
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO  

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2020 m. birželio 5 d. Nr.  OC-13 

Šilutė 

 Posėdis įvyko 2020-06-05d. 08.00 val. Šilutės rajono savivaldybės mažojoje salėje, Dariaus ir 

Girėno g. 1, Šilutė. 

 Posėdžio pirmininkas – Virgilijus Pozingis, Savivaldybės administracijos direktorius. 

 Posėdžio sekretorius – Rimantas Zimantas, Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų 

skyriaus civilinės saugos specialistas. 

 Dalyvavo: 10 ESOC narių ir 1 kviestinis svečias. Kvorumas yra. 

 DARBOTVARKĖ:  

 1. Organizaciniai klausimai esamai ekstremaliajai situacijai valdyti.  

 SVARSTYTA: 

 

 Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyriaus civilinės saugos specialistas R. 

Zimantas centrą informavo apie keleivių srautus iš Klaipėdos kelto bei dabar Savivaldybės 

patalpose gyvenančių bei namuose saviizoliaciją atliekančių asmenų skaičių: Lietuvininkų g. 72 A – 

1 žmogus, Taikos g. 2, Rusnėje – 3 žmonės, namuose – 129 žmonės. Koronaviruso infekcine liga 

sergančių asmenų Šilutės r. savivaldybės teritorijoje nėra, pasveikę 7 asmenys. 

 Taip pat specialistas informavo apie nutrauktus parvežimus iš Lietuvos respublikos teritorijoje 

esančių pasienio punktų, jūrų keltų bei oro uostų. Šiuo metu vykdomas tik pavežimas į 

Savivaldybės mobilųjį COVID-19 patikros punktą.  

 Specialistas informavo, kad vadovaujantis LR Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020-05-29 d. sprendimu Nr. V-1316 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų 

izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose izoliavimo patalpose“, sąlytį turėjusių asmenų 

izoliavimui patalpas suteikti Savivaldybės administracijai priklausančiose patalpose ir, kad už 

izoliaciją viešbučiuose savivaldybėms nebus kompensuojama. 

 Savivaldybės administracijos direktorius V. Pozingis pasiūlė patalpas sąlytį turėjusiems 

asmenims suteikti tik Rusnės specialiojoje mokykloje ir už maitinimą susimokant patiems 

gyventojams.    

 Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjas A. Šimelionis informavo, kad Socialinės 

paramos skyrius ruošiasi keisti Šilutės rajono savivaldybės 2018-03-29 sprendimo Nr. T1-951 ,,Dėl 

piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimą. Teikiamame projekte numatoma: ,,ekstremaliosios 

situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu, visuomenei naudinga veikla organizuojama/neorganizuojama 

ir asmenys šiai veiklai atlikti pasitelkiami/nepasitelkiami“. 

 Savivaldybės administracijos direktorius V. Pozingis pasiūlė, kad ekstremaliosios situacijos ir 

(ar) karantino laikotarpiu, visuomenei naudinga veikla būtų organizuojama ir asmenys šiai veiklai 

atlikti būtų pasitelkiami.  

 Taip pat ESOC diskutuota apie gyventojų apgyvendinimo sąlygas, asmenines apsaugos 

priemones, VšĮ Šilutės ligoninės bei VšĮ Šilutės PSPC ligonių konsultacijų bei gydymo paslaugų 

atnaujinimą bei kitais organizaciniais klausimais susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti.  

  

 



NUTARTA: 

 

 1. Iš užsienio grįžusiems sąlytį turėjusiems asmenims patalpas izoliacijai suteikti Rusnės 

specialiojoje mokykloje bei už maitinimą susimokant patiems gyventojams. 

 2.  Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu organizuoti visuomenei naudingą 

veiklą ir pasitelkti asmenis šiai veiklai atlikti.   

 Nutarimui pritarta bendru sutarimu. 

 

 

 

  

Komisijos pirmininkas                                                                                             Virgilijus Pozingis 
 

 

 
 

Komisijos sekretorius                                                                                              Rimantas Zimantas 


