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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – 

departamentas) administruoja Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto 

svetainę www.lt72.lt. 2021 m. vasario mėnesį departamentas atnaujino gyventojų švietimui skirtos 

Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms internetinės svetainės dizainą. Svetainė tapo dar 

patrauklesnė ir paprastesnė lankytojams rasti reikiamą informaciją. Valstybės institucijų pagalba 

buvo atnaujinti svetainėje patalpinti įvairūs patarimai, kaip elgtis gyventojui iškilus gamtiniams 

(https://www.lt72.lt/?page_id=2023), techniniams (https://www.lt72.lt/?page_id=3000) ar 

socialiniams (https://www.lt72.lt/?page_id=3019) pavojams. Atsižvelgiant į Lietuvos kaimynystėje 

pastatytą atominę elektrinę ir galimus pavojus, interneto svetainėje LT72 daug dėmesio skirta 

patarimams, kaip pasiruošti Baltarusijos atominės elektrinės avarijai 

(https://www.lt72.lt/?page_id=2950).  

Departamentas, siekdamas stiprinti gyventojų sąmoningumą ir supratimą apie Baltarusijos 

atominės elektrinės keliamas grėsmes ir pasirengimą Baltarusijos atominės elektrinės galimai 

avarijai, apie kitus galimus pavojus, kaip būtų galima jiems pasiruošti ir kokių veiksmų reikėtų 

imtis jų metu, stengiasi didinti interneto svetainės www.lt72.lt žinomumą.  

Departamentas prašo valstybės ir savivaldybių institucijų prisidėti prie šios svetainės 

https://www.lt72.lt/ viešinimo, patalpinant aktyvią nuorodą savo internetinių svetainių tituliniame 

puslapyje. Taip pat prašome pateikti nuomonę, kokių šiuo metu aktualių rekomendacijų interneto 

svetainei trūksta ir pasidalinti gerąja praktika, kaip dar būtų galima sudominti gyventojus. 

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriose valstybės ir savivaldybių institucijose nuoroda į minėtą 

svetainę yra patalpinta, tačiau ji arba neveikianti, arba yra ne tituliniame puslapyje, kas sukelia 

gyventojui sunkumų nuorodą į svetainę surasti.  

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas                                                                                 Mindaugas Kanapickas 
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ADRESATŲ SĄRAŠAS 

 

1. Energetikos ministerija 

2. Finansų ministerija 

3. Krašto apsaugos ministerija 

4. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

5. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

6. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos 

7. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 

8. Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos 

9. Generalinė prokuratūra 

10. Lietuvos bankas 

11. Kauno miesto savivaldybė 

12. Kazlų Rūdos savivaldybė 

13. Kretingos rajono savivaldybė 

14. Mažeikių rajono savivaldybė 

15. Plungės rajono savivaldybė  

16. Prienų rajono savivaldybė 

17. Skuodo rajono savivaldybė 

18. Telšių rajono savivaldybė 

19. Varėnos rajono savivaldybė 

20. Vilkaviškio rajono savivaldybė 

 

 


