosčiu šifruoto
duomenų ir balso perdavimo tinklu.
PRIDEDAMA. Ypatingų įvykių sąrašas, 7 lapai.
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Dainius Noreika, tel. , el. p.
Institucijų sąrašas

Algirdas Stončaitis

2
AB „Amber Grid“
AB „Energijos skirstymo operatorius“
AB „Lietuvos geležinkeliai“
AB „Litgrid“
Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie KAM
Aplinkos apsaugos agentūra prie AM
Aplinkos ministerija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Ekstremalių sveikatai situacijų centras prie SAM
Energetikos ministerija
Finansų ministerija
Kalėjimų departamentas prie TM
Krašto apsaugos ministerija
Kultūros ministerija
Lietuvos bankas
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM
Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas
Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras
Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamentas
Lietuvos transporto saugos administracija
Migracijos departamentas prie VRM
Muitinės departamentas prie FM
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM
Policijos departamentas prie VRM
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM
Radiacinės saugos centras
Ryšių reguliavimo tarnyba
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Specialiųjų tyrimų tarnyba
Susisiekimo ministerija
Sveikatos apsaugos ministerija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Teisingumo ministerija
UAB „LITGAS“
Užsienio reikalų ministerija
Vadovybės apsaugos departamentas prie VRM
Valstybės saugumo departamentas
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“
VĮ „Lietuvos oro uostai“
VĮ „Oro navigacija“
Vidaus reikalų ministerija
Viešojo saugumo tarnyba prie VRM
Žemės ūkio ministerija

