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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO 2020 METŲ POTVYNIUI VEIKSMŲ
PLANAS



Eil.
Nr.

Civilinės saugos priemonių pavadinimas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo
terminas

Pastabos

I Ruošiantis potvyniui

1. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis:
„Dėl  Savivaldybės  ekstremaliųjų situacijų komisijos,  civilinės saugos pajėgų,
seniūnijų ir gyventojų veiksmų ruošiantis 2020 metų galimam potvyniui“

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
komisijos pirmininkas 2019-10-03

2. Patikrinti vandens lygio stebėjimo postų pasiruošimą 2020 m. potvyniui. Šilutės hidrometeorologijos stoties
viršininkas Esant būtinumui

   3. Teikti hidrologinę informaciją Savivaldybės administracijai apie potvynio 
grėsmę

4.
4.1

4.2
4.3

4.4
4.5

Usėnų, Juknaičių, Šilutės, Rusnės, Saugų ir Kintų seniūnijose: 
patikslinti,  sudaryti  sutartys  su  ūkio  subjektais  dėl  pagalbos  teikimo
ekstremalaus įvykio metu;
parengti užtvindomų vietovių suvestinę (pagal atskirą formą);
sudaryti  sunkiai  sergančių,  gimdyvių,  senyvo  amžiaus,  iki  mokyklinio  ir
mokyklinio amžiaus gyventojų sąrašus;
patikslinti numatomų evakuoti gyventojų sąrašus;
supažindinti gyventojus ir išplatinti atmintinę „Dėmesio! POTVYNIS“

Usėnų, Juknaičių, Šilutės, Rusnės,
Saugų ir Kintų seniūnai

2020-01-15

5. Paruošti  gelbėjimo techniką,  įrangą,  transporto priemones gelbėjimo darbams
vykdyti, gyventojų bei turto evakavimui

Klaipėdos  priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos Šilutės priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos viršininkas 

2020-01-20

6. Sudaryti  ir  aprūpinti  avarines  brigadas  būtiniausia  technika,  įrankiais,
įrenginiais sugadintų, pralaužtų pylimų remontui;
Sukaupti, paruošti maišus smėlio ir kitų priemonių skubiam pylimų remontui

UAB „Šilutės polderiai“ direktorius 2020-01-20

7. Organizuoti  užtvindomų  seniūnijų  gyventojų  informavimą  apie  infekcinių
susirgimų profilaktikos taisyklių vykdymą

Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie  Sveikatos apsaugos

ministerijos  Klaipėdos departamento
Šilutės skyriaus vedėja

2020-02-10

8. Organizuoti norinčių evakuotis gyventojų evakavimą iš užtvindomų teritorijų Savivaldybės administracijos direktorius Esant būtinumui

9. Atlikti hidrotechninių statinių būklės techninę apžiūrą, pastoviai vykdyti Savivaldybės Kaimo reikalų skyriaus 2020-02-10



jų kontrolę vedėjas
10. Patikslinti laikinų gyventojų apgyvendinimo vietų sąrašus, numatytų evakuoti iš

potvynio teritorijos 
Viešųjų paslaugų skyriaus civilinės

saugos specialistas
2020-02-10

11.
11.1
11.2

Seniūnijos, kuriuose yra hidrotechniniai statiniai:
informuoti gyventojus apie jų veiksmus pralaužus užtvanką;
patikslinti evakuojamų gyventojų apgyvendinimo vietas

Vainuto, Gardamo, Žemaičių
Naumiesčio ir Švėkšnos seniūnai

2020-02-10

12. Paruošti  kompiuterinę,  mobilaus ryšio techniką darbui iš  bet kurios potvynio
zonos vietos (internetas, elektroninis paštas)

Savivaldybės Komunikacijos skyrius 2020-02-10

II POTVYNIO METU

1. Nustatyti  gelbėjimo  pajėgų,  dalyvaujančių  gyventojų  gelbėjimo  darbuose,
dislokacijos vietas (Karinių ir kitų pajėgų) 

Viešųjų paslaugų skyriaus civilinės
saugos specialistas 

Esant būtinumui

2.

2.1

2.2

Teikti  Savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  komisijai  (Viešųjų  paslaugų
skyriui) duomenis:
vandens lygio;

apsemtų kelių

Šilutės hidrometeorologijos stoties
viršininkas

AB „Kelių priežiūra“   
Šilutės kelių tarnybos viršininkas 

Kasdien iki 10.00 val.,
pasikeitus situacijai -

nedelsiant
 Kasdien iki 10.00

val., pasikeitus
situacijai -nedelsiant 

3. Pasiekus stichinį vandens lygį upėse (potvynio pradžia) analizuoti situaciją ir
teikti  informaciją  Klaipėdos  priešgaisrinei  gelbėjimo  valdybai,  gelbėjimo
pajėgoms, gyventojams, seniūnams 

Viešųjų paslaugų skyriaus civilinės
saugos specialistas

Kasdien

4. Teikti metodinę pagalbą sveikatos priežiūros įstaigų vadovams  dėl gyventojų
sveikatos priežiūros organizavimo potvynio teritorijoje 

Vyr. specialistas - Savivaldybės
gydytojas

Pastoviai

5. Koordinuoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą potvynio
teritorijoje

6. Sudaryti papildomas greitosios medicininės pagalbos komandas UAB „Šilutės pirminės sveikatos
priežiūros centras“ direktorė

Esant būtinumui

7. Vykdyti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie  Sveikatos apsaugos

ministerijos  Klaipėdos departamento
Šilutės skyriaus vedėja

Pastoviai

8. Vykdyti gyvulių, gyvūnų užkrečiamų ligų kontrolę ir prevenciją  Šilutės valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos vedėjas

Pastoviai
9. Kontroliuoti maisto produktų, geriamo vandens kokybę potvynio teritorijoje



10. Vykdyti upių vandens ir nuotekų taršos kontrolę Aplinkos apsaugos departamento
Klaipėdos valdybos Šilutės aplinkos

apsaugos inspekcijos viršininkė

Pastoviai

11. Pastoviai palaikyti ryšį su užtvindomų vietovių gyventojais Usėnų, Juknaičių, Šilutės, Rusnės,
Saugų ir Kintų seniūnai

Pastoviai

12. Teikti  gyventojams metodinę  pagalbą  dėl  gyvulių,  gyvūnų užkrečiamų ligų
prevencijos

Šilutės valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos vedėjas

Pastoviai

13. Teikti gyventojams metodinę pagalbą dėl maisto produktų, geriamo vandens
kontrolės 

14. Kontroliuoti vandentiekio ir kanalizacijos tinklų priežiūrą UAB „Šilutės vandenys“
 direktorius

Pastoviai

15. Organizuoti ir koordinuoti transporto, specialiosios įrangos ir kitos technikos
pateikimą  gelbėjimo  darbams  organizuoti  (galimam  gyventojų  bei  jų  turto
evakavimui iš užtvindytos teritorijos)

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro koordinatorius

Esant būtinumui

16. Stebėti,  analizuoti,  prognozuoti  potvynio eigą,  palaikyti  ryšį  su užtvindomų
vietovių gyventojais

Usėnų, Juknaičių, Šilutės, Rusnės,
Saugų ir Kintų seniūnai

Pastoviai

17. Teikti informaciją Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijai apie situaciją
potvynio teritorijoje pagal atskirą suvestinę

Usėnų, Juknaičių, Šilutės, Rusnės,
Saugų ir Kintų seniūnai

Kasdien iki 10.00 val.,
pasikeitus situacijai –

nedelsiant
18. Kaupti,  analizuoti,  teikti  informaciją  apie  potvynio  eigą  Savivaldybės

administracijos direktoriui, merui 
Viešųjų paslaugų skyriaus civilinės

saugos specialistas
Kasdien iki 11.00 val.,
pasikeitus situacijai –

nedelsiant
19. Prognozuoti potvynio eigą, analizuoti galimas pasekmės, teikti rekomendacijas

gyventojams
Viešųjų paslaugų skyriaus civilinės

saugos specialistas 
Pastoviai

20. Esant  būtinumui  organizuoti  gyventojų,  likusių  užtvindytoje  teritorijoje,
aprūpinimą  maistu  ir  kitomis  gyvybiškai  svarbiomis  būtiniausiomis
priemonėmis

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
komisijos pirmininkas

Esant būtinumui

21. Organizuoti gyventojų evakavimą Administracijos direktorius,
Savivaldybės gyventojų evakavimo

komisija

Esant būtinumui

22. Organizuoti ir koordinuoti potvynio teritorijoje gelbėjimo darbus Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro koordinatorius

Esant būtinumui

23. Užtvindomų  vietovių  moksleiviams,  negalintiems  pasiekti  mokyklos, Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Esant būtinumui



organizuoti mokymo procesą pagal atskirą programą
24. Pastatyti kelio ženklus, įspėjančius gyventojus apie užtvindytus kelio ruožus AB „Kelių priežiūra“   

Šilutės kelių tarnybos viršininkas 
Nedelsiant

25. Vykdyti  gelbėjimo  darbus,  teikti  gyventojams  ir  civilinės  saugos  sistemos
pajėgoms skubią pagalbą potvynio teritorijoje

Klaipėdos  priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos Šilutės priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos viršininkas 

Esant būtinumui

26. Teikti informaciją žiniasklaidos atstovams, organizuoti spaudos konferencijas Savivaldybės Komunikacijos skyriaus
vedėjas

Kiekvieną dieną

27. Visuomenės  informavimo  priemonėmis  informuoti  gyventojus  apie  padėtį
potvynio teritorijoje

Kiekvieną dieną

28. Užtikrinti  viešąją  tvarką  gyventojų  susitelkimo,  laikino  apgyvendinimo
vietose, evakuojamųjų maršrutuose  

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Šilutės policijos

komisariato viršininkas

Pastoviai

29. Užtikrinti evakuotų gyventojų iš užtvindytos teritorijos turto apsaugą

30. Riboti asmenų, nesusijusių su gelbėjimo, paieškos darbais, patekimą į vietoves,
iš kurių evakuoti gyventojai

31. Organizuoti  Lietuvos  Respublikos  kariuomenės  pasitelkimą  gelbėjimo
darbams vykdyti

Savivaldybės administracijos direktorius Esant būtinumui

32. Kilus  grėsmei  gyventojų  gyvybei,  nutraukti  elektros  tiekimą,  apie  tai
informuoti gyventojus. Imtis priemonių elektros energijos tiekimo atstatymui 

AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ Esant būtinumui

33.
Informuoti  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamentą  prie  Vidaus
reikalų  ministerijos,  Klaipėdos  priešgaisrinę  gelbėjimo  valdybą  bei  kitas
suinteresuotas institucijas apie situaciją potvynio teritorijoje  

Savivaldybės administracijos direktorius Teisės aktų nustatyta
tvarka

III POTVYNIUI PASIBAIGUS

1. Organizuoti  šachtinių  šulinių,  buvusių  užtvindomoje  teritorijoje,
bakteriologinius bei cheminius geriamo vandens tyrimus

Šilutės  valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos vedėjas

Nedelsiant

2. Organizuoti potvynio padarinių šalinimo darbus Savivaldybės administracijos direktorius Esant būtinumui

3. Nustatyti  potvynio  padarytus  nuostolius  gyventojams,  ūkio  subjektams  ir
kitoms įstaigoms

Savivaldybės administracijos direktorius Vyriausybės nustatyta
tvarka

4. Patikrinti  sodybas,  kurios  buvo  potvynio  teritorijoje  ir  organizuoti
neatidėliotinos pagalbos teikimą gyventojams 

Usėnų, Juknaičių, Šilutės, Rusnės,
Saugų ir Kintų seniūnai

Nedelsiant

5. Organizuoti  civilinės saugos ir  kitų institucijų pajėgų, dalyvavusių potvynio
prevencijos ir gelbėjimo darbuose, pasitarimą

Savivaldybės administracijos direktorius Per mėnesį nuo
potvynio pabaigos

Viešųjų paslaugų skyriaus civilinės saugos specialistas Rimantas Zimantas


