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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO

PLANO PATVIRTINIMO 

2019 m. gruodžio 16 d. Nr. A1-1352

Šilutė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29
straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 4 punktu:

1.  T  v  i  r  t  i  n  u   Šilutės  rajono  savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  valdymo  planą
(pridedama);
        2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2011  m.  rugpjūčio  17  d.  įsakymą Nr.  A1-1098 „Dėl  Šilutės  rajono  savivaldybės  ekstremaliųjų
situacijų valdymo plano tvirtinimo“.  

Administracijos direktorius                                                                                       Virgilijus Pozingis
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I BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Plano tikslas

Šilutės  rajono  savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  valdymo  plano  tikslas  –  padėti
Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui
organizuoti ir koordinuoti gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų ir didelių pramoninių
avarijų  likvidavimą  ir  jų  padarinių  šalinimą.  Taip  pat  padėti  Savivaldybės  administracijos
direktoriui įgyvendinti kitas dėl ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos būtinas vykdyti
funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme. 

Planas reikalingas tam, kad būtų tinkamai organizuojami ir koordinuojami vietos savivaldos
civilinės  saugos  sistemos  ūkio  subjektų,  valstybinių  tarnybų,  esančių  savivaldybės  teritorijoje,
veiksmai,  vykdant  gyventojų  apsaugos  priemones,  organizuojant  gelbėjimo  ir  avarijų  padarinių
šalinimo  darbus,  kad  būtų  pateikiama  skubi  informacija  apie  ekstremalųjį  įvykį  Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamentui, gyventojams.

Plano tikslai:
- įvertinti galimas ekstremaliąsias situacijas ir atlikti rizikos analizę;
- įvertinti Savivaldybės civilinės saugos ir gelbėjimo pajėgų pasirengimą prognozuojamoms

ekstremaliosioms situacijoms ir nustatyti priemones, kurios užtikrintų parengties lygio augimą;
- nustatyti Savivaldybės vaidmenį ir pareigas švelninant ekstremaliųjų situacijų padarinius,

pasirengiant ekstremaliosioms situacijoms, reaguojant į jas ir likviduojant jų padarinius;
-  nustatyti  Savivaldybės  struktūrinių  padalinių  bei  valstybinių  institucijų,  esančių

Savivaldybės teritorijoje, uždavinius ir funkcijas iškilus ekstremaliosioms situacijoms;
- numatyti koordinavimą, valdymą ir kontrolę;
- numatyti tvarką, nustatant ekstremaliosios situacijos mastą ir įvertinant jos padarinius;
- nustatyti pagalbos suteikimo ūkio subjektams bei gyventojams tvarką;
- numatyti bazę, padedančią užtikrinti išsamią veiksmų seką, įvykus ekstremaliajai situacijai,

ir išmokyti savivaldybės struktūrinius padalinius bei civilinės saugos pajėgas veikti prognozuojamų
ekstremaliųjų situacijų metu.

Planas  rengiamas  atlikus  Savivaldybės  galimų  pavojų  ir  ekstremaliųjų  situacijų  rizikos
analizę. Plane aprašomi veiksmai ir priemonės turi užtikrinti maksimalią civilinės saugos sistemos
subjektų  parengtį Savivaldybėje kiekvieno pavojaus atveju. 

1.2. Šilutės rajono savivaldybės apibūdinimas

Šilutės  rajonas  yra  Klaipėdos  apskrities  administracinis  vienetas,  per  gyventojų  tiesiogiai
išrinktą  savivaldybės  Tarybą  ir  vykdomąsias  institucijas  laisvai  ir  savarankiškai  pagal  Lietuvos
Respublikos konstituciją ir įstatymus tvarkantis vietos bendruomenės teises ir funkcijas. 

 Savivaldybės teritorija suskirstyta į 11 seniūnijų: Šilutės,  Gardamo, Juknaičių,  Katyčių,  Kintų,
Rusnės, Saugų, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio, kuriuose yra 299 kaimai. Plotas 1706
kv. km.
          Šilutės rajono savivaldybė yra vakarinėje Lietuvos Respublikos dalyje, iš vakarų pusės nuo Baltijos
jūros skiria Kuršių marios, iš pietų pusės ribojasi su Kaliningrado sritimi, Rusijos Federacija, iš rytų – su
Pagėgių  ir  Tauragės   savivaldybėmis,  šiaurinė  dalis  ribojasi  su  Šilalės  ir  Klaipėdos  rajonų
savivaldybėmis. 

Savivaldybės  teritoriją  kerta  geležinkelio  Klaipėda  -  Kaliningradas  magistralė,  krašto  kelias
Kaunas  -  Jurbarkas  -  Šilutė-Klaipėda,  Šilalė  -  Šilutė,  Kvėdarna  -  Švėkšna-Saugos,  Šilutė  -  Rusnė,
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Tauragė-Žygaičiai-Vainutas. Šilutės rajone bendras kelių ilgis -1754 km, iš jų: krašto 122 km; rajono 641
km; geležinkeliai 50 km.  Tiltai: krašto keliuose 21 vnt.; rajono keliuose 102 vnt.

Šilutės  rajono savivaldybėje iš  11 seniūnijų,  šešios  yra  užtvindomoje  teritorijoje  -  tai  Usėnų,
Juknaičių, Rusnės, Šilutės, Kintų ir Saugų seniūnijos. Užtvindomi yra 25 kaimai, 168 sodybos, 385
gyventojai, 30000 ha teritorijos. Potvynio  metu gali susidaryti didelės ledų sangrūdos Nemune,  ties
Šilininkų  ir  Girininkų  kaimais,   Juknaičių seniūnijos  teritorijoje  ir  prie  Ragininkų salos (Šilutės
seniūnija), Nemunui  įtekant  į Pakalnės, Skirvytės ir Atmatos  upes. 

Apsaugai nuo potvynio įrengti 25 polderiai – 13 vasaros ir 12 žiemos, supilta 255 km pylimų ir
įrengtos 34 siurblinės.
      Beveik ketvirtadalį rajono teritorijos užima Nemuno ir Minijos upių deltos. Nemunas (937 ha) –
didžiausia upė  ties Rusne  šakojasi į Atmatos ir Skirvytės upes, kurios įteka į marias. Per rajono teritoriją
prateka Veiviržos, Tenenio, Skirvytės, Atmatos upės. Rajono teritorijoje yra Kuršių marios, kurios užima
28515 ha plotą, Krokų lanka – 870 ha, pelkės – 2 vnt. (Rupkalvių – 34,1 kv. km, Aukštumala – 30,6
kv.km).

Tvenkiniai: Vainuto (upė Šyšalė) 3,0 ha, Vilkėnų (upė Švėkšnelė) 13,9 ha, Šilių (upė Šustis) 11,1
ha, Ramučių (upė Tenenys) 51,2 ha, Krauleidiškės (upė Balčia) 20,0 ha, Degučių upė Mirgluona) 6,6 ha,
Žemaičių Naumiesčio (upė Šustis) 29,9 ha, Makių (upė Vanagas) 3,3 ha.

Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje yra 2904 ha durpynų, 37,7 tūkst. ha miškų.
Didžiausias rajono durpynas - Traksėdžių. 
Savivaldybės teritorija – 1714. kv./ km, Šilutės miesto – 13 kv./ km. Gyventojų tankumas rajone

23,4 gyventojo kv./ km.
2019 m. rugpjūčio mėnesio pradžioje Šilutės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravo 44

679 gyventojai, iš jų 15 109 – Šilutės mieste, 29 570 - kaime. Savivaldybės centras yra Šilutės miestas.
Kaimuose gyvena 66,2% rajono gyventojų.

Šilutės  rajone  yra  2  žemės  ūkio  bendrovės,  4763 ūkininkai. Rajono teritorijos žemės ūkio
naudmenos užima 49,6% bendro savivaldybės ploto.

Rajono  švietimo  sistemai  priklauso:  5  gimnazijos,  9  pagrindinės,   1  pradinė  mokykla-
darželis,  7  ikimokyklinio  ugdymo  įstaigos  (vaikų  lopšeliai-darželiai),  2  neformaliojo  švietimo
įstaigos, 1 švietimo pagalbos įstaiga.

Šilutės rajono sveikatos priežiūros įstaigos: VšĮ „Šilutės rajono ligoninė“ - 190 lovų, VšĮ
„Šilutės  PSPC“,  UAB  „Šilutės  psichikos  sveikatos  ir  psichoterapijos  centras“,  UAB  „Šilutės
šeimos gydytojų centras“, UAB „Šilutės medicinos centras“, UAB „Sveikatos darna“. 

Savivaldybės  teritorijoje  yra sumontuotos  4 centralizuoto ir  12 vietinio valdymo elektros
sirenos, kuriomis įspėjama 46,9 proc. gyventojų.

1.3. Plane vartojamos sąvokos ir santrumpos

Plane  vartojamos  sąvokos  apibrėžtos  Lietuvos  Respublikos  civilinės  saugos  įstatyme  ir
kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose:

Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų,
ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar
susidarius,  ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.

Civilinės  saugos  sistemos  parengtis  –  civilinės  saugos  sistemos  subjektų  pasirengimas
reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją.

Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų
didelį  pavojų gyventojų gyvybei ar  sveikatai,  turtui,  aplinkai arba gyventojų žūtį,  sužalojimą ar
padaryti kitą žalą.

Ekstremalusis  įvykis –  nustatytus  kriterijus  atitinkantis,  pasiekęs  ar  viršijęs  gamtinis,
techninis,  ekologinis  ar  socialinis  įvykis,  kuris  kelia  pavojų  gyventojų  gyvybei  ar  sveikatai,  jų
socialinėms sąlygoms, turtui ir  (ar) aplinkai.
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Ekstremaliojo  įvykio kriterijai  – stebėjimais  ir  skaičiavimais  nustatyti  arba  tarptautinėje
praktikoje  naudojami  fizikiniai,  cheminiai,  geografiniai,  medicininiai,  socialiniai  ar  kiti  įvykio
mastą,  padarinius  ar  faktą   apibūdinantys  dydžiai  arba  aplinkybės  (kritinės  ribos),  kuriuos
atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliuoju. 

Ekstremaliosios situacijos židinys – vieta, kurioje įvyko įvykis ar ekstremalusis įvykis, ir
teritorija,  apimanti  didžiausio  pavojaus  sritį  apie  tų  įvykių  vietą,  kurioje  gresia  įvykio  ar
ekstremaliojo įvykio veiksnių pavojai ten esančių gyventojų sveikatai ir  (ar) gyvybei, turtui ir  (ar)
aplinkai.

Ekstremalių  situacijų  komisija –  iš  valstybės  politikų,  valstybės  ir  (ar)  savivaldybių
institucijų  ir  įstaigų  valstybės  tarnautojų  ir   (ar)  darbuotojų,  profesinės  karo  tarnybos  karių
sudaroma  nuolatinė  komisija,  koordinuojanti  ekstremaliųjų  situacijų  prevenciją,  valdymą,
likvidavimą ir padarinių šalinimą.

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – operacijų centras)  – iš valstybės ir (ar)
savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir  (ar) darbuotojų, ūkio subjektų darbuotojų
sudaromas organas, vykdantis ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinantis ekstremalių situacijų
komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą.

Ekstremaliosios  situacijos  operacijų  vadovas  (toliau  –  operacijų  vadovas) –  civilinės
saugos  sistemos  subjekto  valstybės  tarnautojas,  darbuotojas  ar  valstybės  politikas,  paskirtas
vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį
įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje.

Ekstremaliųjų  situacijų  prevencija –  kryptingai  vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms
situacijoms priemonių visuma, kad būtų išvengta ekstremaliųjų situacijų arba mažėtų jų galimybė, o
susidarius būtų kuo mažiau pakenkta gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklai, turtui ir aplinkai.

Ekstremaliųjų  situacijų  valdymo  planas –  dokumentas,  kuriuo  reglamentuojamas
materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms
situacijoms.

Gelbėjimo darbai – veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų
metu  siekiama  išgelbėti  gyventojų  gyvybes,  sveikatą  ir  turtą,  suteikti  jiems  pirmąją  medicinos
pagalbą ir  (ar) nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti aplinką.

Gelbėjimo  darbų  vadovas –  civilinės  saugos  sistemos  pajėgų  valstybės  tarnautojas  ar
darbuotojas,  iki  operacijų  vadovo  paskyrimo  ekstremaliosios  situacijos  židinyje  vadovaujantis
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams, taip pat įvykio, ekstremaliojo įvykio likvidavimo
ir jų padarinių šalinimo darbams.

Gyventojas – fizinis asmuo, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Gyventojų  evakavimas –  dėl  gresiančios  ar  susidariusios  ekstremaliosios  situacijos

organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kurios pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas,
laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias  patalpas.

Įvykis –  ekstremaliojo  įvykio  kriterijų  neatitinkantis,  nepasiekęs  gamtinis,  techninis,
ekologinis  ar  socialinis  įvykis,  keliantis  pavojų  gyventojų  gyvybei  ar  sveikatai,  jų  socialinėms
sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

Kita  įstaiga –  socialinėje,  švietimo,  mokslo,  kultūros,  sporto  srityje  veikiantis  juridinis
asmuo,  kurio  veiklos  tikslas  –  tenkinti  tam  tikrus  viešuosius  interesus,  išskyrus  valstybės  ir
savivaldybių institucijas ir įstaigas.

Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar karo
metu  galima  pritaikyti  gyventojams  apsaugoti  nuo  atsiradusių  gyvybei  ar  sveikatai  pavojingų
veiksnių.

Neatidėliotini darbai – veiksmai, užtikrinantys gelbėjimo, paieškos darbų vykdymą, turto
išsaugojimą,  sanitarinį  švarinimą ir  būtiniausių gyvenimo sąlygų atkūrimą įvykių,  ekstremaliųjų
įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu.
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Materialiniai ištekliai – nekilnojamasis turtas, transporto priemonės, statybinės medžiagos ir
kiti ištekliai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti gresiančioms ar susidariusioms
ekstremaliosioms  situacijoms  likviduoti  ir  jų  padariniams  šalinti,  valstybės  ir  savivaldybių
institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti.

Pavojingasis  objektas –  visa  veiklos  vykdytojo  valdoma  teritorija,  įskaitant  įprastą  ir
susijusią joje esančią infrastruktūrą ar vykdomą veiklą, kurios viename ar keliuose įrenginiuose yra
pavojingųjų medžiagų.

Paieškos  darbai –  veiksmai,  kuriais  siekiama  surasti  įvykių,  ekstremaliųjų  įvykių  ar
ekstremaliųjų  situacijų  metu  dingusius,  pasiklydusius  ar  nukentėjusius  gyventojus,  patyrusius
avariją laivus ir orlaivius.

Perspėjimo  sistema –  visuma  organizacinių  ir  techninių  priemonių,  kuriomis  siekiama
užtikrinti garsinio perspėjamojo civilinės saugos signalo davimą ir (ar) informacijos apie gresiančią
ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo
nuo  ekstremaliosios  situacijos  būdus  perdavimą  gyventojams,  valstybės  ir  savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams.

Slėptuvė – specialiosios paskirties statinys arba specialiai įrengta patalpa gyventojams, kurie
užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų situacijų ar karo metu,
apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.

Ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje įregistruotas ir gamybinę, komercinę, finansinę ar
kitokią ūkinę veiklą vykdantis juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens filialas ar atstovybė.

Valstybinės reikšmės objektas – valstybės institucija, įmonė, ūkio, energetikos, transporto,
telekomunikacijų  ar  kitas  infrastruktūros  objektas,  neatsižvelgiant  į  jo  nuosavybės  formą,  kurio
kontrolės  ar  funkcionavimo  sutrikimas  arba  sutrikdymas  keltų  pavojų  ar  padarytų  didelę  žalą
nacionaliniam saugumui – sutrikdytų valstybės  valdymą,  ūkio sistemos, valstybei  svarbios  ūkio
šakos ar  infrastruktūros  funkcionavimą arba kuris  karo,  antpuolių ar  teroro aktų metu gali  būti
pasirinktas kaip taikinys ir dėl to tapti ekstremaliosios situacijos židiniu.

Veiklos vykdytojas – pavojingojo objekto, įrenginio savininkas arba valdytojas.
Plane vartojamos santrumpos:
-  PAGD  –  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamentas  prie  Vidaus  reikalų

ministerijos;
- PGV – Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
- AVPK – Apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
- PGT – Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
- AAD – Aplinkos apsaugos departamentas;
- ESK – Ekstremalių situacijų komisija;
- ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras;
- SKS – Situacijų koordinavimo skyrius;
- CS – Civilinė sauga;
- ES – Ekstremalioji situacija;
- EĮ – Ekstremalusis įvykis;
- GPIS – Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema;
- ESVP – Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas;
- PVS – Pajėgų valdymo skyrius;
- PVV – Pajėgų valdymo valdyba
- AB „ESO“ - Akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“.
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1.4. Plano teisinis pagrindas, plano rengėjai ir jų kontaktiniai duomenys

Teisinius plano pagrindus sudaro:
Lietuvos Respublikos įstatymai

- Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas (Žin., 1997, Nr.2-16);
- Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas (Žin., 1998, Nr.115-3230);
- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 2000, Nr.91-2832);
- Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr.112-2824);
- Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr.119-2771);
- Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr.11-239);
- Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr.61-1726);
- Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymas (Žin., 2000, Nr.78-2359);
- Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 123-5518)
- Lietuvos Respublikos bendrosios pagalbos centro įstatymas (Žin., 2004, Nr. 90-3306);
- Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymas (Žin., 2002, Nr. 64-2575);
- Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymas (Žin., 2011,

Nr. 72-3464);
- Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas (Žin.,

1996, Nr. 104-2363).
- Lietuvos Respublikos kilnojamų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin., 2008-07-17, Nr.

81-3183 .

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

    -Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr.572 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimo Nr. 12 „Dėl vartotojų aprūpinimo energija
ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“;
     -Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr.1558 „Dėl potvynių
rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09302);

-Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 429 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“
(2018 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 107 redakcija);

-Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 512 „Dėl Privalomų
darbų  atlikimo ekstremaliųjų  situacijų  atvejais  ir  kompensavimo už  jų  atlikimą  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“;

-Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 555 „Dėl Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės  2004  m.  rugpjūčio  17  d.  nutarimo  Nr.  966  „Dėl  Pramoninių  avarijų
prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

-Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2010  m.  gegužės  12  d.  nutarimas  Nr.  529  „Dėl
Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

-Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2010 m.  birželio  7  d.  nutarimas  Nr.  717 „Dėl  Objektų
pripažinimo valstybinės reikšmės objektais  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR 2015-01-20, i.  k.
2015-00835);

-Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2010 m. birželio  7 d.  nutarimas Nr.  718 „Dėl  Civilinės
saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR 2018-02-02, i. k. 2018-01679);

-Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų
situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr.
431 redakcija);
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-Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1107 „Dėl materialinių
išteklių tekimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir valstybės paramos už žalą, patirtą
dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

-Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1108 „Dėl Lietuvos
Respublikos  civilinės  saugos  sistemos  parengties  lygių  skelbimo  ir  atšaukimo  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“ (TAR 2014-06-10 i. k. 2014-07368);

-Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2010  m.  rugpjūčio  25  d.  nutarimas  Nr.  1212  „Dėl
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų
likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

-Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2010  m.  rugpjūčio  25  d.  nutarimas  Nr.  1213  „Dėl
Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir
ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų
centrai,  sąrašo  patvirtinimo“  (2011 m.  kovo 16 d.  nutarimo Nr.  313 ir  2014 m.  rugsėjo  17  d.
nutarimo Nr. 964 redakcijos);

-Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2010  m.  rugpjūčio  31  d.  nutarimas  Nr.  1243  „Dėl
Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR 2014-04-22 i. k.
2014-04592);

-Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 1295 „Dėl Civilinės
saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr.
384 redakcija);

-Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 1368 „Dėl slėptuvių
poreikio nustatymo“ (2018 m. sausio 24 d. nutarimo Nr. 96 redakcija);

-Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 1502 „Dėl Gyventojų
evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2015 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1171
redakcija);

-Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 1503 „Dėl Valstybinio
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“;

-Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 27 d. nutarimas Nr. 1531 „Dėl Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės  2003 m. birželio  12 d.  nutarimo Nr.  758 „Dėl  žalos,  padarytos  būsto
savininkui nepaprastosios padėties metu, atlyginimo tvarkos“ pakeitimo“;

-Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimas Nr. 988 „Dėl Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės  2006 m. kovo 9 d.  nutarimo Nr.241 „Dėl  ekstremalių Įvykių kriterijų
patvirtinimo“ pakeitimo“;

-Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1063 „Dėl Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės  2006 m. kovo 9 d.  nutarimo Nr.241 „Dėl  ekstremalių Įvykių kriterijų
patvirtinimo“ pakeitimo“;

-Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 270 „Dėl Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės  2010  m.  liepos  14  d.  nutarimo  Nr.1028  „Dėl  Ekstremaliųjų  situacijų
prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Ministerijų, departamentų ir kitų Valstybės valdymo institucijų teisės aktai

-Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 16 d. Įsakymas Nr. V-194
„Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo įstaigų dalyvavimo teikiant pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą
tvarkos aprašo patvirtinimo“;
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-Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. V-
303 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų pasitelkimo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui
užtikrinti krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“;

-Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. Įsakymas Nr. Dl-870 „Dėl
stichinių,  katastrofinių  meteorologinių  ir  hidrologinių  reiškinių  rodiklių  patvirtinimo“  (2016 m.
gruodžio 27 d. Įsakymo Nr. D1-938 redakcija);

-Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. Įsakymas Nr. V-897
„Dėl Pasirengimo raupų grėsmei ir raupų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymai

-Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų  ministerijos
direktoriaus 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 1-110 „Dėl Savivaldybių ekstremalių situacijų
komisijų tipinių nuostatų patvirtinimo“ (2014 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1-190 redakcija);

-Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų  ministerijos
direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 1-134 „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms
Įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą
ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą,
patvirtinimo“ (2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1-37 redakcija);

-Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų  ministerijos
direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 1-263 „Dėl Civilinės saugos būklės savivaldybėse,
ministerijose ir kitose valstybės institucijose patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (2016 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 1-412 redakcija);

-Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų  ministerijos
direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. Įsakymas Nr. 1-266 „Dėl Duomenų, reikalingų civilinės saugos
uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje kaupimo, tvarkymo ir jų teikimo Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“
(2016 m. gruodžio 20 d. Įsakymo Nr. 1-438 redakcija);

-Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų  ministerijos
direktoriaus 2010 m. gruodžio 8 d. Įsakymas Nr. 1-341 „Dėl Civilinės saugos rekomendacijų, kaip
padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio
subjektams  gresiant  ar  susidarius  ekstremaliajai  situacijai  išvengti  ar  patirti  kuo  mažiau  žalos,
patvirtinimo“ (2015 m. gruodžio 31d. Įsakymo Nr. 1-407 redakcija);

-Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų  ministerijos
direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų
rengimo  metodinių  rekomendacijų  patvirtinimo“  (2019  m.  gruodžio  23  d.  įsakymo  Nr.  1-524
redakcija);

 -Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų  ministerijos
direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų
rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“;

-Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų  ministerijos
direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1-389 „Dėl saugomų valstybės rezervo civilinės
saugos  priemonių  atsargų  kokybės,  saugumo  ir  panaudojimo  galimybių  reikalavimų  aprašo
patvirtinimo“ (2013 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1-28 redakcija);

-Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų  ministerijos
direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 1-210 „Dėl informacijos apie užterštų likusiais
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nuo karo sprogmenimis teritorijų keliamą grėsmę civiliams gyventojams teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“;

-Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų  ministerijos
direktoriaus 2013 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 1-253 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-192
„Dėl Perspėjimo sistemos priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

-Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų  ministerijos
direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 1-229 „Dėl Techninėms perspėjimo sistemos
priemonėms keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

-Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų  ministerijos
direktoriaus  2015  m.  rugpjūčio  14  d.  įsakymas  Nr.  1-230  „Dėl  Perspėjimo  apie  gresiančią  ar
susidariusią  ekstremaliąją  situaciją  priemonių,  gyventojų,  valstybės  ir  savivaldybių institucijų  ir
įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją
ir informavimo civilinės saugos klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2016 m. balandžio 27 d.
įsakymo Nr. 1-130 redakcija);

-Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų  ministerijos
direktoriaus  2015  m.  rugpjūčio  27  d.  įsakymas  Nr.  1-244  „Dėl  Civilinės  saugos  signalų  ir  jų
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

-Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų  ministerijos
direktoriaus  2015  m.  gruodžio  31  d.  įsakymas  Nr.  1-406  „Dėl  Kolektyvinės  apsaugos  statinio
paruošimo evakuotiems gyventojams apsaugoti rekomendacijų patvirtinimo“;

-Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų  ministerijos
direktoriaus 2017 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 1-135 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų,  ūkio  subjektų  ir  kitų  įstaigų pasirengimo reaguoti  į  ekstremaliąsias  situacijas  vertinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 1-196 „Dėl Civilinės saugos būklės valstybės ir 
savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo
ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus 
davimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Šilutės rajono savivaldybės direktoriaus įsakymai

- Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 17 d. įsakymas Nr.
A1-740 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo“;

- Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 22 d. įsakymas
Nr.  A1-406   ,,Dėl  Šilutės  rajono  savivaldybės  ekstremalių  situacijų  komisijos  nuostatų
patvirtinimo“;

- Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 17 d. įsakymas Nr.
A1-741  „Dėl  Šilutės  rajono  savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centro  sudarymo  ir
koordinatoriaus paskyrimo“;

- Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014 m. sausio  31 d. įsakymas Nr.
A1-148 „Dėl  Šilutės  rajono  savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centro  sudarymo,
koordinatoriaus paskyrimo bei nuostatų patvirtinimo“;

- Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2019 m. liepos 17 d. įsakymas Nr.
A1-742 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos sudarymo“;

- Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2019 m. liepos 12 d. įsakymas Nr.
A1-716 „Dėl  atsakingų  asmenų  paskyrimo  už  gyventojų  perspėjimo  ir  informavimo  sistemos
naudojimą bei priežiūrą“;
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- Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 02 d. įsakymas
Nr.A1-799  „Dėl  keitimosi  informacija  apie  įvykį,  ekstremalųjį  įvykį  ar  ekstremaliąją  situaciją
Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo ir atsakingų asmenų skyrimo“;

- Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymas
Nr.A1-1182  „Dėl  Šilutės  rajono  savivaldybės  gyventojų  kolektyvinės  apsaugos  organizavimo
grupės sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“.

- Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2019 m. rugpjūčio 2 d.  įsakymas
Nr.  A1-798 „Dėl  Šilutės  rajono  savivaldybės  darbuotojų,  atsakingų  ir  tiesiogiai  vykdančių
gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos aktyvinimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją
situaciją“;

- Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2018 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr.
A1-1261 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės
patvirtinimo“.

Plano rengėjai ir jų kontaktiniai duomenys

1. Savivaldybės Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas Remigijus Rimkus, tel. (8 441) 51715, el. 
p. remigijus.rimkus  @silute.lt  .

2. Savivaldybės Viešųjų paslaugų skyriaus civilinės saugos specialistas Rimantas Zimantas, 
tel. (8 441 79208, el. p. rimantas.zimantas@silute.lt.

 

1.5. Plano aktyvinimas ir atšaukimas

Planą  suaktyvinti,  vadovauti  veiksmams  ir  juos  koordinuoti  įgalioti  Savivaldybės  šie
administracijos atstovai: 

Eil.
nr.

Vardas,
Pavardė

Pareigos Darbo tel. Mobilaus
tel. Nr.

Elektroninis paštas

1. Virgilijus
Pozingis

Administracijos direktorius
(Savivakdybės ESK

pirmininkas)

(8-441) 79201 8 616 45148 virgilijus.pozingis@silute.lt

2. Dalia
Rudienė

Administracijos direktoriaus
pavaduotoja (Savivaldybės

ESOC koordinatorė)

(8-441) 79290 8 659 61160 dalia.rudiene@silute.lt

3. Remigijus
Rimkus

Savivaldybės Viešųjų
paslaugų skyriaus vedėjas

(8 441) 51715 8 687 35790 remigijus.rimkus@silute.lt

4. Rimantas
Zimantas

Savivaldybės Viešųjų
paslaugų skyriaus civilinės

saugos specialistas

(8 441)79208 8 659 42919 rimantas.zimantas@silute.lt
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II GRESIANČIOS EKSTREMALIOS SITUACIJOS

Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė (toliau - Savivaldybės
rizikos  vertinimas)  atliekamas  vadovaujantis  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintomis rekomendacijomis.

Vertinta 37 potencialios rizikos šaltiniai, kurie gali turėti neigiamą poveikį. 
Vertinimas  buvo  atliekamas  atsižvelgiant  į  Šilutės rajono savivaldybėje  esančius  rizikos

šaltinius,  remiantis  sukauptais  duomenimis  apie  potencialių  rizikos  šaltinių  skaičių  ir  būklę,
buvusias ekstremalias situacijas ir įvykius, jų padarinius. 

Savivaldybės galimų pavojų sąrašas prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį.

Eil
.
Nr.

Galimas pavojus Bendras rizikos balas

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės
1. Gaisras 35
2. Sprogmuo, pavojingoji medžiaga 25
3. Stichinis  hidrologinis  reiškinys  (labai  aukštas  vandens  lygis,  stichinis

potvynis)
28

4. Pavojingos medžiagos patekimas į aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša) 24
5. Pavojingos medžiagos patekimas į vandens telkinius 24

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį)
6. Radioaktyviosios  medžiagos  patekimas  į  aplinką  (oro,  dirvožemio,  grunto

tarša)
18

7. Stichinis meteorologinis reiškinys (kaitra) 24
8. Meteorologinis  ar  hidrologinis  reiškinys,  sukėlęs  žemės  ūkio  augalų  žūtį:

sausra  aktyviosios  augalų  vegetacijos  laikotarpiu;  ilgai  trunkantis  labai
smarkus lietus

20

9. Stichinis meteorologinis reiškinys (speigas) 24
10. Stichinis meteorologinis reiškinys (sausra miškuose) 16
11. Katastrofinis  meteorologinis  reiškinys  (labai  aukštas  vandens  lygis,

katastrofinis potvynis)
18

12. Katastrofinis meteorologinis reiškinys (uraganas) 24
Pavojai, kurie yra didelės tikimybės

13. Stichinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus vėjas) 24
14. Neplanuotas elektros energijos nutraukimas vartotojams 24
15. Stichinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus lietus) 20
16. Transporto avarijos (geležinkelio, oro, kelių transporto priemonių) 28
17. Pavojingos   ar  ypač  pavojingos  žmonių  užkrečiamos  ligos  protrūkis  ar

epidemija
24

Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka
18. Pastatų griūtis 18
19. Neplanuotas šilumos tiekimo nutraukimas vartotojams šildymo sezono metu 18
20. Neplanuotas geriamo vandens tiekimo nutraukimas vartotojams 18
21. Stichinis meteorologinis reiškinys (labai smarki audra – kompleksas pavojingų

meteorologinių reiškinių: perkūnija, škvalas, smarkus lietus, kruša)
18

22. Maisto tarša 16
23. Stichinis meteorologinis reiškinys (sausra miškuose) 16
24. Stichinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus sudėtinis apšalas) 12
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25. Katastrofinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus lietus) 12
26. Katastrofinis meteorologinis reiškinys (labai pavojinga ledų sangrūda) 12
27. Gaisras, kurio plitimas kelia pavojų miškams (parkams, miško masyvams) 12
28. Durpynų ir durpingų pievų degimas, smilkimas 12
29. Ypač  pavojinga  gyvūnų  užkrečiamoji  liga,  oficialiai  patvirtinta  kaimyninės

valstybės administraciniame vienete
10

30. Hidrotechnikos statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas 10
31. Neplanuotas ryšio paslaugų nutraukimas vartotojams 10
32. Gyvūnų ligos 8
33. Užkrečiamosios žemės ūkio ligos židinys pasėliuose, augaluose 8
34. Grasinimas įvykdyti teroro aktą 8
35. Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės 8
36. Nenumatytas pavojus kultūros vertybei 8
37. Geologinis reiškinys (nuošliauža) 6

Savivaldybės  civilinės  saugos  sistemos  subjektų  pasirengimas  ir  galimų  pavojų,  kuriems
nustatyta  didelė  ir  labai  didelė  rizika,  valdymas,  koordinavimas  ir  jų  padarinių  likvidavimo
organizavimas yra aprašomas šiame Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane.

Visi  galimi  pavojai,  nustatyti  atlikus  Rizikos  analizę,  gali  būti  priskirti  ekstremaliesiems
įvykiams  tuo  atveju,  jei  atitinka  nustatytus  kriterijus.  Ekstremalieji  įvykiai  gali  sukelti
ekstremaliąsias situacijas.  Ekstremalioji  situacija  susidaro dėl  gamtinio,  techninio,  ekologinio ar
socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei
ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius. Pagal ekstremaliųjų
įvykių pobūdį, kai įvykis atitinka, pasiekia ar viršija patvirtintus ekstremaliųjų įvykių kriterijus ir
atitinka tam tikras sąlygas, galima išskirti ekstremaliųjų situacijų kilimo rūšis:

1)  gamtinės – ryškūs klimatinių sąlygų pakitimai, sukeliantys stichines nelaimes, masinius
miškų  ir  durpynų  gaisrus,  geologiškai  pavojingus  reiškinius,  ypač  pavojingas  arba  masines
epidemijas, epizootijas;

2)  techninės –  įvairių  technologinių  procesų  sutrikimai,  dėl  kurių  kyla  gaisrai,  įvyksta
sprogimai,  patenka į  aplinką cheminiai  ir  radioaktyvieji  teršalai,  griūva pastatai,  įvyksta  įvairių
transporto rūšių avarijos, energetikos, magistralinių vamzdynų avarijos ir kiti ekstremalūs įvykiai,
būdingi pramonės objektams ir komunikacijoms;

3)  ekologinės –  priežastys,  sukeliančios  sausumos būklės,  atmosferos  sudėties  ir  savybių,
hidrosferos būsenos pakitimus;

4) socialinės – masinės riaušės ir neramumai, blokados, provokacijos, diversijos, teroro aktai,
taip pat kariniai veiksmai Lietuvos ar kaimyninės valstybės teritorijoje.

Ekstremaliosios  situacijos  skelbimo  sąlygų  atitikimą  nustato  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybė.

III PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANČIĄ AR SUSIDARIUSIĄ
EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ ORGANIZAVIMAS

Gyventojams, valstybės ir Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio
subjektams perspėti  apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją naudojama  perspėjimo
sistema, kurią  sudaro  perspėjimo  sirenomis  sistema  (toliau  –  PSS)  ir  trumpųjų  perspėjimo
pranešimų,  perduodamų  naudojant  viešųjų  judriojo  telefono  ryšio  paslaugų  teikėjų  tinklų
infrastruktūrą  (toliau  –  trumpasis  perspėjimo  pranešimas),  sistema,  gyventojų  perspėjimo  ir
informavimo sistema (toliau – GPIS).

Šilutės rajono savivaldybės gyventojai ir civilinės saugos sistemos subjektai apie susidariusią
ekstremaliąją  situaciją  perspėjami  elektros  sirenomis.  Centralizuotu  būdu  įjungiamos  Šilutės
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mieste – 4, o kaimo vietovėse – 12 vietinio valdymo elektros sirenų.  Sudaryta sutartis Nr. R5-
(9.40)-24, 2011 m. sausio 7 d., su Šilutės kabeline televizija dėl Šilutės savivaldybės teritorijoje
gyventojų ir ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją
situaciją. Jų sąrašas pateikiamas 19 priede. 

Informacija  ir  rekomendacijos  gyventojams,  valstybės  ir  Savivaldybės  institucijoms  ir
įstaigoms,  kitoms  įstaigoms  ir  ūkio  subjektams  apie  gresiančią  ar  susidariusią  ekstremaliąją
situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos
būdus  (toliau  – pranešimas apie  įvykį)  perduodami  per  Lietuvos nacionalinį  radiją  ir  televiziją
(toliau – LRT), Šilutės kabelinę televiziją,  su kuriais pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai, dėl
gyventojų informavimo ekstremaliųjų situacijų atvejais,   radijo ir (ar) televizijos programas, per
elektronines tono ir balso sirenas.

Papildomai  valstybės  ir  Savivaldybės  institucijos  ir  įstaigos,  kitos  įstaigos,  ūkio  subjektai
(toliau – civilinės  saugos sistemos subjektai)  gali  būti  perspėjami ir  informuojami per Lietuvos
nacionalinį radiją ir televiziją, kitų transliuotojų, radijo ir (ar) televizijos programas, taip pat ir per
elektronines, rankinio valdymo sirenas, vidines avarinio įgarsinimo sistemas. Taip pat perspėjimai ir
informacija, esant techninėms galimybėms, gali būti skelbiama švieslentėse, interneto svetainėse,
socialiniuose tinkluose.

Gyventojai  ir  civilinės  saugos  sistemos  subjektai  Savivaldybės  lygiu  perspėjami  ir
informuojami  Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  sprendimu  įgalioti  savivaldybės
administracijos  struktūriniai  padaliniai  arba  darbuotojai  (toliau  –  savivaldybių  struktūriniai
padaliniai arba darbuotojai, atsakingi už perspėjimą ir informavimą).

Gyventojai  ir  civilinės  saugos  sistemos  subjektai  savivaldybės  lygiu  perspėjami  ir
informuojami  gavus  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  arba  jo  paskirto  savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovo nurodymus.

Gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio
subjektams  perspėti  apie  gresiančią  ar  susidariusią  ekstremaliąją  situaciją  naudojami  civilinės
saugos signalai. 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-
716 už tiesioginį gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimą ir informavimą, PSS ir
GPIS aktyvinimą paskirtas Viešųjų paslaugų skyriaus civilinės saugos specialistas, o jo nesant – šio
skyriaus vedėjas. Taip pat  atsakingais  paskirti  seniūnijų  seniūnai,  kurie  turi  vykdyti  gyventojų
ir  civilinės  saugos sistemos subjektų perspėjimą ir informavimą, PSS vietinio valdymo elektros
sirenų aktyvinimą savo seniūnijų teritorijose.

Paskirti  atsakingi  asmenys,  vykdydami  gyventojų  ir  civilinės  saugos  sistemos  subjektų
perspėjimą  ir  informavimą apie  gresiančią  ar  susidariusią  ekstremaliąją  situaciją,  vadovaujasi
pranešimų apie įvykį formomis. Šilutės rajono savivaldybė parengė išankstinių  pranešimų  tekstus
ir   rekomendacijas   gyventojams tų   pavojų  atvejams,  kuriems,  atliekant  Savivaldybės  rizikos
analizę, buvo nustatyta labai didelė ir didelė rizika (21 priedas). 

Gyventojai perspėjami įjungus centralizuoto ir vietinio valdymo sirenas, kurios įrengtos ant
valstybinių įstaigų, ūkio subjektų, visuomeninės paskirties pastatų, gyvenamųjų namų arba bokštų
(stulpų).

Gyventojai  gali  būti  perspėjami ir  informuojami ne tik įjungus sirenas,  bet ir  panaudojant
šiuolaikinę  korinio  transliavimo  (angl.  Cell  Broadcast)  technologiją,  siunčiant  trumpuosius
pranešimus tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius telefonus. 
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3.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto Viešųjų paslaugų skyriaus
civilinės saugos specialisto veiksmai gavus Savivaldybės administracijos direktoriaus,

Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymą perspėti ir informuoti
Savivaldybėje esančius civilinės saugos sistemos subjektus

Savivaldybės  administracijos  Viešųjų  paslaugų  skyriaus  civilinės  saugos  specialistas,
atsakingas  už  perspėjimą,  gavęs  nurodymą  perspėti  gyventojus  ir  civilinės  saugos  sistemos
subjektus per PSS, privalo:

3.1.1. patikslinti sirenų įjungimo datą ir laiką;
3.1.2. priimti Administracijos direktoriaus arba Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų

vadovo pasirašytą pranešimą apie įvykį  ir trumpojo perspėjimo pranešimo tekstą;
3.1.3.  perspėti  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  PVV  SKS  budinčios

pamainos  vyriausiąjį  arba  vyresnįjį  specialistą  ir  Klaipėdos PGV PVS darbuotoją,  atsakingą už
perspėjimą.

3.1.4. Pranešimą apie įvykį pateikti: 
3.1.4.1.  Priešgaisrinės apsaugos ir  gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios  pamainos

vyriausiajam  arba  vyresniajam  specialistui,  kuris  nurodytu  laiku  privalo  pranešimą  apie  įvykį
paskelbti per LRT;

3.1.4.2. Klaipėdos PGV PVS darbuotojui, atsakingam už perspėjimą, kuris privalo pranešimą
apie įvykį pateikti regioniniam transliuotojui;

3.1.4.3. vietiniam transliuotojui, esančiam savivaldybės teritorijoje, nurodyti laiką, kada šis
pranešimas privalo būti skelbiamas gyventojams;

3.1.5. perspėti savivaldybės lygio suinteresuotus civilinės saugos sistemos subjektus;
3.1.6. perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą, kurio perdavimo per GPIS pradžia turi sutapti

su sirenų jungimo laiku;
3.1.7.organizuoti  vietinio  ir  centralizuoto  valdymo  sirenų  įjungimą  ir  (ar)  pasiuntinių

išsiuntimą nurodytu laiku;
3.1.8. esant galimybei kontroliuoti PSS ir GPIS veikimą;
3.1.9. informuoti asmenis, davusius nurodymus, apie nurodymų įvykdymą;
3.1.10. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus.
Savivaldybės  administracijos  Viešųjų  paslaugų  skyriaus  civilinės  saugos  specialistas,

atsakingas  už  perspėjimą,  gavęs  nurodymus  perspėti  gyventojus  ir  civilinės  saugos  sistemos
subjektus per GPIS privalo: 

3.1.11.  patikslinti sirenų įjungimo datą ir laiką;
3.1.12.  priimti  Administracijos  direktoriaus  arba  Savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų

operacijų vadovo pasirašytą pranešimą apie įvykį  ir trumpojo perspėjimo pranešimo tekstą; 
3.1.13. perspėti ir informuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS

budinčios  pamainos  vyriausiąjį  arba  vyresnįjį  specialistą  ir Klaipėdos  PGV  PVS  darbuotoją,
atsakingą už perspėjimą ir informavimą;

3.1.14. pranešimą apie įvykį pateikti:
3.1.14.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios pamainos

vyriausiajam  arba  vyresniajam  specialistui,  kuris  nurodytu  laiku  privalo  pranešimą  apie  įvykį
paskelbti per LRT;

3.1.14.2. Klaipėdos PGV PVS darbuotojui, atsakingam už perspėjimą ir informavimą, kuris
privalo pranešimą apie įvykį pateikti regioniniam transliuotojui; 

3.1.14.3. vietiniam  transliuotojui, esančiam savivaldybės teritorijoje, nurodyti laiką, kada ši
informacija privalo būti skelbiama gyventojams; 

3.1.15. informuoti savivaldybės lygio suinteresuotus civilinės saugos sistemos subjektus;
3.1.16. perduoti  trumpąjį  perspėjimo  pranešimą,  kurio  perdavimo  per  GPIS  pradžia  turi

sutapti su sirenų jungimo laiku; 
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3.1.17.  organizuoti  vietinio  ir  centralizuoto  valdymo  sirenų  įjungimą  ir  (ar)  pasiuntinių
išsiuntimą nurodytu laiku;  

3.1.18. kontroliuoti PSS ir GPIS veikimą;
3.1.19. informuoti asmenis, davusius nurodymus, apie nurodymų įvykdymą;
3.1.20. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus. 

3.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto Viešųjų paslaugų skyriaus
civilinės saugos specialisto veiksmai gavus Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos

struktūrinio padalinio darbuotojo nurodymą perspėti gyventojus ir Savivaldybėje esančius
civilinės saugos sistemos subjektus

Savivaldybės  administracijos  Viešųjų  paslaugų  skyriaus  civilinės  saugos  specialistas,
atsakingas už perspėjimą, gavęs Klaipėdos PGV PVS darbuotojo nurodymą perspėti gyventojus ir
civilinės saugos sistemos subjektus per PSS, privalo:

3.2.1. patikslinti sirenų įjungimo laiką;
3.2.2. priimti pranešimą apie įvykį; 
3.2.3. informuoti Savivaldybės administracijos direktorių apie gautus nurodymus perspėti ir

informuoti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus;
3.2.4.  perspėti Savivaldybės lygio suinteresuotus civilinės saugos sistemos subjektus;
3.2.5.  pateikti  vietiniam transliuotojui,  esančiam  savivaldybės  teritorijoje,  pranešimą  apie

įvykį ir nurodyti laiką, kada ši informacija privalo būti skelbiama gyventojams;
3.2.6.  organizuoti  vietinio  ir  centralizuoto valdymo  sirenų  įjungimą  ir  (ar)  pasiuntinių

išsiuntimą nurodytu laiku; 
3.2.7.  esant galimybei kontroliuoti PSS ir GPIS veikimą;
3.2.8. informuoti Klaipėdos PGV PVS  darbuotoją, atsakingą už perspėjimą ir informavimą,

apie nurodymų įvykdymą;
3.2.9.  įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus.

3.3. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto Viešųjų paslaugų skyriaus
civilinės saugos specialisto veiksmai gavus pranešimą iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie VRM direktoriaus nustatytų ūkio subjektų, įregistruotų Valstybinės
reikšmės ir pavojingų objektų registre, apie įvykusią avariją

Savivaldybės  administracijos  Viešųjų  paslaugų  skyriaus  civilinės  saugos  specialistas,
atsakingas  už  perspėjimą,  gavęs  informaciją  apie  avariją  Valstybinės  reikšmės  ar  pavojingame
objekte, privalo:

3.3.1. Pranešimą apie įvykį pateikti: 
3.3.1.1.  Priešgaisrinės apsaugos ir  gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios  pamainos

vyriausiajam  arba  vyresniajam  specialistui,  kuris  nurodytu  laiku  privalo  pranešimą  apie  įvykį
paskelbti per LRT;

3.3.1.2. Klaipėdos PGV PVS darbuotojui, atsakingam už perspėjimą, kuris privalo pranešimą
apie įvykį pateikti regioniniam transliuotojui;

3.3.1.3. vietiniam transliuotojui, esančiam savivaldybės teritorijoje, nurodyti laiką, kada šis
pranešimas privalo būti skelbiamas gyventojams;

3.3.2. perspėti savivaldybės lygio suinteresuotus civilinės saugos sistemos subjektus;
3.3.3. perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą, kurio perdavimo per GPIS pradžia turi sutapti

su sirenų jungimo laiku;
3.1.4.organizuoti  vietinio  ir  centralizuoto  valdymo  sirenų  įjungimą  ir  (ar)  pasiuntinių

išsiuntimą nurodytu laiku;
3.3.5. esant galimybei kontroliuoti PSS ir GPIS veikimą;
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3.3.6. informuoti asmenis, davusius nurodymus, apie nurodymų įvykdymą;
3.3.7. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus.
Savivaldybės  administracijos  Viešųjų  paslaugų  skyriaus  civilinės  saugos  specialistas,

atsakingas  už  perspėjimą,  gavęs  nurodymus  perspėti  gyventojus  ir  civilinės  saugos  sistemos
subjektus per GPIS privalo: 

3.3.8.  patikslinti sirenų įjungimo datą ir laiką;
3.3.9. priimti Administracijos direktoriaus arba Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų

vadovo pasirašytą pranešimą apie įvykį  ir trumpojo perspėjimo pranešimo tekstą; 
3.3.10. perspėti ir informuoti  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS

budinčios  pamainos  vyriausiąjį  arba  vyresnįjį  specialistą  ir Klaipėdos  PGV  PVS  darbuotoją,
atsakingą už perspėjimą ir informavimą;

3.4. Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyriaus civilinės saugos specialisto
veiksmai dėl techninių kliūčių neveikiant perspėjimo ir informavimo sistemai

Savivaldybės  administracijos  Viešųjų  paslaugų  skyriaus  civilinės  saugos  specialistas,
atsakingas  už  perspėjimą,  įsitikinęs,  kad  dėl  techninių  priežasčių  neveikia  savivaldybės  GPIS
valdymo darbo vieta arba negalima prisijungti prie GPIS serverio, privalo:

3.4.1.  informuoti  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  PVV SKS budinčios
pamainos specialistui,  informuoti apie susidariusią padėtį ir paprašyti perduoti paruoštą trumpąjį
pranešimą;

3.4.2. pateikti elektroniniu paštu Savivaldybės administracijos direktoriaus ar ES operacijų
centro vadovo pasirašytą trumpąjį perspėjimo pranešimą PDF ir Word formatu su nurodymais dėl
perdavimo;

3.4.3. nurodyti Ekstremaliosios situacijos koordinates,  apgyvendintą plotą, pavojingos zonos
spindulį; 

3.4.4. įsitikinti, kad nurodymai suprasti teisingai;
3.4.5. esant galimybei, kontroliuoti GPIS veikimą;
3.4.6. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus:
3.4.7. informuoti nurodymus davusius asmenis apie nurodymų įvykdymą;
3.4.8. apie atliekamus veiksmus informuoti skubios pagalbos tarnybų numeriu 112.

3.5. Pasiuntinių išvykimo tvarka ir maršrutai tose gyvenamose vietovėse ( teritorijose),
kuriose nėra sirenų, arba nėra galimybių panaudoti kitų įspėjamųjų garsinių priemonių
gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio

subjektams perspėti ir informuoti

Naudojant perspėjimo sirenomis sistemą Šilutės rajono savivaldybėje galima perspėti apie 33
procentus  gyventojų,  gyvenančių  seniūnijų  centruose.  Didesnė  dalis  gyventojų,  gyvenančių
kaimuose,  vienkiemiuose,  naudojantis  šia  sistema  nebus  perspėti.  Todėl  įvykus  ekstremaliajam
įvykiui ar susidarius ekstremaliajai situacijai, kai dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis gali
sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ar aplinkai arba gyventojų žūtį,
sužalojimą ar padaryti kitą žalą, gelbėjimo darbų vadovas nedelsdamas priima sprendimą perspėti
gyventojus,  valstybės  ir  savivaldybių  institucijas  ir  įstaigas,  kitas  įstaigas  ir  ūkio  subjektus.  

Gelbėjimo darbų vadovas, priėmęs sprendimą perspėti gyventojus, valstybės ir savivaldybių
institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus, privalo:

3.5.1. išsiųsti į ekstremaliojo įvykio teritoriją specialios paskirties automobilį (-ius), turintį (-
čius) garso stiprinimo įrangą (arba rankinius garso stiprintuvus);

3.5.2.  kreiptis  į  Savivaldybės  administracijos  specialistą  civilinei  saugai,  atsakingą  už
perspėjimą, dėl būtinybės perduoti trumpąjį perspėjimo pranešimą per GPIS;
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3.5.3.  arba  per  BPC  teritorinį  skyrių  kreiptis  į  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo
departamento PVV SKS budinčios pamainos specialistą dėl būtinybės perduoti trumpąjį perspėjimo
pranešimą per GPIS.

Organizuojant  trumpojo  perspėjimo  pranešimo  perdavimą  per  GPIS,  turi  būti  pateikiama
trumpa informacija apie įvykį, jo pobūdį, grėsmę, galimą poveikio zoną, siūlomas apsisaugojimo
būdas, taip pat pranešimo išsiuntimo teritorija. 

IV INFORMACIJOS APIE EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ
GAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA

 Operatyvus ir nenutrūkstamas informacijos perdavimas ir priėmimas  apie įvykį, ekstremalųjį
įvykį ar  ekstremaliąją situaciją bus vykdomas panaudojant mobiliojo ir fiksuoto ryšio telefonus,
elektroninį paštą ir radijo ryšį.

Už informacijos  apie  ekstremalų  įvykį  ar  ekstremaliąją  situaciją  pateikimą yra  atsakingos
Šilutės rajone esančios šios atsakingosios institucijos:

Eil. Nr. Įvykio, ekstremaliojo įvykio ar
ekstremaliosios situacijos

pavadinimas
Už informacijos teikimą atsakingos institucijos

1 2 3
I. GAMTINIO POBŪDŽIO
1.  Geologiniai reiškiniai Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos Šilutės aplinkos 

apsaugos inspekcija
Klaipėdos PGV Šilutės PGT
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
AB „Kelių priežiūra“ Šilutės kelių tarnyba
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius
Seniūnijos

2. Hidrometeorologiniai 
reiškiniai

Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos Šilutės aplinkos 
apsaugos inspekcija
Klaipėdos PGV Šilutės PGT
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
AB „Kelių priežiūra“ Šilutės kelių tarnyba
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius
Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyrius
Seniūnijos 

3. Žmonių užkrečiamosios ligos,
kiti ūmūs žmonių sveikatos 
sutrikimai, nulemti cheminių, 
biologinių ir fizikinių 
veiksnių

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento 
Šilutės skyrius
VšĮ „Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras“
VšĮ „Šilutės ligoninė“
Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Tauragės AVPK Šilutės PK
Savivaldybės gydytojas
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius
Seniūnijos

4. Vabzdžių antplūdis, gyvūnų 
liga, augalų liga

Šilutės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos Šilutės aplinkos 
apsaugos inspekcija
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Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento 
Šilutės skyrius
Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ Šilutės regioninis padalinys
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius
Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyrius
Seniūnijos

II. TECHNINIO POBŪDŽIO
5. Transporto įvykis:

5.1. Įvykis, susijęs su vidaus 
vandenų laivo naudojimu

Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos Šilutės aplinkos 
apsaugos inspekcija
Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Tauragės AVPK Šilutės PK
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius

5.2. Aviacijos įvykis Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Tauragės AVPK Šilutės PK
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius

5.3. Geležinkelio transporto eismo
įvykis

AB „Lietuvos geležinkeliai“ Klaipėdos regionas
Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Tauragės AVPK Šilutės PK
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius

5.4. Kelių eismo įvykis Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Tauragės AVPK Šilutės PK
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius

5.5. Įvykis transportuojant 
pavojingą krovinį

Klaipėdos PGV Šilutės PGT, 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba,
Tauragės AVPK Šilutės PK,
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius

6. Įvykis pramonėje Atsakingas ūkio subjektas
Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Tauragės AVPK Šilutės PK
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius
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7. Avarija energetikos sistemoje 
(elektros ūkio objekte, 
šilumos ūkio objekte, 
magistraliniam dujotiekyje, 
dujų sistemose)

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 
Klaipėdos teritorinis skyrius
AB „ESO“  Klaipėdos regionas
UAB „Šilutės šilumos tinklai“
AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialas – AB „Amber Grid“ 
(magistraliniai dujotiekiai)
UAB „Jozita“
Atsakingas ūkio subjektas, įmonė, įstaiga
Savivaldybės administracijos ūkio skyrius
Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Tauragės AVPK Šilutės P,
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius
Seniūnijos

8. Energijos tiekimo sutrikimas 
(elektros energijos, šilumos 
energijos, dujų)

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 
Klaipėdos teritorinis skyrius
AB „ESO“  Klaipėdos regionas
UAB „Šilutės šilumos tinklai“
AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialas – AB „Amber Grid“ 
(magistraliniai dujotiekiai)
UAB „Jozita“
Atsakingas ūkio subjektas, įmonė, įstaiga
Savivaldybės administracijos Ūkio skyrius
Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Tauragės AVPK Šilutės PK
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius
Seniūnijos

9. Hidrotechnikos statinio, 
komunalinių sistemų avarija

Hidrotechninio statinio savininkas
Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos Šilutės aplinkos 
apsaugos inspekcija
Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Tauragės AVPK Šilutės PK
UAB „Šilutės vandenys“
Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyrius
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius
Seniūnijos

10. Pastato, statinio griūtis Atsakingas ūkio subjektas
Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos  skyrius
Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Tauragės AVPK Šilutės PK
Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos Šilutės aplinkos 
apsaugos inspekcija
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius
Ūkio subjektas, įmonė, įstaiga
Seniūnijos
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11. Ryšių paslaugų teikimo 
vartotojams sutrikimas

Atsakingas ūkio subjektas
Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Tauragės AVPK Šilutės PK
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius
Seniūnijos,
Ūkio subjektas

III. EKOLOGINIO 
POBŪDŽIO

12. Oro užterštumas, vandens 
užterštumas, dirvožemio, 
grunto užterštumas arba kitas 
jiems padarytas poveikis

Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos Šilutės aplinkos 
apsaugos inspekcija
Šilutės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento 
Šilutės skyrius
Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyb,
Tauragės AVPK Šilutės PK
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius
Seniūnijos,
Ūkio subjektas

13. Radiacinė avarija Radiacinės saugos centras
Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos Šilutės aplinkos 
apsaugos inspekcija
Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Tauragės AVPK Šilutės PK
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius
Seniūnijos
Ūkio subjektas

IV. SOCIALINIO POBŪDŽIO
14.  Masė nevaldomų žmonių Klaipėdos PGV Šilutės PGT 

Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Tauragės AVPK Šilutės PK
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius
Seniūnijos

15. Įvykis, susijęs su teroristine 
veikla 

Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Tauragės AVPK Šilutės PK
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius
Seniūnijos

V. KITAS ĮVYKIS, 
EKSTREMALUSIS 
ĮVYKIS

15. Įvykis, susijęs su teroristine 
veikla 

Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Tauragės AVPK Šilutės PK
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius
Seniūnijos
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V. KITAS ĮVYKIS, 
EKSTREMALUSIS 
ĮVYKIS

16. Gaisro keliamas pavojus, 
užsidegimo ar degimo grėsmė

Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Tauragės AVPK Šilutės PK
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius
VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ Šilutės regioninis padalinys
UAB „Klasmann-Deilmann“ Traksėdžių durpynas
Seniūnijos
Ūkio subjektas

17. Pavojingas radinys Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Tauragės AVPK Šilutės PK
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius
Seniūnijos

18. Kultūros paveldo objektui ar 
vietovei keliamas pavojus 
arba jų sunaikinimas

Atsakingas ūkio subjektas
Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius
Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Tauragės AVPK Šilutės PK
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius
Seniūnijos

19.  Kitas įvykis, keliantis pavojų
gyventojų gyvybei ar 
sveikatai, jų socialinėms 
sąlygoms, turtui ir (ar) 
aplinkai, ekstremalusis įvykis,
galintis sukelti ekstremaliąją 
situaciją

Ūkio subjektas
Klaipėdos PGV Šilutės PGT 
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Tauragės AVPK Šilutės PK
Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius
Seniūnijos

4.1. Informacijos apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir
perdavimo Klaipėdos priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitoms suinteresuotoms institucijoms
tvarka

Šilutės  rajono  savivaldybė  informaciją  teikia  Klaipėdos  PGV  ir  PAGD  bei  kitoms
suinteresuotoms institucijoms pagal savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 02
d.  Nr.  A1-799  įsakymu  patvirtintą  „Keitimosi  informacija  apie  įvykį,  ekstremalųjį  įvykį  ar
ekstremaliąją situaciją Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą“.

Asmenys, atsakingi už informacijos teikimą, informaciją teikia šiais atvejais:
- kai gresia ekstremalioji situacija;
-  kai  pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai;
- kai susidarė ekstremalioji situacija.
Pateikiami šie duomenys:
-  trumpas įvykio,  gresiančio ar įvykusio ekstremaliojo įvykio,  gresiančios ar susidariusios

ekstremaliosios situacijos apibūdinimas (laikas, adresas, objektas, informacijos  šaltinis, priežastys,
prognozė), priimti sprendimai, planuojami ar atlikti pirminiai veiksmai;

- esami ir galimi pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir
aplinkai šaltiniai;
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- ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pareigos, vardas, pavardė, telefonų numeriai;
- gelbėjimo  darbų  vadovo  pareigos,  vardas,  pavardė, telefonų numeriai.
Susidarius  ekstremaliajai  situacijai,  informacija  apie  susidariusią  ekstremaliąją  situaciją

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pateikiama ne tik telefonu, bet ir elektroniniu
paštu ar faksu užpildžius šias pranešimų formas: 

- forma ES-1 teikiamas pirminis pranešimas apie susidariusią ekstremaliąją situaciją. 
-  forma  ES-2  teikiamas  pranešimas  apie  atliekamus  gelbėjimo  darbus,   susidariusią

ekstremaliąją situaciją. 
- forma ES-3 teikiamas pranešimas apie ekstremaliosios situacijos  likvidavimą. 
Jeigu informacija apie susidariusią ekstremaliąją situaciją išsamiai pateikta formoje ES-1, o

ekstremaliosios situacijos vietoje padėtis nesikeičia, forma ES-2 nepildoma.
Informacija  apie  įvykį,  gresiantį  ar  įvykusį  ekstremalųjį  įvykį  ir  gresiančią   ekstremaliąją

situaciją  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamentui  teikiama  telefonu,  faksu  arba
elektroniniu paštu, formos nepildomos.

4.2. Ryšių organizavimo schemos ir informacija apie ryšių priemones, naudojamas
informacijai priimti ir perduoti tarp savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir

savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos,
ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų,

kitų savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų ir gelbėjimo, paieškos ir
neatidėliotinus darbus vykdančių civilinės saugos sistemos pajėgų

Ryšių organizavimo tikslas – užtikrinti nepertraukiamą sprendimų, informacijos perdavimą ir
priėmimą tarp visų sąveikaujančių civilinės saugos sistemos subjektų turimomis ryšio priemonėmis
per viešuosius ar žinybinius ryšius. Viešųjų ir privačiųjų ryšių tinklų, elektros tinklų gedimo atvejais
svarbi informacija perduodama per pasiuntinius.

Savivaldybės  ESK  ar  ESOC  informuoja  gretimų  Tauragės,  Pagėgių,  Klaipėdos,  Šilalės,
Neringos savivaldybių Ekstremalių komisijų pirmininkus apie įvykusias ekstremaliąsias situacijas
Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, kurių mąstai gali išplisti už savivaldybės ribų. Informacijos
teikimo  duomenys  pateikiami  tarpusavio  pagalbos  planuose  su  gretimomis  savivaldybėmis  (7
priedas).

Už  Šilutės  rajono  savivaldybės  ESOC  ryšio  organizavimą  atsako  centro  Visuomenės
informavimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė.

Visi  kiti  civilinės  saugos  sistemos  subjektai  atsako  už  operatyvų  ir  nepertraukiamą
informacijos perdavimą ir priėmimą savo turimomis techninėmis ryšio priemonėmis.

Ekstremaliųjų situacijų metu už ryšio kokybę, telekomunikacijos tinklų darbą atsako atsakingi
telekomunikacijų paslaugų tiekėjai.

Informacijai priimti ir perduoti tarp rajono savivaldybės ESK ir ESOC naudojamas linijinis ir
mobilusis telefono ryšys. ESK ir ESOC narių duomenys pateikti  3 ir 4 prieduose.

4.3. Informacijos teikimo gyventojams ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų
metu organizavimas (karštoji linija)

Už informacijos teikimą gyventojams ekstremaliųjų įvykių ar situacijų metu yra atsakinga
savivaldybės ESOC Visuomenės informavimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė.

ESOC Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupės duomenys pateikti 4 priede.
Informacija  rajono  gyventojams  apie  gresiantį  ar  susidariusį  ekstremalųjį  įvykį  ar

ekstremaliąją situaciją bus teikiama per rajoninius laikraščius „Pamarys“, „Šilokarčema“, „Šilutės
naujienos“ ,  Savivaldybės interneto svetainę  www.silute.lt,  Šilutės kabelinę televiziją,  seniūnijų
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seniūnus,  seniūnaičius,  bendruomenių  pirmininkus.  Šių  informacinių  priemonių  kontaktai
pateikiami 24 priede.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro patalpose
veiks „karštoji linija“. Numatomi kontaktai yra šie: el. paštas – administracija  @silute.lt  ,   tel. Nr. (8
441) 79208, faks. (8 441) 51517. 

4.4. Informacijos gavimo koordinavimas, jos pateikimas gyventojams ir
suinteresuotiems asmenims

Savivaldybėje  keitimasis  informacija  apie  ekstremalųjį  įvykį  ar  ekstremaliąją  situaciją
vykdomas vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio
02 d. įsakymu Nr.A1-799 „Dėl keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją
situaciją Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo ir atsakingų asmenų skyrimo“.  

Informacijos perdavimas ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos atvejais vykdomas
pagal  13  priede  pateiktą  schemą.  Informacijos  teikimą  gyventojams  ekstremaliųjų  įvykių,
ekstremaliųjų  situacijų  metu  organizuoja  Savivaldybės  Komunikacijos  skyrius  (iki  ESOC
sušaukimo) arba ESOC Visuomenės informavimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo
grupė  (sušaukus  ESOC).  Informacija  gyventojams  perduodama  periodiškai  organizuojamų
susitikimų su žiniasklaida metu. 

V GYVENTOJŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS

Gyventojų  evakavimas  –  dėl  gresiančios  ar  susidariusios  ekstremaliosios  situacijos
organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas,
laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas.

Šilutės  rajono  savivaldybėje  gyventojų  evakavimą  organizuoja  Šilutės  rajono  gyventojų
evakavimo  ir  priėmimo  komisija,  patvirtinta  administracijos  direktoriaus  2019  m.  liepos  17  d.
įsakymu Nr. A1-742 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos
sudarymo“ (5 priedas).

5.1. Iš ekstremaliosios situacijos židinio iškeldintiems gyventojams laikinų gyvenamųjų
patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų suteikimas

Evakuotiems  gyventojams  laikinų  gyvenamųjų  patalpų  ir  gyvybiškai  būtinų  paslaugų
(gyventojų  aprūpinimas  maistu,  geriamuoju  vandeniu,  medikamentais,  švariais  rūbais  ir  kt.)
suteikimą organizuoja Šilutės rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija ir
gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupė (5 ir 25 priedai). Kai gyventojai evakuojami
iš vienos savivaldybės į kitą, gyventojų evakavimą organizuoja savivaldybės, iš kurios evakuojami
gyventojai,  gyventojų  evakavimo ir  priėmimo komisija,  o  gyventojų  priėmimą,  laikinų  patalpų
būtiniausių  paslaugų jiems  suteikimą –  savivaldybės,  į  kurią  evakuojami  gyventojai,  gyventojų
evakavimo ir priėmimo komisija (5  priedas).

Gyventojų,  iškeldintų  iš  ekstremaliosios  situacijos  židinio,  laikinų  gyvenamųjų  patalpų  ir
gyvybiškai  būtinų  paslaugų  suteikimą  Šilutės  rajono  savivaldybėje  esančiuose  kolektyvinės
apsaugos  statiniuose  organizuoja  Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  įsakymu  sudaryta
Gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupė (toliau – Grupė), kurios sudėtis ir nuostatai
pateikti plano priede (25 priedas). Grupės uždavinys – organizuoti gyventojų aprūpinimą civilinės
saugos ir kitomis reikiamomis materialinėmis priemonėmis siekiant užtikrinti jų laikiną gyvenimą

31

mailto:xxxxxxxxxxxx@jurbarkas.lt


kolektyvinės  apsaugos  statinyje  gresiant  ekstremaliajai  situacijai  ar  jai  susidarius,  taip  pat  karo
metu.

Grupė atlieka šias funkcijas:
-organizuoja  kolektyvinės  apsaugos  statinio  parengimą  gyventojų  laikinam

apgyvendinimui;
-organizuoja reikiamo personalo numatymą ir pasitelkimą;
-organizuoja savanorių iš nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių pasitelkimą;
-organizuoja gyventojų priėmimą į kolektyvinės apsaugos statinius;
-organizuoja gyventojų maitinimą, asmens sveikatos priežiūrą ir psichologinę pagalbą,

apsaugą ir kitų būtinų poreikių tenkinimą;
-organizuoja viešosios tvarkos palaikymo ir apsaugos organizavimą;
-užtikrina statinių inžinerinių sistemų tinkamumą ir pakankamą funkcionavimą.

Savivaldybės laikinųjų gyvenamųjų patalpų sąrašas pateikiamas  (16 priedas).  Savivaldybės
teritorijoje  numatytų  kolektyvinės  apsaugos  statinių  vadovai  atsakingi  už  patalpų  pritaikymą
laikinai apgyvendinti evakuotus gyventojus.

Statinių  ar  patalpų  paruošimas  kolektyvinei  gyventojų  apsaugai  pradedamas  gavus
Administracijos  direktoriaus,  jo  pavaduotojo ar  įgalioto asmens rašytinį  pranešimą kolektyvinės
apsaugos statinio vadovui, kuriame nurodomas reikalingų paruošti patalpų plotas. Pagal planuojamą
apgyvendinti kolektyvinės apsaugos statinyje gyventojų skaičių, statinių ar patalpų vadovas nustato
reikalingą aptarnaujančio personalo skaičių.

Evakuotų  gyventojų  apgyvendinimas,  aprūpinimas  maistu  ir  būtiniausiomis  materialinėmis
priemonėmis  Šilutės  rajono  savivaldybėje  esančiuose  kolektyvinės  apsaugos  statiniuose  bus
organizuojamas  vadovaujantis  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus
reikalų  ministerijos  direktoriaus  Kolektyvinės  apsaugos  statinio  paruošimo  evakuotiems
gyventojams apsaugoti rekomendacijomis.

Neįgalieji ir juos prižiūrintys asmenys, motinos su kūdikiais apgyvendinami tuose statiniuose,
kuriuose  yra  jų  poreikius  atitinkančios  patalpos,  įrengtos  medicinos  pagalbos  patalpos,
neįgaliesiems pritaikyti tualetai, dušai ir kt. Kiti gyventojai apgyvendinami optimaliai išnaudojant
patalpos plotą ir sudarant sąlygas, kad šeimos nariai ir artimieji būtų kartu. Vienam gyventojui būtų
skiriama apie 3,5 kv. m gyvenamosios patalpos grindų ploto.

Komisija  organizuoja  savivaldybės  transporto  priemonių  paskirstymą gyventojų  surinkimo
punktams,  šių  transporto  priemonių  kolonų  palydą,  apsaugą  ir  informacijos  apie  gyventojų
evakavimą teikimą visuomenei.

Gyventojų  grįžimą į  gyvenamąsias  vietas  organizuoja tos  savivaldybės  Komisija,  į  kurios
teritoriją grąžinami gyventojai.

Evakuotiems  gyventojams  laikinai  apgyvendinti  savivaldybė  yra  sudariusi  laikinam
apgyvendinimui skirtų gyvenamųjų patalpų sąrašą (16 priedas).

5.2. Gyventojų evakavimo ir priėmimo tvarka

Gyventojų  evakavimas –  dėl  gresiančios  ar  susidariusios  ekstremaliosios  situacijos
organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas,
laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas.

Atsižvelgdami  į  ekstremaliosios  situacijos  sukeltą  pavojų  gyventojų  gyvybei  ar  sveikatai,
sprendimus dėl gyventojų evakavimo priima savivaldybės administracijos direktorius, kitų įstaigų ir
ūkio  subjektų  vadovai.  Karo  padėties  metu  atitinkamus  sprendimus  priima  karo  komendantai.
Įvykio  ar  ekstremaliojo  įvykio  metu  gyventojai  skubiai  iškeldinami  gelbėjimo  darbų  vadovo
sprendimu.

Gyventojų  evakavimą  savivaldybėje  organizuoja  gyventojų  evakavimo  ir  priėmimo
komisija,  kuri  organizuoja  gyventojų  evakavimą,  priėmimą,  laikinųjų  gyvenamųjų  patalpų  ir
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gyvybiškai būtinų paslaugų (gyventojų aprūpinimas maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais,
švariais drabužiais ir kt.) suteikimą, savivaldybių transporto priemonių paskirstymą, šių transporto
priemonių kolonų palydą, apsaugą ir informacijos apie gyventojų evakavimą teikimą visuomenei.

Gyventojų evakavimui organizuoti savivaldybėje įkuriami  gyventojų surinkimo, tarpiniai
gyventojų  evakavimo  ir  gyventojų  priėmimo  punktai,  kurių  struktūra  ir  įkūrimo  vietos
numatytos  savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  valdymo  plane.  Priklausomai  nuo  pavojaus
gyventojų  gyvybei  ar  sveikatai,  galimą  ekstremaliosios  situacijos  plitimo  kryptį  pasirenkamas
gyventojų evakavimo maršrutas ir nustatoma, per kuriuos gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų
evakavimo ir gyventojų priėmimo punktus bus vykdomas gyventojų evakavimas. 

Gyventojų surinkimo punktų paskirtis – surinkti gyventojus ir organizuoti evakavimą. 

Tarpinių gyventojų evakavimo punktų paskirtis – registruoti atvykstančius gyventojus, tikrinti
jų  cheminį  užterštumą,  vykdyti  dozimetrinę  kontrolę  ir  siųsti  gyventojus  į  gyventojų  priėmimo
punktus. 

Gyventojų priėmimo punktų paskirtis – pasitikti atvykstančius gyventojus, suskirstyti juos į
grupes ir palydėti iki jiems laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų. 

Gyventojų  surinkimo,  tarpiniuose  gyventojų  evakavimo ir  gyventojų  priėmimo punktuose
gyventojams teikiamos būtiniausios paslaugos, užtikrinama viešoji tvarka ir visuomenės sveikatos
sauga, prireikus teikiamos būtinajai medicinos pagalbai priskiriamos asmens sveikatos priežiūros
paslaugos, psichologinė ir socialinė pagalba.

Gyventojai,  kurie  neturi  galimybės  evakuotis  savarankiškai,  evakuojami  savivaldybės
transporto priemonėmis.

Sprendimus dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad pavojaus gyventojų
gyvybei ar sveikatai nebėra, priima savivaldybių administracijų direktorius arba karo komendantas.

Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai arba karo padėties atveju Lietuvos Respublikos
Vyriausybei  paskelbus  gyventojų  evakavimą,  atsižvelgdami  į  ekstremaliosios  situacijos,  karo
veiksmų sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, sprendimą evakuoti gyventojus priima:

5.2.1. kai gyventojai evakuojami iš kitai įstaigai ar ūkio subjektui priklausančios teritorijos ir
pastatų – kitų įstaigų ir ūkio subjektų vadovai;

5.2.2.  kai  gyventojai  evakuojami  vienos  savivaldybės  teritorijoje  –  savivaldybės
administracijos direktorius.

5.2.3.  kai  gyventojai  evakuojami  iš  vienos  savivaldybės  teritorijos  į  kitos  (gretimos  ar
negretimos)  savivaldybės  teritoriją   -  savivaldybės,  iš  kurios  teritorijos  evakuojami  gyventojai,
administracijos  direktorius  suderinęs  su  savivaldybės,  į  kurios  teritoriją  evakuojami  gyventojai,
administracijos  direktoriumi  ir  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamentu  prie  Vidaus
reikalų ministerijos.;

Jeigu gyventojams iškyla realus pavojus, tam, kad būtų išsaugota žmonių gyvybė bei sveikata,
priimamas  sprendimas  evakuoti  gyventojus  iš  teritorijų,  kuriose  pavojinga  gyventi  ir  dirbti.
Atsižvelgiant į ekstremaliosios situacijos mastą ir pavojų gyventojams, sprendimą dėl jų evakavimo
priima ir evakavimui vadovauja:

-   kai  kuriais  ekstremaliųjų  situacijų  atvejais,  kai  būtina  gyventojus  iškeldinti  skubiai  –
priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos bei policijos pareigūnai;

-   susidarius  ribotai  ekstremaliajai  situacijai  –  ūkio  subjekto,  įstaigos,  kur  atsitiko
ekstremalusis įvykis, vadovas.

Įvedus  karo  padėtį,  atsižvelgdama  į  pavojų  gyventojų  gyvybei  ar  sveikatai,  Lietuvos
Respublikos Vyriausybė skelbia gyventojų evakavimą.

Savivaldybės  administracijos  direktorius  įsakyme  dėl  gyventojų  evakavimo  gali  nustatyti
asmeniniams  poreikiams  tenkinti   naudojamų  daiktų  ir  priemonių,  kuriuos  leidžiama  turėti
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evakavimo metu, sąrašas ir kiekis, naminių gyvūnų vykimo kartu su evakuojamais jų šeimininkais
sąlygos, kitos sąlygos. Jei priimant sprendimą evakuoti gyventojus šių sąlygų nustatyti neįmanoma,
tai gali būti nustatyta vėliau, subjekto, priėmusio sprendimą, nutarimu.

Gyventojų evakavimo grafinė schema

5.3. Gyventojų surinkimo, tarpinių gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktų
struktūra ir numatomos jų įkūrimo vietos, asmenų, vykdysiančių šių punktų funkcijas,

telkimo tvarka

Gyventojų evakavimas vykdomas per gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų evakavimo ir
gyventojų priėmimo punktus, o jų vietas numato Savivaldybės administracijos direktorius. 

Gyventojų surinkimo punktai:
-registruoja evakuojamus gyventojus;
-skirsto  evakuojamus  gyventojus  į  grupes,  atsižvelgiant  į  nustatytą  pirmumo  tvarką

(pirmiausia evakuojami asmenys, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, asmenys,
kurių judėjimo funkcija sutrikusi, asmenys, kuriems nustatytas specialiosios nuolatinės slaugos ar
specialiosios  nuolatinės  priežiūros  poreikis,  ir  juos  prižiūrintys  ir  slaugantys  asmenys,  nėščios
moterys,  pateikiančios  medicinos  pažymas  apie  nėštumą,  arba  kai  akivaizdu,  kad  jos  nėščios,
šeimos, kuriose yra mažamečių vaikų);

-sudaro transporto priemonių ir (ar) pėsčiųjų kolonas, skiria kolonų vadovus;
-laipina gyventojus į transporto priemones.
Gyventojų  surinkimo  punktams  vadovauja  punkto  viršininkas   –  įstaigos  vadovas.

Savivaldybės  evakavimo  ir  priėmimo  komisijos  vadovo  siūlymu,  punkto  nariai  skiriami  iš
Savivaldybės  administracijos,  seniūnijų,  švietimo  įstaigų,  seniūnijų  bendruomenių,  policijos,
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asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigų,  kitų  įstaigų  ir  ūkio  subjektų,  nevyriausybinių  organizacijų
atstovų bei kviečiami savanoriai.

Gyventojų surinkimo punkto sudėtis:
-punkto  viršininkas  –  įstaigos  vadovas  koordinuoja  punkto  darbą,  prireikus  organizuoja

punkto darbą pamainomis ir didina punktą aptarnaujančių žmonių skaičių;
-transporto  apskaitos  grandis  (2  žm.)  –  kontroliuoja  transporto  atvykimą į  punktą,  tvarko

transporto apskaitą;
-gyventojų apskaitos grandis (3 žm.) – tvarko evakuojamų gyventojų apskaitą;
-gyventojų  įsodinimo  į  transportą  ir  kolonų  formavimo  grandis  (2  žm.)  –  organizuoja

evakuojamų gyventojų įsodinimą į transporto priemones, formuoja  autotransporto kolonas;
-ryšių ir informavimo grandis  (2 žm.) – palaiko ryšį su gyventojų evakavimo ir priėmimo

komisija, teikia jai duomenis apie evakuotus gyventojus;
-viešosios tvarkos palaikymo grandis (2 žm.) – palaiko viešąją tvarką;
-medicinos pagalbos grandis  (1 - 2 žm.) – organizuoja nukentėjusiesiems būtinąją medicinos

pagalbą.
Gyventojų registracija.
Gyventojų  apskaitos  grandis  pildo  evakuojamų  gyventojų  registracijos  lapus,  sudaro

Savivaldybės evakuojamų gyventojų sąrašą sudaro asmenų, išvykstančių su transporto savininku,
sąrašą, skirsto gyventojus į grupes, atsižvelgiant į nustatytą pirmumą tvarką (pirmiausia evakuojami
asmenys, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, asmenys, kurių judėjimo funkcija
sutrikusi, asmenys, kuriems nustatytas specialiosios nuolatinės slaugos ar specialiosios nuolatinės
priežiūros  poreikis,  ir  juos  prižiūrintys  ir  slaugantys  asmenys,  nėščios  moterys,  pateikiančios
medicinos  pažymas  apie  nėštumą,  arba  kai  akivaizdu,  kad  jos  nėščios,  šeimos,  kuriose  yra
mažamečių vaikų).

Transporto apskaita.
Transporto apskaitos grandis kontroliuoja transporto atvykimą (išvykimą) į (iš) punktą (-o),

tvarko transporto apskaitą. 
Gyventojams evakuoti bus naudojami Savivaldybėje registruotų įstaigų automobiliai,  kurių

sąrašas  pateiktas  plano  priede  (6  PRIEDAS). Didelė  dalis  gyventojų  evakuosis  savo  turimais
automobiliais. Neužtenkant transporto priemonių, bus kreipiamasi į kaimynines savivaldybes, su
kuriomis sudaryti tarpusavio pagalbos planai.

Gyventojų įsodinimo į transportą ir kolonų formavimas.
Gyventojų įsodinimo į transportą ir kolonų formavimo grandis sudaro transporto priemonių ir

(ar)  pėsčiųjų  kolonas,  skiria  kolonų  vadovus,  organizuoja  evakuojamų  gyventojų  įsodinimą  į
transporto priemones.

Informacijos teikimas.
Gyventojų surinkimo punkte ryšių ir informavimo grandis  teikia informaciją atvykusiems

gyventojams, užtikrina galimybę informuoti artimuosius, giminaičius apie buvimo vietą, išduoda
gyventojams informacinius lapus. Punkto viršininko nurodymu teikia informaciją apie evakuojamus
gyventojus Savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijai.

Gyventojų surinkimo punktuose gyventojams teikiamos būtiniausios paslaugos, užtikrinama
viešoji  tvarka  ir  visuomenės  sveikatos  sauga,  prireikus  teikiama  pirmoji  ir  skubioji  medicinos
pagalba,  psichologinė  ir  socialinė  pagalba,  užtikrinama  galimybė  informuoti  artimuosius,
giminaičius apie buvimo vietą, pagal kompetenciją įgyvendina kitus ekstremalių situacijų komisijos
priimtus  sprendimus,  o  judant  evakuojamų gyventojų  kolonoms užtikrinama viešoji  tvarka  tarp
punktų.

Medicininė, psichologinė ir socialinė pagalba.
Pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą teikia medicinos pagalbos grandis, kuri sudaroma iš

VšĮ  Šilutės  pirminės  sveikatos  priežiūros  centro  darbuotojų  ir  Savivaldybės  teritorijoje  esančių
asmens  ir  visuomenės  sveikatos  priežiūros  įstaigų  darbuotojų.  Šilutės  rajono   savivaldybės
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administracijos vyriausioji specialistė-savivaldybės gydytoja organizuoja, o Savivaldybės asmens ir
visuomenės priežiūros įstaigos (23 PRIEDAS) užtikrina evakuotų gyventojų sveikatos apsaugą. 

Psichologinę  pagalbą  teikia  Šilutės  rajono  savivaldybės  pedagoginė  psichologinė  tarnyba.
Gyventojų  surinkimo  punktuose  psichologinę  pagalbą  evakuojamiems  gyventojams  teiks  šiose
įstaigose dirbantys psichologai.

Socialinę  pagalbą  teikia  savivaldybės  įsteigtos  įstaigos,  teikiančios  socialines  paslaugas,
nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės bei tam teisę turintys fiziniai ir juridiniai
asmenys.  Savivaldybės  įstaigų,  teikiančių  socialines  paslaugas,  sąrašas  plano  priede  (23
PRIEDAS).

Viešosios tvarkos užtikrinimas.
Viešąją tvarką Šilutės rajono savivaldybėje užtikrina Tauragės apskrities vyriausiojo policijos

komisariato  Šilutės  rajono  policijos  komisariato  pareigūnai.  Trūkstant  pajėgų bus  kreipiamasi  į
Tauragės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, taip pat pasitelkiami policijos rėmėjai.

Tarpinis gyventojų evakavimo punktas:
-registruoja evakuojamus gyventojus;
-atlieka gyventojų cheminio ar kitokio užterštumo patikrą, vykdo dozimetrinę kontrolę;
-atlieka gyventojų sanitarinį švarinimą;
-atlieka transporto priemonių cheminio ar kitokio užterštumo kontrolę ir švarinimą;
-perlaipina  gyventojus  iš  transporto  priemonių,  vykusių  per  užterštą  teritoriją,  į  švarias

transporto priemones. 
Tarpiniame gyventojų evakavimo punkte yra trys zonos:
-atvykimo  (nešvari  zona),  kuri  skirta  atvykstančiam  transportui,  registracijai,  laukimui,

patikrinimui, kontrolei, bagažui;
-sanitarinio  švarinimo,  skirta  žmonių  prausimuisi,  persirengimui,  užterštų  drabužių

surinkimui; 
-išvykimo (švari zona), vietos laukimui, švariems automobiliams.
Tarpinio gyventojų evakavimo punkto sudėtis:
-punkto  viršininkas  –  įstaigos  vadovas  koordinuoja  punkto  darbą,  prireikus  organizuoja

punkto darbą pamainomis ir didina punktą aptarnaujančių žmonių skaičių;
-evakuojamų gyventojų apskaitos grandis (2 žm.) – tvarko evakuojamų gyventojų, vykstančių

viešuoju ir privačiuoju transportu, apskaitą;
-transporto  apskaitos  grandis  (2  žm.)  –  tvarko  autotransporto,  skirto  evakuojamiesiems

pervežti, apskaitą;
-ryšių ir informavimo grandis (2 žm.) – palaiko ryšį su gyventojų evakavimo ir priėmimo

komisija;
-viešosios tvarkos palaikymo grandis (2 žm.) – reguliuoja eismą ir palaiko viešąją tvarką;
-medicinos pagalbos grandis (2 žm.) – teikia evakuojamiesiems medicinos pagalbą;
-veterinarijos tarnybos grandis (1-2 žm.) – atlieka gyvulių ir gyvūnų sanitarinį švarinimą;
-gyventojų  užterštumo  kontrolės  grandis  (2  žm.)  –  atlieka  atvykusių  žmonių  cheminio

užterštumo kontrolę;
-sanitarinio švarinimo grandis (2 žm.) – atlieka atvykusių žmonių sanitarinį švarinimą;
-autotransporto  ir  technikos  dezaktyvavimo  punktas  (2  žm.)  –  atlieka  transporto  ir  kitos

technikos dezaktyvavimą.
Gyventojų  tarpinio  evakavimo  punktui  vadovauja  punkto  viršininkas  –  įstaigos  vadovas.

Savivaldybės  evakavimo  ir  priėmimo  komisijos  vadovo  siūlymu,  punkto  nariai  skiriami  iš
Savivaldybės  administracijos,  seniūnijų,  švietimo  įstaigų,  seniūnijų  bendruomenių,  policijos,
asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigų,  kitų  įstaigų  ir  ūkio  subjektų,  nevyriausybinių  organizacijų
atstovų bei kviečiami savanoriai. 

Evakuojamų gyventojų ir transporto registracija.
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Tarpinio  gyventojų  evakavimo  evakuojamų  gyventojų  apskaitos  grandis  registruoja
gyventojus  atvykstančius  privačiuoju  transportu,  sutikrina  gyventojų,  atvykstančių  savivaldybės
transportu, sąrašus, skirsto juos į grupes, atsižvelgdami į nustatytą pirmumo tvarką. Pirmumo tvarka
aptarnaujami  asmenys,  kuriems nustatytas  sunkus  ar  vidutinis  neįgalumo lygis,  asmenys,  kurių
judėjimo  funkcija  sutrikusi,  asmenys,  kuriems  nustatytas  specialiosios  nuolatinės  slaugos  ar
specialiosios  nuolatinės  priežiūros  poreikis,  ir  juos  prižiūrintys  ir  slaugantys  asmenys,  nėščios
moterys, pateikusios medicinos pažymas apie nėštumą, arba kai akivaizdu, kad jos nėščios; šeimos,
kuriose  yra  mažamečių  vaikų.  Transporto  apskaitos  grandis  tvarko  atvykusio  autotransporto  ir
autotransporto, skirto evakuojamiesiems pervežti apskaitą.

Informacijos teikimas.
Tarpinio gyventojų evakavimo ryšių ir informavimo grandis teikia informaciją atvykusiems

gyventojams,  užtikrina  galimybę  informuoti  artimuosius,  giminaičius  apie  buvimo  vietą. Punkto
viršininko  nurodymu  teikia  informaciją  apie  evakuojamus  gyventojus  Savivaldybės  gyventojų
evakavimo ir priėmimo komisijai.

Cheminio ar kitokio užterštumo patikra ir dozimetrinė kontrolė. 
Gyventojų  užterštumo  kontrolės  grandis  atlieka  atvykusių  žmonių  cheminio  ar  kitokio

užterštumo patikrą bei dozimetrinę kontrolę. Evakuojamų gyventojų dozimetrinė kontrolė vykdoma
vadovaujantis Dozimetrinės kontrolės radiacinės avarijos atveju bendraisiais nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 12 d.  nutarimu Nr.  578 „Dėl  Dozimetrinės
kontrolės radiacinės avarijos atveju bendrųjų nuostatų patvirtinimo“.

Gyventojų sanitarinis švarinimas. 
Atvykusių  gyventojų  sanitarinį  švarinimą atlieka  sanitarinio  švarinimo grandis.  Gyventojų

sanitarinis švarinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2015  m.  vasario  12  d.  įsakymu  Nr.  V-209  patvirtintu  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  ir  jai
pavaldžių institucijų veiksmų cheminio užteršimo atvejus tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos
sveikatos  apsaugos  ministro  2011  m.  gruodžio  7  d.  įsakymu Nr.  V-1040 patvirtintais  Lietuvos
higienos  normos HN 99:2011 Gyventojų  apsauga įvykus radiologinei  ar  branduolinei  avarijai“,
reikalavimais. 

Autotransporto ir technikos švarinimas. 
Autotransporto ir technikos švarinimas atliekamas automobilių plovyklose. 
Tarpiniame gyventojų evakavimo punkte civilinės saugos sistemos pajėgos pagal kompetenciją

gyventojams  teikia:  būtinąsias  paslaugas,  užtikrina  viešąją  tvarką  ir  visuomenės  sveikatos  saugą,
prireikus  teikia  pirmąją ir  skubiąją  medicinos  pagalbą,  psichologinę ir  socialinę pagalbą,  užtikrina
galimybę informuoti artimuosius, giminaičius apie buvimo vietą, pagal kompetenciją įgyvendina kitus
ekstremaliųjų  situacijų  komisijos  priimtus  sprendimus,  o  judant  evakuojamų  gyventojų  kolonoms
užtikrina viešąją tvarką tarp punktų.

Materialinis aprūpinimas (būtiniausios paslaugos). 
Tarpinių gyventojų evakavimo punktų aprūpinimą reikalingomis materialinėmis priemonėmis

(šampūnas, muilas, kempinės, popierinės nosinaitės, žirklės, polietileniniai maišai nešvarių drabužių
surinkimui ir t.t.) organizuoja punkto viršininkas per savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų
centrą.  Tarpinio  gyventojų  evakavimo  punkto  materialinių  priemonių,  reikalingų  sanitariniam
švarinimui, sąrašas pateikiamas 1 lentelėje.

Medicininė, psichologinė ir socialinė pagalba. 
Pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą teikia medicinos pagalbos grandis, kuri sudaroma iš

VšĮ  Šilutės  pirminės  sveikatos  priežiūros  centro  darbuotojų  ir  Savivaldybės  teritorijoje  esančių
asmens  ir  visuomenės  sveikatos  priežiūros  įstaigų  darbuotojų.  Šilutės  rajono   savivaldybės
administracijos vyriausioji specialistė-savivaldybės gydytoja organizuoja, o Savivaldybės asmens ir
visuomenės priežiūros įstaigos (23 PRIEDAS) užtikrina evakuotų gyventojų sveikatos apsaugą. 
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Socialinę  pagalbą  teikia  savivaldybės  įsteigtos  įstaigos,  teikiančios  socialines  paslaugas,
nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės bei tam teisę turintys fiziniai ir juridiniai
asmenys. 

Viešosios tvarkos užtikrinimas. 
Viešąją tvarką Šilutės rajono savivaldybėje užtikrina Tauragės apskrities vyriausiojo policijos

komisariato  Šilutės  rajono  policijos  komisariato  pareigūnai.  Trūkstant  pajėgų  bus  kreipiamasi  į
Tauragės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą taip pat pasitelkiami policijos rėmėjai.

Veterinarija. 
Gyvulių ir gyvūnų apskaitą bei maisto kontrolę vykdo Veterinarijos tarnybos grandis, kurią

sudaro  Valstybinės  maisto  ir  veterinarijos  tarnybos  Šilutės  valstybinės  maisto  ir  veterinarijos
tarnybos darbuotojai.

Gyventojų priėmimo punktai:
-registruoja evakuojamus gyventojus ir nustato jų tapatybes;
-įkuria  Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  sudarytą  informacijos  centrą,  kuris  renka

informaciją apie atvykstančius gyventojus ir padeda jiems surasti šeimos narius;
-laikinai  suteikia  evakuojamiems  gyventojams  stacionarias  ar  laikinas  gyvenamąsias

patalpas, kurių sąrašas pateiktas (16 PRIEDAS).
Gyventojų priėmimo punkto sudėtis:
punkto viršininkas - įstaigos vadovas koordinuoja punkto darbą, prireikus organizuoja punkto

darbą pamainomis ir didina punktą aptarnaujančių žmonių skaičių;
-apgyvendinimo grandis  (4  žm.)  –  pasitinka  atvykstančius  gyventojus  ir  palydi  iki  jiems

laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų;
-gyventojų ir transporto apskaitos grandis (2 žm.) – tvarko atvykusių žmonių ir transporto

apskaitą;
-ryšių ir informavimo grandis (2 žm.) – teikia gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijai

duomenis apie evakuotus gyventojus;
-viešosios tvarkos palaikymo grandis (2 žm.) – palaiko viešąją tvarką;
-medicinos  pagalbos  grandis  (1  -  2  žm.)  –  organizuoja  medicinos  pagalbos  teikimą

evakuotiems asmenims.
Esant  dideliam  priimamų  evakuotų  gyventojų  skaičiui  punkto  grandžių  narių  skaičius

didinamas. 
Gyventojų registracija. 
Gyventojų  ir  transporto  apskaitos  grandis  registruoja  atvykusius  evakuotus  gyventojus,

nustato jų  tapatybes,  skirsto juos į  grupes,  atsižvelgdami į  nustatytą  pirmumo tvarką.  Pirmumo
tvarka aptarnaujami asmenys,  kuriems nustatytas  sunkus ar vidutinis  neįgalumo lygis,  asmenys,
kurių judėjimo funkcija sutrikusi, asmenys, kuriems nustatytas specialiosios nuolatinės slaugos ar
specialiosios  nuolatinės  priežiūros  poreikis,  ir  juos  prižiūrintys  ir  slaugantys  asmenys,  nėščios
moterys, pateikusios medicinos pažymas apie nėštumą, arba kai akivaizdu, kad jos nėščios; šeimos,
kuriose yra mažamečių vaikų.

Gyventojų apgyvendinimas.
Apgyvendinimo  grandis  pasitinka  atvykstančius  gyventojus  ir  palydi  iki  jiems  laikinai

suteiktų gyvenamųjų patalpų, kurių sąrašas pateiktas ( 16 PRIEDAS).
Gyventojų  priėmimo  punktuose  civilinės  saugos  sistemos  pajėgos  pagal  kompetenciją

gyventojams  teikia:  būtinąsias  paslaugas,  užtikrina  viešąją  tvarką  ir  visuomenės  sveikatos  saugą,
prireikus  teikia  pirmąją ir  skubiąją  medicinos  pagalbą,  psichologinę ir  socialinę pagalbą,  užtikrina
galimybę informuoti artimuosius, giminaičius apie buvimo vietą, pagal kompetenciją įgyvendina kitus
ekstremaliųjų  situacijų  komisijos  priimtus  sprendimus,  o  judant  evakuojamų  gyventojų  kolonoms
užtikrina viešąją tvarką tarp punktų.

Medicininė, psichologinė ir socialinė pagalba. 
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Pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą teikia medicinos pagalbos grandis, kuri sudaroma iš
VšĮ  Šilutės  pirminės  sveikatos  priežiūros  centro  darbuotojų  ir  Savivaldybės  teritorijoje  esančių
asmens  ir  visuomenės  sveikatos  priežiūros  įstaigų  darbuotojų.  Šilutės  rajono   savivaldybės
administracijos vyriausioji specialistė-savivaldybės gydytoja organizuoja, o Savivaldybės asmens ir
visuomenės priežiūros įstaigos (23 PRIEDAS) užtikrina evakuotų gyventojų sveikatos apsaugą. 

Psichologinę  pagalbą  teikia  Šilutės  rajono  savivaldybės  pedagoginė  psichologinė  tarnyba.
Gyventojų surinkimo punktuose,  kurie bus įkurti  Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigose,
psichologinę pagalbą evakuojamiems gyventojams teiks šiose įstaigose dirbantys psichologai.

Socialinę  pagalbą  teikia  savivaldybės  įsteigtos  įstaigos,  teikiančios  socialines  paslaugas,
nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės bei tam teisę turintys fiziniai ir juridiniai
asmenys.  Savivaldybės  įstaigų,  teikiančių  socialines  paslaugas,  sąrašas  plano  priede  (23
PRIEDAS). Savivaldybės visuomeninės organizacijos prisideda organizuojant rūbų išdavimą.

Viešosios tvarkos užtikrinimas. 
Viešąją tvarką Šilutės rajono savivaldybėje užtikrina Tauragės apskrities vyriausiojo policijos

komisariato  Šilutės  rajono  policijos  komisariato  pareigūnai.  Trūkstant  pajėgų  bus  kreipiamasi  į
Tauragės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą taip pat pasitelkiami policijos rėmėjai.

Gyventojų surinkimo punktai, tarpiniai gyventojų evakavimo punktai ir gyventojų priėmimo
punktai tvarko gyventojams evakuoti turimų ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka pasitelktų transporto
priemonių apskaitą,  teikia  informaciją  apie  evakuojamus gyventojus Šilutės rajono savivaldybės
evakavimo ir priėmimo komisijai ir PAGD arba valstybės ESOC, jeigu šis centras sušaukiamas, o
įvedus karo padėtį – ir karo komendantui, kurio veiklos teritorijoje veikia minėti punktai.

Aktyvavus  gyventojų  surinkimo,  tarpinius  gyventojų  evakavimo  ir  gyventojų  priėmimo
punktus  jų  viršininkų  sušaukimą  žodiniu  kvietimu  (telefonu)  vykdo  Savivaldybės  gyventojų
evakavimo ir  priėmimo komisijos pirmininko įgaliotas asmuo. Punktų viršininkai sušaukia savo
punktų narius. Punktų nariai turi susirinkti nedelsiant.

5.4. Galimos gyventojų evakavimo kryptys ir maršrutai

Numatomas  gyventojų  surinkimo  punktas  būtų  įkurtas  Šilutės  Pamario  pagrindinėje
mokykloje, Žalgirio g. 16, Šilutėje bei Šilutės Vydūno gimnazijoje, Atgimimo alėja 3, Šilutėje.

Evakavimo  maršrutu  Nr.1  gyventojai  iš  surinkimo  punkto  visais  atvejais  evakuojami  į
Žemaičių Naumiesčio ir Vainuto miesteliuose esančius tarpinius punktus: Žemaičių Naumiesčio ir
Vainuto seniūnijas ir apgyvendinami Žemaičių Naumiesčio ir Vainuto gimnazijose.

Evakavimo maršrutu Nr. 2 gyventojai evakuojami į Usėnų seniūnijoje būsiantį tarpinį punktą,
Usėnų seniūnijos pastatą ir apgyvendinami  Usėnų pagrindinėje mokykloje.

Evakavimo maršrutu Nr. 4 gyventojai evakuojami į Saugų seniūnijoje būsiantį tarpinį punktą,
Saugų seniūnijos pastatą ir apgyvendinami  Saugų pagrindinėje mokykloje.

Šie evakavimo maršrutai yra skirti evakuoti Šilutės miesto gyventojus.

5.5. Gyventojams evakuoti ekstremaliųjų situacijų atvejais būtinos priemonės ir
materialiniai ištekliai

5.5.1. Aprūpinimas transportu
Gyventojams  evakuoti  ekstremaliųjų  situacijų  atvejais  būtini  transporto  ištekliai  būtų

naudojami vadovaujantis materialinių išteklių žinynu ( 6 priedas).
Kai  neužtenka  transporto  priemonių  gyventojams  evakuoti  Savivaldybėje,  Savivaldybės

administracijos  direktorius  kreipiasi  į  kaimynines  savivaldybes  dėl   papildomų  30  vienetų  ne
mažesnių kaip 40 vietų autobusų gyventojams evakuoti pasitelkimo.

5.5.2.  Policija  užtikrina  viešąją  tvarką  gyventojų  susitelkimo,  įsodinimo  į  transportą,
išlaipinimo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, gyventojų evakavimo maršrutuose, tvarko evakuotų

39



gyventojų  apskaitą,  kontroliuoja  ir  reguliuoja  transporto  ir  pėsčiųjų  kolonų  eismą  nustatytais
maršrutais, organizuoja transporto kolonų palydą, nustatyta tvarka registruoja evakuotus gyventojus
laikinojo apgyvendinimo vietose.

5.5.3.  Evakuotų  gyventojų  medicininis  aprūpinimas  organizuojamas  evakuotų  gyventojų
priėmimo  punktuose.  Savivaldybės  gydytojas  organizuoja,  o  asmens  ir  visuomenės  sveikatos
įstaigos  užtikrina  evakuotųjų  gyventojų  sveikatos  apsaugą,  aprūpindamos  ir  medikamentais.
Medicinos įstaigų ir ambulatorijų sąrašas numatytas 23 priede.

5.6. Galimi gyventojų tarpiniai evakavimo punktai, surinkimo punktai, evakavimo kryptys ir
maršrutai

Šilutės  rajono  savivaldybėje  yra  numatyta  20  gyventojų  surinkimo  punktų,  20  tarpinių
gyventojų evakavimo punktų ir 29 gyventojų priėmimo punktai.

Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai,
galimą ekstremaliosios situacijos neigiamų padarinių plitimo kryptį,  Šilutės  rajono savivaldybės
administracijos  direktorius,  priėmęs  sprendimą evakuoti  gyventojus,  nedelsdamas,  bet  ne vėliau
kaip  per  3  dienas,  suderinęs  su  savivaldybių,  per  kurias  ir  į  kurias  evakuojami  gyventojai,
administracijų  direktoriais,  pasirenka  gyventojų  evakavimo  maršrutą  ir  nustato,  per  kuriuos
gyventojų surinkimo punktus, tarpinius gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktus bus
evakuojami  gyventojai.  Karo  padėties  atveju,  savivaldybės,  iš  kurios  evakuojami  gyventojai,
administracijos direktorius visus veiksmus derina su teritorijoje veikiančiu karo komendantu, taip
pat su karo komendantais, per kurių ir į kurių veiklos teritoriją bus evakuojami gyventojai.

Galimi maršrutai iš Šilutės rajono savivaldybės į kaimynines savivaldybes:
1. Į Klaipėdos rajono savivaldybę ( Šiaurės kryptimi) (26 priedas).
2. Į Pagėgių savivaldybę (Pietryčių kryptimi) (26 priedas).
3. Į Tauragės rajono savivaldybę (Rytų kryptimi) (26 priedas).

5.7. Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės

Kolektyvinės apsaugos statinys  – statinys ar patalpa,  kurią  ekstremaliųjų situacijų ar karo
metu  galima  pritaikyti  gyventojams  apsaugoti  nuo  atsiradusių  gyvybei  ar  sveikatai  pavojingų
veiksnių.

Kolektyvinės apsaugos statiniai žymimi šiuo ženklu:
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Kolektyvinės apsaugos statiniai, tai specialūs statiniai (tipinės slėptuvės), taip pat kiti statiniai
(gyvenamosios ir darbo patalpos, rūsiai ir pan.), kurie, tinkamai juos paruošus, gali būti naudojami
žmonių apsaugai nuo prognozuojamo pavojingo poveikio.

Kolektyvinės  apsaugos  statinių  poreikis  nustatomas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 529 ,,Dėl kolektyvinės apsaugos statinių poreikio
nustatymo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“.  Savivaldybės  administracijos  direktorius  kiekvienais
metais  tikslina  kolektyvinės  apsaugos  statinių  sąrašą  bei  galimą  apsaugoti  minimalų  gyventojų
skaičių.  Šilutės  rajono  savivaldybės  administracijos  direktorius  yra  patvirtinęs  kolektyvinės
apsaugos statinių,  kurie ekstremaliųjų situacijų metu gali  būti  pritaikyti  gyventojų apsaugai nuo
atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, sąrašas. Šių patalpų sąrašas pateikiamas  (15
PRIEDAS). Minimalus  kolektyvinės  apsaugos  statiniuose  apsaugomų  savivaldybės  gyventojų
skaičius – 9655.

Kolektyvinės  apsaugos  statiniai  bus  pritaikomi  ir  laikinam  evakuotų  gyventojų
apgyvendinimui.

Kolektyvinės apsaugos statiniai numatyti valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio
subjektų  ir  kitų  įstaigų  patalpose,  kuriuose  užtikrinamas  gyvybiškai  svarbių  paslaugų  teikimas
gyventojams.

Visi statiniai ir patalpos, kurias ekstremaliųjų situacijų ar karo atvejais galima būtų pritaikyti
gyventojams  apsaugoti  nuo  atsiradusių  gyvybei  ar  sveikatai  pavojingų  veiksnių,  pažymėti
specialiuoju ženklu. 

Visuose  numatytuose  statiniuose  evakuotiems  gyventojams  būtų  tenkinami  minimalūs
poreikiai, higienos normos, trijuose statiniuose yra sąlygos apsaugoti specialiųjų poreikių turinčius
gyventojus.

Savivaldybės  teritorijoje  numatytų  kolektyvinės  apsaugos  statinių  vadovai  atsakingi  už
patalpų pritaikymą laikinai apgyvendinti evakuotus gyventojus.

Kolektyvinės apsaugos statinių  (patalpų) sąrašas pateikiamas plano 15 priede. 

VI GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR GRESIANČIŲ AR
SUSIDARIUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS IR

KOORDINAVIMAS

6.1. Asmens, atsakingo už informacijos priėmimą ir perdavimą, veiksmai gavus
informaciją apie gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią

ekstremaliąją situaciją

Asmuo,  atsakingas  už informacijos  priėmimą ir  perdavimą – savivaldybės  administracijos
civilinės  saugos  specialistas  –   gavęs  pranešimą  apie  gresiantį  ar  įvykusį  įvykį,   gresiančią  ar
susidariusią ekstremaliąją situaciją (toliau – ES),  juos įvertina pagal ekstremaliųjų įvykių kriterijus
ir apie tai praneša savivaldybės administracijos direktoriui – savivaldybės ESK pirmininkui.

Pranešime nurodoma, iš ko ir kada gauta informacija, įvykio data, laikas, vieta,  kas objekto,
kuriame  įvyko  ekstremalusis  įvykis,  vadovas,  įvykio  trumpa  charakteristika,  kokios  institucijos
informuotos, kas vykdo ir vadovauja gelbėjimo darbams, kokia pagalba reikalinga,  informaciją
perdavusio asmens vardas, pavardė, pareigos, adresas, telefonas.
Informacija registruojama Šilutės rajono savivaldybės įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų
situacijų registracijos žurnale.

Gavęs  informaciją  savivaldybės  administracijos  civilinės  saugos  specialistas  ją  nedelsiant
telefonu perduoda:

-Savivaldybės administracijos direktoriui ir merui;
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-Klaipėdos PGV; 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.
Šilutės  rajono  savivaldybės  ESK  pirmininkas  (savivaldybės  administracijos  direktorius),

savivaldybėje  gresiant  ar  susidarius  ekstremaliajai  situacijai,  sušaukia  posėdį  ir  organizuoja
Savivaldybės ESK darbą. Savivaldybės ESK narių (3 PRIEDAS) sukvietimą telefonu, o parengus
raštišką kvietimą –faksu arba elektroniniu paštu vykdo Savivaldybės administracijos priimamojo
darbuotojas.

Savivaldybės ESK nariai darbo dienomis turi susirinkti nedelsiant, o ne darbo metu, poilsio ir
švenčių  dienomis  kaip  galima  greičiau.  Savivaldybės  ESK  teikimu,  atsižvelgęs  į  įvykio,
ekstremaliojo  įvykio  pobūdį,  Savivaldybės  administracijos  direktorius  paskiria  ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovą. Veiksmams koordinuoti ir pajėgoms vadovauti šaukiamas Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. 

Šilutės  rajono  savivaldybės  ESOC  koordinatorius  atsižvelgdamas  į  įvykio,  ekstremaliojo
įvykio ar ekstremaliosios situacijos mastą ir pobūdį, taip pat ESOC sušaukimo tikslus gali inicijuoti
viso ESOC (4 PRIEDAS) ar reikiamų ESOC grupių ar jų narių sušaukimą. ESOC grupių narius
ryšių  priemonėmis  sušaukia  grupių  vadovai,  gavę  ESOC  koordinatoriaus  nurodymą.  Sutrikus
telefoniniam ryšiui ESOC narių sukvietimas organizuojamas per pasiuntinius. Savivaldybės ESOC
nariai turi susirinkti nedelsiant.

6.2. Savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas ir veiksmų
koordinavimas

   Šilutės rajono savivaldybėje įvykus ekstremaliesiems įvykiams ar susidarius ekstremaliosioms
situacijoms, sukviečiama rajono savivaldybės ESK (3 priedas). Savivaldybės ESK įvertina situaciją,
nustato  pavojingumo  laipsnį  darbuotojams  ir  gyventojams,  turtui  bei  aplinkai,  galimą  poveikį
visuomenės  rimčiai,  prognozuojamas  pasekmes  ir  teikia  administracijos  direktoriui  pasiūlymą  dėl
ekstremaliosios situacijos paskelbimo. 

Gelbėjimo  darbų  vadovui  yra  pavaldžios  civilinės  saugos  ir  gelbėjimo  sistemos  pajėgos,
neatsižvelgiant į jų priklausomybę.

Bendrą vadovavimą civilinės saugos veiksmams, kai naudojami rajono savivaldybės telkiami
ištekliai, atlieka rajono savivaldybės ESK.
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 Dalyvaujančiųjų savivaldybės lygio ES valdyme sąveikos schema

ESK pirmininko paskirtas  ekstremaliosios  situacijos  operacijų  vadovas  (toliau  – operacijų
vadovas) vadovauja civilinės saugos veiksmams už židinio ribų ir koordinuoja visą gelbėjimo darbų
vadovui teikiamą pagalbą.

Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, sprendimą dėl savivaldybės
ESOC  (4  priedas) sušaukimo  priima  savivaldybės  ESK  arba  savivaldybės  administracijos
direktorius. Veiksmai savivaldybės lygiu koordinuojami ir pajėgoms vadovaujama per savivaldybės
ESOC. 

Kol nepaskirtas savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, pajėgų veiksmus
savivaldybės  lygiu  organizuoja  ir  koordinuoja  savivaldybės  ESOC.  Sprendimai  priimami
vadovaujantis  savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  valdymo  plane  numatytais  veiksmais  ir  (ar)
savivaldybės ESOC nuostatų suteiktais įgaliojimais.

Paskyrus savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą, gelbėjimo darbų vadovas
toliau organizuoja darbus įvykio vietoje. Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas
atsako už darbų organizavimą savivaldybės mastu.

Jeigu ekstremalioji situacija apima ne daugiau kaip tris gretimas savivaldybes, savivaldybių
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovai visus veiksmus derina tarpusavyje, priimami kolegialūs
sprendimai,  tačiau  galutinio  sprendimo dėl  bendrų  darbų  koordinavimo teisę  turi  savivaldybės,
kurioje yra ekstremaliosios situacijos židinys, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas. 

Savivaldybės  ekstremaliosios  situacijos  operacijų  vadovas  atsako  už  ekstremaliosios
situacijos padarinių, galinčių sukelti ekstremalųjį įvykį ar kartotinę ekstremaliąją situaciją, šalinimo
darbų (toliau – neatidėliotini ekstremaliosios situacijos padarinių šalinimo darbai) organizavimą. 

Kiekvienais metais organizuojamas savivaldybės ESK posėdis dėl pasirengimo potvyniui ir
patvirtinamas   pasiruošimo  galimam  potvyniui  veiksmų  planas,  kuriame   numatomi   visų
atitinkamų institucijų  ir tarnybų pasirengiamieji veiksmai prieš ir potvynio atveju. 

Stichiniai ir katastrofiniai hidrologiniai reiškiniai,  potvynis

Šilutės rajone daugiau nei 90 % stichinių ir katastrofinių hidrologinių reiškinių atvejų susidaro
Nemuno žemupio ir deltos rajonuose. Kasmet Nemunas užtvindo dalį deltos ir padaro žalos čia
esančioms nedidelėms gyvenvietėms ir vienkiemiams, apgadina, suardo komunikacines sistemas ir
Nemuno žemupio polderius. 

Nemuno žemupio potvyniai užlieja kelius, todėl sutrinka susisiekimo galimybės.  Šiuo metu
per  užliejamą  ruožą  kelyje  į  Rusnė  pastatyta  automobilių  estakada,  todėl  transporto  perkėlimo
poreikis atkrenta. Nesant  galimybės  į  Rusnės  salą  patekti  per  automobilių  estakadą ir  kol  upes
nesukausto ledas, numatomas gyventojų perkėlimas iš Šilutės laivų uosto ir atgal.

Pagal stichinių, katastrofinių meteorologinių  ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.D1-702 „Dėl Lietuvos
Respublikos  Aplinkos  ministro  2011  m.  lapkričio  11  d.  įsakymo  Nr.  D1-870  „Dėl   Stichinių,
katastrofinių  meteorologinių  ir  hidrologinių  reiškinių  rodiklių  patvirtinimo“  pakeitimo“  yra
nustatyti upių stichiniai ir katastrofiniai vandens lygiai:

- Nemune  ties  Šilininkais  –   ≥561  cm (vandens  lygio  pakilimas  Baltijos  sistemoje  virš
vandens matavimo stoties nulinio lygio, cm.) ;

- Atmatoje ties Rusne - ≥455 cm;
- Šyšoje ties Šilute - ≥403 cm;
- Leitėje ties Kūlynais - ≥245 cm.
Potvynio metu, vandens lygiui Nemuno upėje viršijus nustatytą stichinį ir katastrofinį lygį,

vidutiniškai užtvindoma 14 000 ha teritorija.
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Siekiant sumažinti potvynių riziką ir padarinių žalą Lietuvoje, Aplinkos apsaugos agentūra
parengė Potvynių rizikos valdymo plano projektą ir numatė prevencinių priemonių programą, kuri
bus  įgyvendinama  2016-2020  metais.  Šilutės  rajono  potvynio  atžvilgiu  pavojingos  vietos  yra:
Usėnų,  Juknaičių,  Šilutės,  Rusnės,  Saugų  ir  Kintų  seniūnijos.  Visi  šie  objektai  yra  įtraukti  į
Potvynių rizikos valdymo planą,  parengti  žemėlapiai,  numatytos potvynių mažinimo priemonės,
Žemėlapiai su pažymėtomis potvynio rizikos vietomis Šilutės rajone pateikiami 26 priede.

Savivaldybės  administracijos  Viešųjų  paslaugų  skyriaus  civilinės  saugos  specialistas,
seniūnijų  specialistai  kartu  su  Šilutės  PGT organizuoja  informacijos  pateikimą  gyventojams  ir
abipusio ryšio palaikymą, numato pagalbos teikimo ir gelbėjimo darbų organizavimą ir perspėjimo
ir informavimo schema galimo potvynio atveju.

Potvynių  metu  gyventojams,  esantiems  potvynio  užliejamose  teritorijose,  rekomenduojama
evakuotis,  tačiau  jei  gyventojai  atsisako  –  tai  apsirūpinti  būtiniausiomis  maisto  produktų,
medikamentų ir kitų priemonių atsargomis, pasirūpinti savo turto bei naminių gyvūnų saugumu.  

Seniūnijose yra platinami informaciniai lankstinukai „Kaip elgtis per potvynį“, bukletai „Kaip
smėlio  maišai  gali  apsaugoti  gyventojus  nuo  potvynio“  ir  daugiau  informacijos  skelbiama
savivaldybės internetinio puslapio  www.silute.lt  veiklos skyrelyje „Civilinė sauga“. Kiekvienais
metais  organizuojamas  savivaldybės  ESK  posėdis  dėl  pasirengimo  potvyniui  ir  patvirtinamas
pasiruošimo galimam potvyniui veiksmų planas, kuriame  numatomi  visų  atitinkamų institucijų  ir
tarnybų pasirengiamieji veiksmai prieš ir potvynio atveju. Plane numatytų priemonių įgyvendinimą
koordinuoja PAGD ir Klaipėdos PGV.

Stichinių hidrologinių reiškinių, potvynio likvidavimas:

Kilus  potvynio  grėsmei  Šilutės  rajono savivaldybėje,  Savivaldybė pirmoji  pasirūpina,  kad
būtų  laiku  pasirengta  su  juo  kovoti,  užtikrina  gyventojų  perspėjimą  ir  informavimą  ir  pateikia
objektyvią informaciją valdymo grandyje esančioms institucijoms bei atitinkamoms tarnyboms.

Kasmet organizuojamas savivaldybės ESK posėdis dėl pasirengimo potvyniui ir patvirtinamas
metinis  pasiruošimo galimam potvyniui  veiksmų planas,  kuriame  numatomi   visų   atitinkamų
institucijų   ir  tarnybų  pasirengiamieji  veiksmai  prieš  ir  potvynio  atveju.  Pasiruošimo  galimam
potvyniui veiksmų planas skelbiamas savivaldybės internetiniame puslapyje www.silute.lt.

Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius ir seniūnijos organizuoja informacijos
pateikimą gyventojams ir abipusio ryšio palaikymą, numato pagalbos teikimo ir gelbėjimo darbų
organizavimą kartu su Šilutės PGT ir kitomis institucijomis.

Šilutės rajono savivaldybė numato vykdyti tokias pasirengimo potvyniui priemones:

-  patikslinti galimo potvynio pavojaus atveju perspėjimo schemą;

-  patikslinti  ryšių  organizavimo  schemą  tarp  sąveikaujančių  pajėgų  ir  organizacijų,
dalyvaujančių gelbėjimo darbuose – atsakingas Savivaldybės Viešųjų paslaugų skyriaus civilinės
saugos specialistas;

-   organizuoti  technikos  ir  įrangos  paruošimą  gelbėjimo  darbams  atlikti  –  atsakingas
Savivaldybės Viešųjų paslaugų skyriaus civilinės saugos specialistas;

-  sudaryti sunkiai sergančių gyventojų ir gimdyvių, kuriuos tektų evakuoti iš užtvindymo
zonų, sąrašus – atsakingas Savivaldybės Viešųjų paslaugų skyriaus civilinės saugos specialistas; 

-  sudaryti  gyventojų,  norinčių evakuotis  prieš potvynį,  sąrašus – atsakingas Savivaldybės
Viešųjų paslaugų skyriaus civilinės saugos specialistas;

-  numatyti evakuojamų gyventojų apgyvendinimo vietas – atsakingas Savivaldybės Viešųjų
paslaugų skyriaus civilinės saugos specialistas;

- gyventojus informuoti apie galimus infekcinius susirgimus, profilaktikos taisykles potvynio
metu ir apie apsirūpinimą geriamojo vandens atsargomis – atsakingas Šilutės maisto ir veterinarinės
tarnybos vedėjas.
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Kilus  potvyniui,  sutelkiamos  nuolatinės  parengties  civilinės  saugos  ir  gelbėjimo  sistemos
pajėgos ir paskiriamas gelbėjimo darbų vadovas, kuris vadovauja gelbėjimo ir potvynio padarinių
šalinimo darbams ir juos koordinuoja.

Atsakingoji institucija – Šilutės rajono savivaldybė.
Remiančiosios  institucijos  –  Klaipėdos  PGV  Šilutės  priešgaisrinė  gelbėjimo  tarnyba,

Tauragės AVPK Šilutės rajono policijos komisariatas, AB „ESO“ Elektros tinklo eksploatavimo I
komanda,  Šilutės  pirminės  sveikatos  priežiūros  centro  Greitosios  medicininės  pagalbos  skyrius,
Šilutės meteorologijos stotis, UAB „Šilutės polderiai“, UAB „Šilutės autobusų parkas“, Aplinkos
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos valdybos Šilutės aplinkos apsaugos
inspekcija.

Šilutės rajono savivaldybė:
- skiria operacijų centro vadovą;
- gauna ir apibendrina informaciją apie įvykį, kurią perduoda Klaipėdos PGV ir PAGD;
- organizuoja gyventojų evakavimą;

- perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir
ūkio  subjektus  apie  gresiančią  ar  susidariusią  ekstremaliąją  situaciją,  galimus  padarinius  ir
priemones  jiems  pašalinti  ir  apsisaugojimo nuo  ekstremaliosios  situacijos  būdus. Gyventojams,
valstybės ir Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams perspėti
apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją naudojama perspėjimo sistema, kurią sudaro
perspėjimo  sirenomis  sistema  (toliau  –  PSS)  ir  trumpųjų  perspėjimo  pranešimų,  perduodamų
naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą (toliau – trumpasis
perspėjimo pranešimas), sistema, gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (toliau – GPIS).

Informacija  ir  rekomendacijos  gyventojams,  valstybės  ir  Savivaldybės  institucijoms  ir
įstaigoms,  kitoms  įstaigoms  ir  ūkio  subjektams  apie  gresiančią  ar  susidariusią  ekstremaliąją
situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos
būdus  (toliau  – pranešimas apie  įvykį)  perduodami  per  Lietuvos nacionalinį  radiją  ir  televiziją
(toliau – LRT), Šilutės kabelinę televiziją,  su kuriais pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai, dėl
gyventojų informavimo ekstremaliųjų situacijų atvejais,   radijo ir (ar) televizijos programas, per
elektronines tono ir balso sirenas.

Papildomai  valstybės  ir  Savivaldybės  institucijos  ir  įstaigos,  kitos  įstaigos,  ūkio  subjektai
(toliau – civilinės  saugos sistemos subjektai)  gali  būti  perspėjami ir  informuojami per Lietuvos
nacionalinį radiją ir televiziją, kitų transliuotojų, radijo ir (ar) televizijos programas, taip pat ir per
elektronines, rankinio valdymo sirenas, vidines avarinio įgarsinimo sistemas. Taip pat perspėjimai ir
informacija, esant techninėms galimybėms, gali būti skelbiama švieslentėse, interneto svetainėse,
socialiniuose tinkluose.

- telkia visas Savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja  pagalbos  teikimą  nukentėjusiems,  prireikus  organizuoja  evakuotų  gyventojų
apgyvendinimą;

- trūkstant pajėgų ar materialinių resursų, kreipiasi pagalbos į gretimas savivaldybes;
-  gyventojams,  ūkio  subjektams  ir  kitoms  įstaigoms  prašant,  teikia  prašymus  Finansų

ministerijai, gauti valstybės paramai už patirtą žalą;
- pagal savo kompetenciją priima norminius aktus susidariusios padėties atžvilgiu.
Klaipėdos PGV Šilutės PGT:
- vykdo gelbėjimo ir žmonių paieškos bei evakavimo darbus;
- vykdo naminių gyvūnų iškeldinimo darbus;
- suteikia nukentėjusiems pirmąją medicininę pagalbą.
Tauragės apskrities VPK Šilutės policijos komisariatas:
- organizuoja valstybinio, visuomeninio ir privataus turto apsaugą nelaimės teritorijoje;
- reguliuoja eismą nelaimės rajone ir jo prieigose;
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- organizuoja asmenų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į ekstremaliosios situacijos
židinį ribojimą;

-  informuoja  gyventojus  ir  įmones,  įstaigas  apie  esamus  eismo ribojimus,  ekstremaliosios
situacijos vietoje;

- pastoviai informuoja savivaldybės ESOC apie vykdomų priemonių eigą ir rezultatus.
AB „ESO“ Elektros tinklo eksploatavimo I komanda:
- užtikrina skubų elektros energijos atjungimą ekstremaliosios situacijos vietoje;
- teikia turimą informaciją apie vykdomas priemones ESOC.
Greitosios medicinos pagalbos skyrius:
- suteikia pirmąją medicininę pagalbą nukentėjusiems įvykio vietoje;
- organizuoja nukentėjusiųjų pervežimą į medicinos įstaigas;
- teikia informaciją apie nukentėjusius bei žuvusius ESOC.
Šilutės meteorologijos stotis:
- teikia informacija Šilutės rajono savivaldybei apie meteorologines ir hidrologines sąlygas

įvykio vietoje;
- vykdo hidrologinius matavimus matavimų stotyse ir apibendrintus duomenis pagal poreikį

pateikia ESOC.

 Gaisras pastatuose ir atvirose teritorijose (miškuose, durpynuose)

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų tikslas – gesinti gaisrus, gelbėti žmones, turtą, aplinką ir
suteikti pagalbą nukentėjusiems.

Gaisrų  gesinimas  organizuojamas  savivaldybės  lygiu.  Už  gaisrų  gesinimo  organizavimo
priemones  Šilutės  rajono  savivaldybės  teritorijoje  atsakingas  Šilutės  PGT  viršininkas  bei  VšĮ
„Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ viršininkas. Minimas priešgaisrines gelbėjimo
pajėgas sudaro: Šilutės PGT, Saugų, Kintų, Švėkšnos, Žemaičių Naumiesčio ir Vainuto ugniagesių
komandos (UK). Šiuo metu visose ugniagesių komandose yra suformuotos ir ugniagesių savanorių
komandos.

Jeigu  rajone  numatytų  priešgaisrinių  gelbėjimo  pajėgų  neužtenka  gaisrui  arba  gaisrams
likviduoti,  pajėgų  sutelkimą  ir  jų  valdymą  organizuoja  aukštesnio  administracinio  vieneto
Klaipėdos PGV. Jeigu pajėgos yra sutelkiamos iš kelių apskričių, jų valdymą organizuoja PAGD.

Gaisro gesinimui tiesiogiai vadovauja gaisro gesinimo vadovas.
Gaisrų  gesinimui  miškuose  vadovauja  VĮ  „Valstybinių  miškų  urėdija“  Šilutės  regioninio

padalinio  paskirti atsakingi asmenys. 
Rajone veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų, pavojingų objektų vadovai vadovauja gaisro

gesinimui objekte iki priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atvykimo.
Be priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų dalyvauti gaisro gesinimo darbuose sutelkiamos policijos,

greitosios medicinos  pagalbos,  aplinkosaugos,  dujų avarinės,  komunalinės ir  kitos tarnybos.  Šių
pajėgų dalyvavimo būtinumą bei užduotis gaisro gesinimo metu nustato gaisro gesinimo vadovas.

Kiekvieno  sudėtingo  gaisro  metu  gaisro  gesinimo  vadovas  turi  įvertinti,  kada  gaisro
parametrai  atitinka Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašą,  kuris  patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1063  „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006
m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo” pakeitimo”.

Gaisrui viršijus ekstremaliojo įvykio 1.4; 2.4; 6.7; 8.5; 8.6; 12.2 kriterijus,  gaisro gesinimo
vadovas apie galimą ekstremaliąją situaciją praneša rajono savivaldybės ESK pirmininkui ar ESOC
koordinatoriui. 

Neatsižvelgdamas  į  informacijos  perdavimą savivaldybės  ESK ar  ESOC,  gaisro  gesinimo
vadovas  tęsia  vadovavimą  priešgaisrinėms  gelbėjimo  pajėgoms  iki  ekstremaliojo  įvykio
likvidavimo ar kito gaisro gesinimo vadovo paskyrimo. Pradėjus veikti savivaldybės ESK ir ESOC,
gaisro gesinimo vadovas privalo vykdyti jų nurodymus.
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Gaisrų likvidavimas:

Atsakingoji institucija: Klaipėdos PGV.
Remiančiosios  institucijos:  Šilutės  rajono  savivaldybė,  Šilutės  rajono  savivaldybės  PT,

Tauragės apskrities VPK Šilutės rajono PK, Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro Greitosios
medicininės pagalbos skyrius, AB „ESO“ Elektros tinklo eksploatavimo I komanda, Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos  departamento Šilutės
skyrius.

Šilutės rajono savivaldybė:
-  perspėja  ir  informuoja gyventojus,  valstybės  ir  savivaldybių institucijas  ir  įstaigas,  kitas

įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius
ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja  pagalbos  teikimą  nukentėjusiems,  prireikus  organizuoja  evakuotų  gyventojų
apgyvendinimą;

- trūkstant pajėgų ar materialinių resursų, kreipiasi pagalbos į gretimas savivaldybes;
-  gyventojams,  ūkio  subjektams  ir  kitoms  įstaigoms  prašant,  teikia  prašymus  Finansų

ministerijai, gauti valstybės paramai už patirtą žalą;
- pagal savo kompetenciją priima norminius aktus susidariusios padėties atžvilgiu.
Klaipėdos PGV:
- vadovauja gaisrų gesinimui;
- gesina gaisrus ir gelbėja (evakuoja) žmones iš gaisro židinio ir pavojingo teritorijų;
- vykdo gaisro gesinimo vadovo ir  operacijų vadovo ir darbų koordinavimo štabo vadovo

funkcijas, išskyrus gaisrų gesinimą miškuose. Čia gaisrų gesinimui vadovauja atitinkamos miškų
urėdijos paskirti atsakingi asmenys;

- gauna ir priima informaciją apie įvykį, nuolat ją bendrina ir teikia visą informaciją PAGD;
- suteikia nukentėjusiems pirmąją medicininę pagalbą;
- tiria gaisro priežastis, nustato kaltus asmenis.
Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba:
- gesina gaisrus, gelbsti žmones bei turtą;
- vykdo gaisro gesinimo vadovo nurodymus.
Tauragės apskrities VPK Šilutės policijos komisariatas:
- organizuoja valstybinio, visuomeninio ir privataus turto apsaugą nelaimės teritorijoje;
- reguliuoja eismą nelaimės rajone ir jo prieigose;
-  organizuoja  viešosios  tvarkos  užtikrinimą gyventojų  susitelkimo,  įlaipinimo į  transportą,

išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, evakuojamųjų vežimo maršrutuose;
- organizuoja asmenų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į ekstremaliosios situacijos

židinį ribojimą;
-  informuoja  gyventojus  ir  įmones,  įstaigas  apie  esamus eismo ribojimus,  ekstremaliosios

situacijos vietoje;
- nustato nukentėjusiųjų tapatybes;
-  identifikuoja  žuvusiuosius,  surenka  pilna  informaciją  apie  aukas  bei  organizuoja  jų

išgabenimą iš įvykio vietos;
- imasi priemonių panikai išvengti ir masinių neramumų užkardymui;
- pastoviai informuoja savivaldybės ESOC apie vykdomų priemonių eigą ir rezultatus.
Greitosios medicinos pagalbos skyrius:
- suteikia pirmąją medicininę pagalbą nukentėjusiems įvykio vietoje;
- organizuoja nukentėjusiųjų pervežimą į medicinos įstaigas;
- teikia informaciją apie nukentėjusius bei žuvusius ESOC.
AB „ESO“ Elektros tinklo eksploatavimo I komanda: 
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- užtikrina skubų elektros energijos atjungimą ekstremaliosios situacijos vietoje;
- teikia turimą informaciją apie vykdomas priemones ESOC.
Nacionalinio  visuomenės  sveikatos  centro  prie  Sveikatos  apsaugos  ministerijos

Klaipėdos departamento Šilutės skyrius:
-  vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
- dalyvauja vertinant teritorijos užterštumo nuodingomis medžiagomis lygį, teikia pasiūlymus,

kaip apsaugoti gyventojus;
-  pagal  kompetenciją  bendrauja  su  kitomis  tarnybomis,  likviduojančiomis  ekstremaliosios

situacijos padarinius;
-  teikia turimą informaciją apie vykdomas priemones ESOC.

Neplanuotas elektros energijos tiekimo nutraukimas vartotojams

Atsakingoji institucija: AB „ESO“ Elektros tinklo eksploatavimo I komanda 
Remiančiosios institucijos: Šilutės rajono savivaldybė, Klaipėdos PGV.

AB „ESO“ Elektros tinklo eksploatavimo I komanda:
- skiria Gelbėjimo darbų ir operacijų vadovus;
- informuoja gyventojus apie neveikiančias elektros linijas (gedimus);
- aprūpina avarines brigadas reikalingomis medžiagomis ir priemonėmis;
- pasirūpina elektros energijos tiekimu iš kitų sugretintų linijų;
- nuolat  informuoja savivaldybės ESOC apie esamą padėtį.

Šilutės rajono savivaldybė:
-  perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas

įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius
ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja  pagalbos  teikimą  nukentėjusiems,  prireikus  organizuoja  evakuotų  gyventojų
apgyvendinimą;

- gaunamą informaciją pateikia PAGD.
Klaipėdos PGV ir Šilutės PGT:
-  vykdo  gelbėjimo  darbus,  suderinus  savo  veiksmus  su  AB  „ESO“  Elektros  tinklo

eksploatavimo I komanda ir Šilutės rajono savivaldybės ESK.

Gyvūnų ligų protrūkis, epizootijos

 Ekstremalusis įvykis (ekstremalioji situacija) Savivaldybės teritorijoje skelbiamas remiantis
Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu. Šiuo metu didžiausias dėmesys yra skiriamas afrikinio kiaulių
maro paplitimui Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Atsakingoji  institucija:  Valstybinės  maisto  ir  veterinarijos  tarnybos  Šilutės  maisto  ir
veterinarijos tarnyba.

Remiančiosios civilinės saugos sistemos institucijos: 
Šilutės rajono savivaldybė, Tauragės apskrities VPK Šilutės policijos komisariatas, AB „Kelių

priežiūra“ Šilutės kelių tarnyba.
Šilutės rajono savivaldybė:
-  perspėja ir  informuoja gyventojus,  valstybės ir  Savivaldybės institucijas ir  įstaigas, kitas

įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius
ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

- telkia Savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas kritusių gyvūnų išvežimui į
numatytas vietas ar deginimą ir užkasimą ekstremaliosios situacijos vietoje;
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-  kartu  su  Valstybine  maisto  ir  veterinarijos  tarnyba  organizuoja  visus  valymo  darbus
sprendžia tolimesnius veiksmus, pasibaigus ekstremaliajai situacijai;

 -  gyventojams,  ūkio  subjektams  ir  kitoms  įstaigoms  prašant,  teikia  prašymus  Finansų
ministerijai, kad gautų valstybės paramą už patirtą žalą.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šilutės maisto ir veterinarijos tarnyba:
- skiria Gelbėjimo darbų ir operacijų vadovus;
-  vadovaujasi  gyvūnų  pavojingų  užkrečiamųjų  ligų  neatidėliotinų  priemonių  planu  ir  jį

įgyvendina;
- atlieka epizootinius tyrimus, organizuoja, koordinuoja ir pagal kompetenciją vykdo gyvūnų,

maisto,  pašarų  ir  vandens  taršos  pavojingais  ir  ypač  pavojingais  ligų  sukėlėjais  tyrimą,  atlieka
mikrobiologinės taršos stebėseną;

- nustato gyvūnų ligų profilaktines žudymo priemones, kontroliuoja, kaip jos vykdomos;
-  kontroliuoja,  kad  būtų  sunaikintas  pavojingų  ir  ypač  pavojingų  ligų  sukėlėjų  pašaras,

šalutiniai gyvūniniai produktai ir pašalintas geriamojo vandens kenksmingumas;
-  nustato užkrėstoje  teritorijoje  gyvybiškai  svarbių objektų funkcionavimo,  žmonių ūkinės

veiklos,  kitų  veiklos  rūšių,  susijusių  su  maisto,  pašarų  tvarkymo tęstinumu,  geriamojo  vandens
tiekimu, naminių gyvūnų priežiūra ir auginimu, kitas procedūras;

-  kontroliuoja  ir  reglamentuoja  maisto  ir  pašarų  tvarkymo  subjektų  veiklą  užkrėstoje
teritorijoje;

-  įvertina  ekstremaliosios  situacijos  keliamą  grėsmę  ir  apie  diagnozuotas  gyvūnų
užkrečiamąsias  ligas  ir  priemones  joms  likviduoti  praneša  PAGD  prie  VRM  (Priešgaisrinės
apsaugos gelbėjimo departamentui), Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio ministerijoms.

-  pagal  kompetenciją  apie  gyvūnų  pavojingas  užkrečiamąsias  ligas  ir  jų  likvidavimo
priemones

-  praneša  Europos  Bendrijų  Komisijai,  Europos  Sąjungos  valstybių  narių  veterinarijos
tarnyboms, Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijai.

Tauragės apskrities VPK Šilutės policijos komisariatas:
- organizuoja teritorijų, kurioms taikomas karantino režimas, ribų apsaugą ir viešosios tvarkos

palaikymą, organizuoja ir vykdo pasimetusių ir paklydusių asmenų paiešką;
-  koordinuoja,  kaip  organizuojamas  civilinės  saugos  sistemos  pajėgų  patekimas  į

ekstremaliojo įvykio židinio teritoriją;
-  renka  ir  apdoroja  informaciją  apie  aukas,  organizuoja  žuvusių  gyventojų  atpažinimą  ir

tapatybės nustatymą.
AB „Kelių priežiūra“ Šilutės kelių tarnyba:
- numato valstybinės ir rajoninės reikšmės kelių apylankas, pažymi jas ženklais.
-  organizuoja  policijos  pajėgų  patelkimą,  palaiko  Vyriausybės  nustatytą  karantino  režimą,

padeda vykdyti ekstremaliosios situacijos valdymą užkrėstoje teritorijoje.

Stichiniai meteorologiniai reiškiniai
(labai smarki pūga, labai smarkus lietus, labai smarkus snygis,

 maksimalus vėjo greitis, labai smarki audra, viesulas, sausra, kaitra)

Gavęs  pranešimą  apie  artėjantį  meteorologinį  reiškinį  Savivaldybės administracijos
direktorius sukviečia Savivaldybės ESK, o susidarius ekstremaliai situacijai, Savivaldybės ESOC
arba  atskiras  grupes  ar  narius.  Savivaldybės  ESK  posėdyje  numatomi  paruošiamieji  darbai
seniūnijoms,  įmonėms,  įstaigoms,  organizacijomis,  kuriuos  atlikus,  sumažintų  meteorologinio
reiškinio padarinius, o šiam reiškiniui praėjus organizuotų padarinių šalinimo darbus.

Atsakingoji institucija – Šilutės rajono savivaldybės ESK ir ESOC.
Remiančiosios civilinės saugos sistemos institucijos:
 - Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyrius;
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 - Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šilutės maisto ir veterinarijos tarnyba;
 - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento Šilutės skyrius;
 - Klaipėdos PGV Šilutės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
- Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba.

 Užkrečiamosios ligos atvejis, protrūkis, epidemija

 Atsakingoji institucija – Šilutės rajono savivaldybės ESK.
Remiančiosios civilinės saugos sistemos institucijos:
- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento Šilutės skyrius;
-  Aplinkos  apsaugos  departamento  prie  Aplinkos  ministerijos,  Klaipėdos  valdybos  Šilutės

aplinkos apsaugos inspekcija;
- Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius;
- Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius;
- Tauragės apskrities VPK Šilutės policijos komisariatas;
- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šilutės maisto ir veterinarijos tarnyba.
Šilutės rajono savivaldybės ESK (administracijos direktorius):
-  perspėja  ir  informuoja gyventojus,  valstybės  ir  savivaldybių institucijas  ir  įstaigas,  kitas

įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius
ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

- telkia visas Savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti,
organizuoja  pagalbos  teikimą  nukentėjusiems,  prireikus  organizuoja  evakuotų  gyventojų
apgyvendinimą.

 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento Šilutės skyrius:
- koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą;
- įvertina susidariusią ekstremaliąją situaciją, nustato pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei;
- atlieka funkcijas, susijusias su užkrečiamųjų ligų nustatymu, užkrėstų teritorijų ar karantino

skelbimu ir (ar) atšaukimu;
-  organizuoja  epidemiologinį  tyrimą  ir  dalyvauja  organizuojant  kontrolės  (valdymo)

priemones;
- kontroliuoja, kaip užkrėstoje teritorijoje taikomos kontrolės (valdymo) priemonės ir vertina

jų veiksmingumą;
-  koordinuoja  medicininę  -  karantininę  kontrolę  pasienio  kontrolės  punktuose,  siekdama

apsaugoti Lietuvos Respublikos teritoriją nuo užkrečiamųjų ligų.
 Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos Šilutės aplinkos apsaugos inspekcija:
-  užtikrina  hidrometeorologinės  informacijos  ir  prognozių  teikimą  institucijoms,

dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją.
Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius:
- teikia socialinės pagalbos ir garantijų suteikimo paslaugas evakuotiems ir nukentėjusiems

gyventojams.
Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius:
- nustato ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms ir kitoms švietimo įstaigoms

priemones,  būtinas  ugdymo  (mokymo)  procesui  užkrėstoje  teritorijoje  organizuoti  arba  jam
nutraukti.

Tauragės apskrities VPK Šilutės policijos komisariatas:
- organizuoja teritorijų, kurioms taikomas karantino režimas, ribų apsaugą ir viešosios tvarkos

palaikymą, organizuoja ir vykdo pasimetusių ir pasiklydusių asmenų paiešką;
- koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų tarnybų patekimą į ekstremaliojo įvykio

teritoriją;
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-  renka ir  apdoroja informaciją apie aukas,  organizuoja žuvusiųjų gyventojų atpažinimą ir
tapatybės nustatymą;

- padeda valdyti ekstremaliąją situaciją užkrėstoje teritorijoje.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šilutės maisto ir veterinarijos tarnyba:
- organizuoja vandens, gyvūninių ir negyvūninių maisto produktų, pašarų laboratorinių tyrimų

atlikimą ir rizikos vertinimą.

6.3. Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių  padalinių veiklos tęstinumo
užtikrinimas, gresiant ar susidarius ekstremalioms situacijoms

Siekiant užtikrinti Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių nepertraukiamą
veiklą gresiant ar susidarius ekstremalioms situacijoms, alternatyvios darbo vietos yra numatomos
Šilutės pirmojoje gimnazijoje, K. Kalinausko g. 2, Šilutės mieste. Sprendimą perkelti darbuotojus ir
jų kiekį priims Savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės darbuotojai dirbs po 2 – 3
viename  kabinete,  bus  panaudotos  klasės,  kuriose  yra  kompiuterinių  tinklų  linijos.  Darbuotojų
perkėlimą vykdys skyrių vedėjai. Galimas ir perkėlimas į vieną iš seniūnijų saugioje zonoje.

Evakuacijos  eigą  koordinuoja  ir  už  transporto  pateikimą  evakuacijai  organizuoti  atsako
administracijos ESOC koordinatorius.

Savivaldybės  Ekstremalių  situacijų  komisijos  ir  Ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centro
darbas numatomas organizuoti alternatyvioje Savivaldybės administracijos darbo vietoje Vydūno
gimnazijoje,  K.  Kalinausko g.  2,  Šilutėje.  Už alternatyvių  ESK ir  ESOC darbo vietų  įrengimą
atsako ESOC koordinatorius.

Administracijos  direktoriui  priėmus  sprendimą  tęsti  savivaldybės  administracijos,  ESK,
ESOC darbą pagrindinėse patalpose esant uragano, cheminio, radioaktyvaus užterštumo pavojams,
už  patalpų  užsandarinimą ir  parengimą tolesnei  veiklai,  atsako Ūkio  skyriaus  vedėjas  ir  skyrių
vedėjai.

6.4. Materialinių išteklių telkimas ekstremaliųjų situacijų atvejais gelbėjimo, paieškos
ir neatidėliotiniems darbams atlikti

Savivaldybė,  susidarius  savivaldybės  lygio  ekstremaliajai  situacijai,  naudoja  jai
priklausančius materialinius ir techninius išteklius. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų
centras,  pradėjus  telkti  savivaldybės teritorijoje  turimus materialinius išteklius,  koordinuoja visą
teikiamą pagalbą. Savivaldybėje esantys materialiniai ir techniniai ištekliai pateikti plano 6 priede.

Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju Savivaldybės ekstremaliosios situacijos
operacijų  vadovui  nustačius,  kiek  ir  kokių  papildomų  materialinių  išteklių  reikia  gelbėjimo,
paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai likviduoti
ir jos padariniams šalinti, savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti,
ūkio subjektai  ir  kitos įstaigos,  su kuriais  pagal  Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme
nustatytus reikalavimus sudarytos materialinių išteklių teikimo sutartys.

Savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu reikalavimu ūkio subjektai ir kitos įstaigos
teikia materialinius išteklius gelbėjimo darbų vadovui arba savivaldybės ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovui į savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą vietą.

Kai išnaudojamos visos civilinės saugos sistemos pajėgų panaudojimo galimybės likviduojant
savivaldybės  lygio  ekstremaliąją  situaciją  ir  šalinant  jos  padarinius,  vadovaujantis  savitarpio
pagalbos  planais  su  gretimomis  savivaldybėmis  organizuojamas  papildomų materialinių  išteklių
pasitelkimas iš gretimų savivaldybių.

Vadovaujantis privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už
jų atlikimą tvarka, gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiami atlikti privalomų darbų.
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6.5. Sanitarinio švarinimo organizavimas, jo atlikimo vietos

Sanitarinio  švarinimo  tikslas –  maksimaliai  sumažinti  kenksmingų  faktorių  poveikį
žmonėms ir aplinkai radioaktyviojo, cheminio ir biologinio užteršimo atvejais. Gyventojų sanitarinį
švarinimą organizuoja Savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija. 

Sanitarinį švarinimą sudaro: 
- pirminis sanitarinis švarinimas;
- galutinis sanitarinis švarinimas.
Pirminis sanitarinis švarinimas – pradinis neatidėliotinas sanitarinis švarinimas ,,šiltojoje“

zonoje,  kuris,  įtarus  taršą,  yra  atliekamas  nukentėjusiems,  siekiant  jiems  sumažinti  pavojingų
medžiagų kenksmingumą. 

Galutinis sanitarinis švarinimas – galutinis  taršos pašalinimas nuo nukentėjusių žmonių,
atliekamas sanitarinio švarinimo punktuose.

Asmenų, dalyvaujančių šiuose darbuose, radiacinės saugos valstybinės higieninės kontrolės
vykdymą organizuoja Visuomenės sveikatos centras.

Užteršimo  cheminėmis  medžiagomis  atveju  pirminio  sanitarinio  švarinimo vietą  ir  būdus
nustato gelbėjimo darbų vadovas.  Teritorijos  degazavimo darbus vykdo objekto,  kuriame įvyko
cheminė avarija, pajėgos.

Šilutės  visuomenės  sveikatos  centras  nustato  aplinkos  privalomojo  profilaktinio
nukenksminimo (deratizacijos, dezinfekcijos, dezinfekcijos) poreikį, priima sprendimą, organizuoja
ir  atlieka  privalomą aplinkos  kenksmingumo pašalinimą (dezinfekiją,  dezinsekciją,  deratizaciją)
pavojingų  ir  ypač  pavojingų  užkrečiamųjų  ligų  židiniuose,  organizuoja  ir  atlieka  baigiamąją
dezinfekciją, dezinsekciją, deratizacija ligų židinio lokalizavimą ir likvidavimą.

Viešosios  įstaigos  Šilutės  pirminės  sveikatos  priežiūros  centras  ir  Šilutės  ligoninė  atlieka
profilaktinę dezinsekciją, deratizaciją organizuoja sanitarinio transporto, užkrėstus žmones vežusių
transporto priemonių ir ligonio slaugos priemonių dezinfekciją (dezinsekciją), organizuoja ir vykdo
išorės aplinkos nukenksminimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją).

Pavojingų,  ypač  pavojingų  žmonių  užkrečiamų  ligų  atveju  fiziniai  ir  juridiniai  asmenys
atlieka privalomą profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą. Transporto priemonių savininkai
užtikrina privalomąjį profilaktinį nukenksminimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją).

Pavojingų, ypač pavojingų gyvulių ir kitų gyvūnų užkrečiamų ligų atveju Šilutės valstybinė
maisto ir veterinarijos tarnyba patvirtina naudotinas dezinfekavimo priemones ir jų koncentracijas,
užtikrina  pastatų  bei  įrenginių,  įskaitant  transporto  priemones,  valymo,  dezinfekavimo  ir
apdorojimo insekcidais (kai taikoma) darbų priežiūrą, užtikrina užkrėstos laikymo vietos valymo ir
dezinfekavimo  reikalavimus,  nustato  individualią  valymo  bei  dezinfekavimo  tvarką,  duoda
privalomus  nurodymus  gyvulių,  kitų  gyvūnų užkrečiamųjų  ligų  profilaktikos  ir  jų  likvidavimo,
deratizacijos, dezinfekcijos vykdymui, organizuoja gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimą, kartu su
kitomis valstybės institucijomis organizuoja bendrų žmonėms ir gyvūnams, taip pat kitų gyvūnų
užkrečiamųjų  ligų  apsaugos  veterinarines  priemones.  Fiziniai  ir  juridiniai  asmenys  atlieka
privalomą profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą, atlieka deratizaciją pavojingų ir ypač
pavojingų  užkrečiamųjų  ligų  židiniuose,  transporto  priemonių  savininkai  užtikrina  privalomąjį
profilaktinį nukenksminimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją).

Apie vykdomas priemones Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilutės priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba  ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šilutės skyrius teikia
informaciją  Šilutės  rajono  savivaldybės  administracijos  direktoriui,  ekstremaliosios  situacijos
operacijų  vadovui,  kurie  koordinuoja  visus  darbus,  susijusius  su  žmonių,  technikos,  transporto
priemonių ir aplinkos švarinimu.

Numatyta, kad sanitarinis gyventojų švarinimo darbai bus atliekami Šilutės socialinių
paslaugų centro nakvynės namuose Tulpių g. 12, Šilutėje bei tarpiniuose gyventojų evakavimo
punktuose.  Vasaros  metu  technikos  ir  gyventojų  švarinimo darbus  galima  atlikti  ir  kitose  tam
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parinktose  vietose.  Sanitarinis  švarinimas  bus  atliekamas  pasitelkus  Klaipėdos  priešgaisrinės
gelbėjimo  valdybos,  Raudonojo  Kryžiaus  Šilutės  skyriaus  bei  Klaipėdos  visuomenės  sveikatos
centro pajėgas. 

Kenksmingi faktoriai  ir  jų poveikio židiniai yra nustatomi remiantis stebėjimą ir žvalgybą
vykdančių institucijų pateikta informacija.

Neprognozuojamo  radioaktyvaus  užteršimo  metu  savivaldybė  organizuoja  gelbėjimo
darbuose dalyvavusių žmonių švarinimą ir technikos bei transporto priemonių dezaktyvaciją. Šie
darbai  būtų  atliekami  įsteigtuose  žmonių  sanitarinio  švarinimo  bei  technikos  dezaktyvacijos
punktuose. Technikos dezaktyvacijos punktai būtų steigiami automobilių plovyklose.  Šiuo metu
lauko  plovykla  veikia  Pramonės  gatvėje  Nr.  1,  Šilutėje,  bei  plovyklos  Klaipėdos  g.  4B  ir
Cintjoniškių g. 15, Šilutėje.

6.6. Evakuotų gyventojų apgyvendinimo kolektyvinės apsaugos statiniuose
organizavimas

Evakuotų gyventojų apgyvendinimas,  aprūpinimas maistu ir  būtiniausiomis materialinėmis
priemonėmis  Šilutės  rajono  savivaldybėje  esančiuose  kolektyvinės  apsaugos  statiniuose  bus
organizuojamas vadovaujantis Kolektyvinės apsaugos statinio paruošimo evakuotiems gyventojams
apsaugoti rekomendacijomis.

Kolektyvinės apsaugos statinio paruošimo priimti evakuotus gyventojus
organizavimas

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-
527 patvirtino Šilutės rajono savivaldybėje esančių statinių ar patalpų, skirtų gyventojų kolektyvinei
apsaugai,  sąrašą.  (15  PRIEDAS),  kuris  Šilutės  rajono  savivaldybės  administracijos  (toliau  –
Administracijos) direktoriaus įsakymu kiekvienais metais tikslinamas ir skelbiamas Šilutės rajono
savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt  .   

Už statinių ar patalpų parengimą ekstremaliųjų situacijų atvejais yra atsakingi ūkio subjektų,
įstaigų vadovai (toliau – vadovai) arba jų įgalioti asmenys.

Statinių ar  patalpų parengties  būklė turi  būti  tokia,  kad,  susidarius  ekstremaliajai  situacijai,
patalpos  gyventojų apsaugai  būtų parengtos  darbo metu per  2  valandas,  o  nedarbo metu  per  4
valandas.

Paruoštose patalpose mokymo priemonių, įrenginių ir kitų daiktų leidžiama palikti ne daugiau
kaip 20 proc. patalpų tūrio.

Statinių  ar  patalpų  paruošimas  kolektyvinei  gyventojų  apsaugai  pradedamas,  gavus
Administracijos direktoriaus ar jį  pavaduojančio asmens rašytinį pranešimą, kuriame nurodomas
reikalingų paruošti patalpų plotas.

Statinių ar patalpų savininkams kompensuojamos visos patirtos išlaidos, susijusios su statinių
ar  patalpų  paruošimu,  pritaikant  jas  gyventojų  kolektyvinei  apsaugai,  jų  paruošimu grąžinant  į
pradinę  paskirtį,  taip  pat  išlaidos  dėl  statinių  ar  patalpų  apgadinimo bei  kitos  patirtos  išlaidos,
susijusios su papildomu šildymu, elektros, telefono, vandens naudojimu.

Evakuotų gyventojų maitinimas, higienos ir fiziologinių poreikių tenkinimas,
medicinos, psichologinė pagalba, apsauga ir aprūpinimas būtiniausiomis materialinėmis

priemonėmis,  institucijų ir organizacijų pasitelkimas, jų funkcijos organizuojant kolektyvinę
apsaugą
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Iš Šilutės esančių rajono savivaldybėje 30 kolektyvinės apsaugos statinių, numatytų laikinam
gyventojų apgyvendinimui, 23 iš jų yra maitinimo ir maisto ruošimo patalpos. Šiuose statiniuose
maitinimas  bus  organizuojamas  kaip  įprasta.  Ten,  kur  nėra  įrengtų  maisto  gaminimo  patalpų,
evakuotų gyventojų maitinimas bus organizuojamas pagal Savivaldybei pavaldžių įstaigų su maistą
tiekiančiomis įmonėmis sudarytas sutartis. Maistą numatoma pristatyti maistą gaminančios įmonės
arba savivaldybės administracijos turimu transportu. 

Socialinę  pagalbą  gyventojams,  apgyvendintiems  kolektyvinės  apsaugos  statiniuose  ir
patalpose organizuoja Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Socialinę pagalbą
teikia  Savivaldybės  įsteigtos  įstaigos,  teikiančios  socialines  paslaugas,  nevyriausybinės
organizacijos,  religinės  bendruomenės  bei  tam  teisę  turintys  fiziniai  ir  juridiniai  asmenys.
Savivaldybės įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, sąrašas pateikiamas plano 23 priede. 

Savivaldybės  visuomeninės  organizacijos  prisideda  organizuojant  rūbų  išdavimą,  maisto
atvežimą bei dalinimą: „Caritas“ , „Maisto bankas“, Raudonojo Kryžiaus organizacija.

Visuose  parinktuose  kolektyvinės  apsaugos  statiniuose  patenkinami  minimalūs  evakuotų
gyventojų poreikiai,  higienos normos, yra vandens tiekimo ir  nuotekų šalinimo tinklai,  tualetai,
prausyklos, dušai, numatytas patalpų valymas, komunalinių atliekų išvežimas, patalpų šaltuoju metų
laikotarpiu šildymas, užtikrinamas aprūpinimas reikiamu kiekiu priemonių (tualetiniu popieriumi,
šiukšlių dėžėmis ir maišais, prausimosi, dezinfekuojamosiomis ir kt. priemonėmis). 

Medicinos pagalbos patalpos yra įrengtos 19-oje kolektyvinės apsaugos statinių. Savivaldybės
asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos užtikrina evakuotų gyventojų sveikatos apsaugą.
Savivaldybės  teritorijoje  esančių  asmens  ir  visuomenės  sveikatos  priežiūros  įstaigų  sąrašas
pateikiamas plano 23 priede. Pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą teikia VšĮ Šilutės PSPC GMP
skyrius.

Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigose ( iš viso 27 kolektyvinės apsaugos statinių),
psichologinę  pagalbą  evakuotiems  gyventojams  teiks  šiose  įstaigose  dirbantys  psichologai.
Prireikus gali būti pasitelkti UAB „Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centro“ specialistai.

Apsaugą ir viešąją tvarką kolektyvinės apsaugos statiniuose užtikrina Tauragės AVPK Šilutės
rajono policijos komisariatas. Trūkstant pajėgų į pagalbą gali būti pasitelkiami policijos rėmėjai.

Susidarius  ekstremaliajai  situacijai  ar  karo  metu,  Savivaldybės  administracijos  direktorius
įsakymu skelbia savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir,  atsižvelgdamas į pavojų gyventojų
gyvybei  ir  sveikatai,  priima  sprendimą  gyventojų  saugumui  panaudoti  kolektyvinės  apsaugos
statinius ir patalpas, gavęs Savivaldybės ESK pasiūlymą.

Savivaldybės  administracijos  direktorius  priėmus  sprendimą  evakuoti  gyventojus,  yra
sušaukiama  Šilutės  rajono  savivaldybės  GEPK,  kuri  numato  reikiamą  personalą,  atsakingą  už
kolektyvinės  apsaugos  statinių  paruošimą  ir  aprūpinimą  materialinėmis  priemonėmis,  numato
sveikatos  priežiūros  ir  psichologinės  pagalbos,  apsaugos  ir  kitas  būtiniausias  paslaugas  ir  jų
teikėjus,  sprendžia  kitus  klausimus,  susijusius  su  būtiniausių  gyvenimo  kolektyvinės  apsaugos
statiniuose sąlygų užtikrinimu.

Maitinimo organizavimas. Šilutės rajono savivaldybėje iš 30 kolektyvinės apsaugos statinių,
numatytų  laikinam  gyventojų  apgyvendinimui,  22 statiniuose  yra  maisto  gaminimo  patalpos,
kuriose yra reikiamas maisto gaminimo ir saugojimo inventorius ir yra maisto ruošimo personalas.

 Ten,  kur  nėra  įrengtų  maisto  gaminimo  patalpų,  evakuotų  gyventojų  maitinimas  bus
organizuojamas pagal Savivaldybei pavaldžių įstaigų su maistą tiekiančiomis įmonėmis sudarytas
sutartis. Maistą numatoma pristatyti maistą gaminančios įmonės arba savivaldybės administracijos
turimu transportu (17 priedas).

Medicininis aprūpinimas. Savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos
užtikrina  evakuotų  gyventojų  sveikatos  apsaugą.   Savivaldybės  teritorijoje  esančių  asmens  ir
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų sąrašas pateikiamas plano priede (23 priedas). 

Higienos ir fiziologinių poreikių užtikrinimas. Visuose parinktuose kolektyvinės apsaugos
statiniuose patenkinami minimalūs  evakuotų gyventojų poreikiai,  higienos normos,  yra  vandens
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tiekimo  ir  nuotekų  šalinimo  tinklai,  tualetai,  prausyklos,  dušai,  numatytas  patalpų  valymas,
komunalinių  atliekų  išvežimas,  patalpų  šaltuoju  metų  laikotarpiu  šildymas,  užtikrinamas
aprūpinimas  reikiamu  kiekiu  priemonių  (tualetiniu  popieriumi,  šiukšlių  dėžėmis  ir  maišais,
prausimosi, dezinfekuojamosiomis ir kt. priemonėmis). Poreikius užtikrina pastatų savininkai bei
ESOC.

Psichologinės  pagalbos  teikimas.  Šilutės  rajono  savivaldybės  švietimo  įstaigose   (15
priedas),  psichologinę  pagalbą  evakuotiems  gyventojams  teiks  šiose  įstaigose  dirbantys
psichologai.

Apsaugos  ir  viešosios  tvarkos  užtikrinimas.  Tauragės  apskrities  vyriausiasis  policijos
komisariato Šilutės rajono policijos komisariatas. Savivaldybės viešosios tvarkos palaikymo pajėgų
materialinių ir žmogiškųjų išteklių suvestinė pateikiama plano priede (6 priedas). Vaizdo stebėjimo
sistema įrengta 9-iose kolektyvinės apsaugos statiniuose, 9-iose (švietimo įstaigose) yra budėtojai.

Socialinės pagalbos teikimas. Socialinę pagalbą gyventojams, apgyvendintiems kolektyvinės
apsaugos  statiniuose  ir  patalpose  organizuoja  Savivaldybės  administracijos  Socialinės  paramos
skyrius. Socialinę pagalbą teikia savivaldybės įsteigtos įstaigos, teikiančios socialines paslaugas,
nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės bei tam teisę turintys fiziniai ir juridiniai
asmenys. Savivaldybės įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, sąrašas pateikiamas plano priede (23
priedas).

Už  evakuotų  gyventojų  apgyvendinimą  kolektyvinės  apsaugos  statiniuose  ir  patalpose,
gyvybiškai būtinų paslaugų – gyventojų aprūpinimo maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais,
švariais drabužiais, pirmosios ir skubiosios medicinos pagalbos ir kitų gyvybiškai būtinų paslaugų
(toliau – būtinosios  paslaugos)  – suteikimo organizavimą atsakinga Savivaldybės  GEPK, kuriai
padeda Savivaldybės ESOC.

Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje laikinam gyventojų apgyvendinimui yra numatyti  30
kolektyvinės apsaugos statinių, kuriuose galimas apsaugoti minimalus gyventojų skaičius – 9 797.
Kolektyvinės apsaugos statinių (patalpų) sąrašas ir išdėstymo žemėlapis pateikiami Plano 9 ir 15
prieduose.

VII PAGALBOS TEIKIMO NUKENTĖJUSIEMS GYVENTOJAMS EKSTREMALIŲJŲ
ĮVYKIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU ORGANIZAVIMAS

Pagalbos teikimą nukentėjusiems gyventojams ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų
metu organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius.

7.1. Medicininės pagalbos organizavimas

Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą teikia
Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro Greitosios medicinos pagalbos skyriaus ekipažai ir VšĮ
Šilutės  ligoninės  Priėmimo  -  skubiosios  pagalbos  skyrius,  prireikus  –  ir  kitos  Savivaldybės
teritorijoje esančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

Vyriausiasis  specialistas  (savivaldybės  gydytojas)  (toliau  –  Savivaldybės  gydytojas)
ekstremaliųjų situacijų atvejais koordinuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą.

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos susidarius ekstremaliajai situacijai veikia
pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, parengtus atsižvelgiant į Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintas ekstremaliųjų situacijų valdymo planų metodines
rekomendacijas  ir  sveikatos  apsaugos  ministro  įsakymu patvirtintas  sveikatos  priežiūros  įstaigų
pasirengimo  veiklai  ir  veiklos  ekstremaliosiomis  situacijomis  plano  rengimo  metodines
rekomendacijas.

Visuomeninės sveikatos priežiūros priemonės (biologinės, cheminės, radiologinės, kt) įvairaus
pobūdžio ekstremaliųjų situacijų atvejais vykdomos vadovaujantis LR žmonių užkrečiamųjų ligų
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profilaktikos  ir  kontrolės  įstatymu,  LR  radiacinės  saugos  įstatymu  ir  kitų  teisės  aktų  nustatyta
tvarka.

Ekstremaliųjų  įvykių  ir  ekstremaliųjų  situacijų  atvejais  priešgaisrinės  gelbėjimo  įstaigos
dalyvauja teikiant pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą vadovaudamosi LR sveikatos apsaugos
ministro  įsakymu  patvirtinta  tvarka.  Gresiant  ar  susidarius  savivaldybės  lygio  ekstremaliajai
situacijai,  pirmąją ir  skubiąją  medicinos pagalbą teikia  greitosios medicinos  pagalbos  paslaugas
teikiančios  įstaigos  ir  įmonės,  stacionariosios,  o  prireikus  ir  ambulatorinės  asmens  sveikatos
priežiūros įstaigos.

Prireikus, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr.
V-303  „Dėl  Nevyriausybinių  organizacijų  pasitelkimo  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugų
teikimui  užtikrinti  ir  ekstremaliųjų  situacijų  atvejais  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“  ir  sąveikos
planais,  Lietuvos  Raudonojo  Kryžiaus  draugija  ir  kitos  nevyriausybinės  organizacijos  pagal
galimybes gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai pasitelkiamos sveikatos
priežiūros paslaugoms teikti.

Asmens sveikatos priežiūros tikslas - laiku suteikti medicinos pagalbą, diagnozuoti sveikatos
sutrikimus bei padėti atgauti sveikatą ekstremaliuose įvykiuose nukentėjusiems asmenims.

Veiklos apimtis:
-medicinos  pagalbos  teikimo  tvarkos  nustatymas  ir  teikimas  nukentėjusiems

ekstremalios situacijos židinyje;
-nukentėjusiųjų registravimas ir rūšiavimas;
-gabenimas į gydymo įstaigas;
-papildomų pajėgų pasitelkimas;
-stacionarios medicinos pagalbos teikimas;
-ligoninės lovų skaičiaus išplėtimas;
-kitų gydymo įstaigų informavimas dėl nukentėjusiųjų srauto;
-vietinės valdžios institucijų informavimas apie iš avarijos išvežtus ir gydymo įstaigos

priimtus nukentėjusius, jų skaičių, sveikatos būklę, priimtas priemones.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą savivaldybėje koordinuoja savivaldybės gydytojas.

Įvykus nelaimei, pirminių asmens sveikatos priežiūros centrų greitosios medicinos pagalbos stoties
dispečeris, užregistravęs įvykį, išsiunčia brigadas į įvykio vietą ir informuoja apie tai kitas tarnybas.
Greitosios  medicinos  pagalbos  stotis  nustato  pagalbos  teikimo  tvarką  ekstremalios  situacijos
židinyje. Pagalba teikiama už pavojaus sveikatai ir gyvybei židinio ribų.

Teikiant medicinos pagalbą ekstremaliosios situacijos židinyje, nustatoma pagalbos teikimo
vieta,  nukentėjusieji  rūšiuojami  pagal  sužeidimų  sunkumą,  registruojami,  po  to,  atsižvelgiant  į
sveikatos būklę, gabenami į stacionarias gydymo įstaigas.

Stacionari  medicinos  pagalba  teikiama  VšĮ  Šilutės  ligoninėje.  Gavus  informaciją  dėl
nukentėjusiųjų  srauto,  ligoninėje  papildomai  iškviečiamas  reikalingas  personalas,  prireikus
ruošiamos papildomos lovos nukentėjusiųjų hospitalizavimui.

Nepakankant  pajėgų  vykdyti  užduotis,  telkiamos  papildomos  pajėgos  iš  pirminės  asmens
sveikatos  priežiūros  centro,  savivaldybės  teritorijoje  esančių  ambulatorijų  ir  medicinos punktų.
Šilutės rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašas (23 priedas).

Informacija apie nukentėjusiųjų skaičių ekstremalaus įvykio židinyje, jų sveikatos būklę bei į
kokias  ligonines  nukentėjusieji  išgabenti,  per  greitosios  medicinos  pagalbos  stoties  darbuotoją
perduodama savivaldybės gydytojui, taip pat pranešama ligoninėms.
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Stacionari  medicinos  pagalba  teikiama  VšĮ  Šilutės  ligoninėje.  Gavus  informaciją  dėl
nukentėjusiųjų  srauto,  ligoninėje  papildomai  iškviečiamas  reikalingas  personalas,  prireikus
ruošiamos papildomos lovos nukentėjusiųjų hospitalizavimui. 

Nepakankant pajėgų vykdyti užduotis, telkiamos papildomos pajėgos iš VĮ Šilutės pirminės
sveikatos priežiūros centro.

7.2. Nukentėjusiųjų apgyvendinimas

Savivaldybės Administracijos Ūkio tarnyba organizuoja nukentėjusiųjų gyventojų aprūpinimą
laikinomis  gyvenamosiomis  patalpomis,  organizuoja  aprūpinimą  patalyne,  maistu  bei  kitomis
pirmos būtinybės prekėmis.

Ekstremaliųjų  situacijų  atvejais  nukentėjusieji  laikinai  būtų  apgyvendinti  mokyklose,  jų
bendrabučiuose,  kultūros  srities  pastatuose.  Savivaldybės  direktoriaus  įsakymu  yra  patvirtinta
gyventojų  kolektyvinės  apsaugos  darbo  grupė,  kuri  organizuoja  evakuojamų  gyventojų
apgyvendinimo kolektyvinės apsaugos statiniuose, sudarant būtiniausias gyvenimo sąlygas gresiant
ar  susidarius  ekstremaliajai  situacijai,  numato  ir  užtikrina  darbuotojų  (personalo,  budinčios
pamainos, avarinių tarnybų brigadų, greitosios medicinos pagalbos darbuotojų ir t. t.) kolektyvinę
apsaugą kolektyvinės apsaugos statiniuose (25 priedas). 

Savivaldybės  administracijos  Socialinės  paramos  skyrius  organizuoja  socialinę  pagalbą
evakuotiems ir nukentėjusiems gyventojams.

Teisės  aktų  nustatyta  tvarka  būtiniausios  paslaugos  (aprūpinimas  maistu,  geriamuoju
vandeniu,  švariais  drabužiais  ir  kita)  nemokamai  teikiamos  nukentėjusiems  gyventojams,
savivaldybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  atveju  evakuotiems  iš  pavojingų  teritorijų  ir
apgyvendintiems laikinojo apgyvendinimo vietose. Sprendimą dėl nemokamai teikiamų būtiniausių
paslaugų  kitiems  gyventojams  ir  šias  paslaugas  teikiančių  civilinės  saugos  sistemos  subjektų
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos.

Savivaldybės švietimo skyrius organizuoja evakuotų mokyklinio amžiaus vaikų švietimą ir
mokymą.
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Prireikus Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir kitos nevyriausybinės organizacijos pagal
galimybes, gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai teikia nukentėjusiems
gyventojams socialinę pagalbą.

Savivaldybės  administracijos  Socialinės  paramos  skyrius,  Švietimo  skyrius  pagal
kompetenciją  savivaldybės  lygio  ekstremaliųjų  situacijų  atvejais  organizuoja  psichologinės
pagalbos teikimą.

Visuomenės  paskirties  pastatų,  kuriuose  galima  laikinai  apgyvendinti  žmones,  suvestinė
pateikta Plano 16 priede.

7.3. Socialinių paslaugų ir paramos teikimas

Socialinė  pagalba  nukentėjusiems  gyventojams  organizuojama  pasitelkiant  Savivaldybės
administracijos  Socialinės  paramos  skyrių,  kuris  organizuoja  socialinę  pagalbą  evakuotiems  ir
nukentėjusiems gyventojams.

Socialinė parama – socialinių išmokų mokėjimas ir socialinių paslaugų teikimas – vykdomas
per valstybės ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtintas socialines programas.

Socialinė  parama  fiziniams  asmenims  teikiama  per  Šilutės  rajono  savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyrių, seniūnijas. Socialinė parama gali būti suteikta pašalpos
arba paslaugos forma. Socialinė parama gali būti vienkartinė arba ilgalaikė. 

Bendrosios socialinės paslaugos
Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos asmeniui (šeimai), kurio gebėjimai savarankiškai

rūpintis  asmeniniu  (šeimos)  gyvenimu  ir  dalyvauti  visuomenės  gyvenime  gali  būti  ugdomi  ar
kompensuojami  atskiromis,  be  nuolatinės  specialistų  pagalbos  teikiamomis  paslaugomis.
Bendrosioms socialinėms paslaugoms priskiriamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir
atstovavimo,  transporto  organizavimo,  maitinimo  organizavimo,  aprūpinimo  būtiniausiais
drabužiais ir avalyne bei kitos paslaugos.

Specialiosios socialinės paslaugos
Specialiosios  socialinės  paslaugos  teikiamos  asmeniui  (šeimai),  kurio  gebėjimams

savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar
kompensuoti  bendrųjų  socialinių  paslaugų nepakanka.  Socialinė  priežiūra  yra  visuma paslaugų,
kuriomis asmeniui  (šeimai)  teikiama kompleksinė pagalba,  kuriai  nereikia nuolatinės  specialistų
priežiūros.  Socialinei  priežiūrai  priskiriamos  pagalbos  į  namus,  socialinių  įgūdžių  ugdymo  ir
palaikymo,  laikino  apnakvindinimo  bei  kitos  paslaugos.  Socialinė  globa  yra  visuma  paslaugų,
kuriomis asmeniui  teikiama kompleksinė pagalba,  kuriai  reikia nuolatinės specialistų  priežiūros.
Socialinė globa pagal trukmę skirstoma į dienos, trumpalaikę ir ilgalaikę. 

Pagalbos pinigai
 Atskirais savivaldybės institucijos nustatytais atvejais, kai vaikus prižiūri ar juos globoja (jais

rūpinasi) vaikus globojančios šeimos arba kai bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą
asmeniui (šeimai) yra veiksmingiau organizuoti pinigais, vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui
(šeimai) gali būti mokama piniginė išmoka – pagalbos pinigai. Savivaldybė atsako už socialinių
paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą planuodama ir organizuodama socialines
paslaugas,  kontroliuodama  bendrųjų  socialinių  paslaugų  ir  socialinės  priežiūros  kokybę.  

Savivaldybė planuoja socialines paslaugas:
- vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius;
- pagal gyventojų poreikius prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis; 
- vertina ir nustato socialinių paslaugų finansavimo poreikį.
Socialinių paslaugų teikimo mastui ir rūšims pagal gyventojų poreikius nustatyti savivaldybė

kasmet  sudaro  ir  tvirtina  socialinių  paslaugų  planą.  Socialinių  paslaugų  planas  sudaromas
vadovaujantis  Vyriausybės  ar  jos  įgaliotos  institucijos  patvirtinta  socialinių  paslaugų planavimo
metodika. 
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Savivaldybė organizuoja socialines paslaugas asmenims (šeimoms): 
- organizuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą;
-  pagal  nustatytą  asmens  (šeimos)  socialinių  paslaugų  poreikį  skiria  socialines  paslaugas

asmeniui (šeimai);
-  vertina  asmens  (šeimos)  finansines  galimybes  mokėti  už  socialines  paslaugas  ir  nustato

asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį;
-  viešuosius  pirkimus  reglamentuojančių  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  perka  socialines

paslaugas savo teritorijos gyventojams;
-  jeigu  reikia,  teisės  aktų,  reglamentuojančių  valstybės  ir  savivaldybių  turto  valdymą,

naudojimą  ir  disponavimą,  nustatyta  tvarka  perduoda  savivaldybei  priklausančias  patalpas
socialinių paslaugų įstaigoms panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis;

-  steigia,  reorganizuoja  ir  likviduoja  socialinių  paslaugų  įstaigas  bei  užtikrina  jų
funkcionavimą;

- parenka vaikus galinčias globoti šeimas ir jas prižiūri;
- rengia ir įgyvendina savivaldybės socialinių paslaugų programas ir projektus.
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius teikia savivaldybės administracijos

direktoriui  pasiūlymus  dėl  socialinės  pagalbos  suteikimo  evakuotiems  ir  nukentėjusiems
gyventojams ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu. 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Šilutės  skyrius   taip  pat  teikia  nukentėjusiesiems socialines
paslaugas,  labdarą  ir  paramą  (1  darbuotojas).  Ekstremaliųjų  situacijų  atveju  skyrius  turi  30
miegmaišių, 100 šiltų užklotų, įvairių šiltų rūbų, buities reikmenų.

Šilutės  rajono  savivaldybės  teritorijoje  esančių  socialinių  paslaugų  įstaigų,  šeimynų,
visuomeninių organizacijų, užsiimančių socialine rūpyba, sąrašas pateiktas 23 priede. 

Finansinė  pagalba.  Likviduojant  stichinių  padarinių  arba  ekstremaliųjų  situacijų  sukeltas
pasekmes,  nukentėjusiems  fiziniams  asmenims  būti  suteikta  finansinė  pagalba  iš  savivaldybės
administracijos direktoriaus rezervo arba Lietuvos valstybės rezervo specialiai šiam tikslui skirtų
lėšų.

7.4 Psichologinės pagalbos teikimas

Psichologinę pagalbą Šilutės rajono savivaldybėje ekstremaliųjų situacijų metu suteiktų UAB
„Šilutės psichikos sveikatos ir  psichoterapijos centro“ specialistai (8 darbuotojai),  Šilutės rajono
savivaldybės  mokymo  įstaigų  socialiniai  pedagogai  (23  pedagogų)  bei  VšĮ  Šilutės  socialinių
paslaugų centro socialiniai darbuotojai (35 darbuotojai) (23 priedas).

Psichologinę  pagalbą  gali  suteikti  nemokamai  visą  parą  veikiančių  tarnybų  linijos,  tiek
telefonu, tiek internetu. 

7.5. Švietimo paslaugos

Sustabdžius Šilutės rajono savivaldybėje esančios (-ių) mokyklos (-ų) veiklą dėl ekstremalaus
įvykio  ar  ekstremaliosios  situacijos  padarinių,  Savivaldybės  administracijos  Švietimo  skyrius
organizuoja  evakuotų  mokyklinio  amžiaus  vaikų  apskaitą,  imasi  priemonių  užtikrinti  švietimo
tęstinumą,  bendradarbiauja  su  kitais  Savivaldybės  skyriais  ir  institucijomis  vaikų  ir  mokinių
užimtumo, socialinės paramos, saugumo ir kitais klausimais.

Esant  trumpalaikei  evakuacijai  (iki  5–10  dienų),  koreguojamas  rajono  ugdymo  planas,
perkeliamos moksleivių atostogos, mokinių mokymas nevykdomas. 

Susidarius ilgesniam evakuacijos laikotarpiui – moksleivių mokymas organizuojamas laikinai
kitoje  ugdymo  įstaigoje:  sudaromos  visos  sąlygos  reikalingos  mokymuisi  (pasirūpinama
pagrindinėmis ugdymo priemonėmis), moksleivių klasės sujungiamos į kelias (stambinant jas).
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VIII VIEŠOSIOS TVARKOS PALAIKYMO ORGANIZAVIMAS

Viešosios tvarkos apsaugos tikslas – palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti eismo reguliavimą ir
saugumą, žmonių ir turto apsaugą ekstremalių įvykių metu.

Savivaldybės  teritorijoje  viešosios  tvarkos  ekstremaliųjų  situacijų  metu  palaikymą
organizuoja  Tauragės  apskrities  vyriausiojo  policijos  komisariato  Šilutės  rajono  policijos
komisariatas, vadovaudamasis komisariato parengtu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, kitais
norminiais  aktais.  Trūkstant  pajėgų,  pagalba  pasitelkiama  iš  Klaipėdos  apskrities  vyriausiojo
policijos komisariato.

8.1. Atsakingų už viešosios tvarkos palaikymą veiksmai

Viešosios tvarkos  palaikymo tikslas  – susidarius  ekstremaliajai  situacijai,  palaikyti  viešąją
tvarką, užtikrinti eismo saugumą, žmonių ir turto apsaugą.

Policijos  komisariatas  dalyvauja  informuojant  gyventojus  apie  susidariusią  ekstremaliąją
situaciją. Tam tikslui išskiriamas komisariato transportas su garsiakalbiais (5 automobiliai). 

Policijos  pajėgos  ekstremaliųjų  įvykių  vietoje  savo  veiksmus  derina  su  gelbėjimo  darbų
vadovu ir, vykdydamos jo nurodymus, saugo ekstremalaus įvykio židinį, užtikrina viešąją tvarką
gyventojų susitelkimo vietose,  evakuacijos ir  gelbėjimo bei padarinių likvidavimo metu,  įrengia
užtvaras,  kontroliuoja civilinės saugos ir  gelbėjimo sistemos pajėgų bei kitų tarnybų patekimą į
židinio teritoriją.

Policijos  komisariatas  organizuoja  valstybinio,  visuomeninio  ir  privataus  turto  apsaugą
nelaimės zonoje ir teritorijose, iš kurių evakuoti gyventojai.

Sprendimus dėl eismo apribojimo, saugomų zonų priima savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
komisija ar savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras į kurių sudėtį įeina savivaldybės,
policijos, priešgaisrinės apsaugos ir kitų institucijų atstovai.

Kilus pastatų susprogdinimo pavojui arba radus sprogmenis, gelbėjimo darbų vadovo pareigas
vykdo  policijos  pareigūnas.  Jis  priima  sprendimą  ir  organizuoja  skubų  žmonių  iškeldinimą  iš
ekstremalaus įvykio židinio, koordinuoja atvykusių PGT ir GMP pajėgų veiksmus.

Policijos komisariatas renka informaciją apie aukas, organizuoja žuvusiųjų identifikavimą. 
Policijos komisariato pareigūnai atlieka tyrimus, įvykus kriminalinio pobūdžio sprogimui ar

gavus pranešimą apie grasinimą susprogdinti,  padeda kitoms valstybinės priežiūros institucijoms
atlikti apklausą vykdant tyrimus.

Policijos komisariatas renka, registruoja ir analizuoja informaciją apie įvykius ekstremaliųjų
įvykių  vietoje,  keičiasi  šia  informacija  su  kitomis  ekstremaliųjų  įvykių  padarinių  likvidavimo
tarnybomis.  Apie  viešosios  tvarkos  būklę  nelaimės  vietoje  bei  vykdomus  veiksmus,  papildomų
pajėgų pasitelkimą ir jų paskirstymą, policijos komisariatas informuoja savivaldybės ESK.

Valstybės  sienos  apsaugos  tarnybos  Pagėgių  rinktinė  kartu  su  kitomis  kompetentingomis
institucijomis  ir  įstaigomis  dalyvauja  vykdant  paieškos  ir  gelbėjimo  darbus  pasienio  vidaus
vandenyse,  ieško pasiklydusių (dingusių) asmenų,  žvalgo ekstremaliosios situacijos židinį iš oro,
stebi  radiacijos  foną  ir padeda  policijos  pareigūnams  užtikrinti  arba  savarankiškai  kontroliuoja
civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų tarnybų patekimą į ekstremaliosios situacijos židinį, palaiko
viešąją tvarką ir  užtikrina eismo saugumą ekstremaliosios situacijos židinyje,  renka ir  sistemina
informaciją apie nukentėjusius ir žuvusius gyventojus, nustato žuvusiųjų tapatybę ir organizuoja jų
išgabenimą iš ekstremaliosios situacijos židinio pasienio ruože. Valstybės sienos apsaugos tarnyba
pasitelkiama per ESK, kurios darbo sudėtyje dalyvauja VSAT atstovas.

Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pajėgos, esant veiksmams, kuriais
šiurkščiai pažeidžiama viešoji tvarka (masiniai neramumai, grupiniai veiksmai, kuriais pažeidžiama
viešoji  tvarka  ar  priešinamasi  civilinės  saugos  sistemos  pajėgoms)  ekstremaliosios  situacijos
židinyje, jo prieigose ir evakuacijos maršrutuose, atkuria ir (ar) užtikrina viešąją tvarką.
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Trūkstant  civilinės  saugos sistemos pajėgų,  savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  komisijos
vadovo sprendimu viešajai  tvarkai palaikyti, eismo saugumo,  judėjimo kontrolės ir kitoms teisės
aktuose nustatytoms funkcijoms užtikrinti, į pagalbą civilinės saugos sistemos pajėgoms apskrities
principu gali būti pasitelkiami gretimų savivaldybių pareigūnai.

Valstybės sienos apsaugos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai bus kviečiami suderinus su
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie VRM, policijos pajėgomis ir su Policijos
departamentu.

Už panaudotus materialinius ir žmonių išteklius viešajai tvarkai palaikyti yra kompensuojama
Lietuvos Respublikos Vyriausybės numatyta tvarka.

Pareigūnus,  vykdančius  viešosios  tvarkos  palaikymą,  aprūpina  maistu,  kuru,  kitomis
būtiniausiomis  priemonėmis  savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centro  materialinio
techninio aprūpinimo grupė.

8.2. Civilinės saugos sistemos pajėgų, atsakingų už viešosios tvarkos palaikymą,
veiksmai įvykus ekstremaliajam įvykiui, susidarius ekstremaliajai situacijai

Tauragės AVPK  Šilutės rajono policijos komisariato bei policijos rėmėjų uždaviniai:
Viešoji  policija:  palaiko  viešąją  tvarką  rajone,  ypatingą  dėmesį  atkreipiant  į  evakuojamų

gyventojų  susibūrimo  vietas,  apgyvendinimo  vietas,  padeda  likviduoti  ekstremalių  situacijų
padarinius, organizuoja transporto koloną, tikrina transporto techninę būklę, lydi autokoloną, kartu
su kitomis tarnybomis blokuoja įvykio rajoną,  imasi priemonių užkertant kelią eismo įvykiams,
teikia pagalbą CS tarnyboms. 

Kriminalinė policija: tiria padarytas nusikalstamas veikas. 
Migracijos tarnyba:  atlieka evakuotų gyventojų apskaitą, surašymą. 

    Operatyvaus valdymo grupė:   užtikrina radijo  ryšį  tarp  tarnybų,  apie  situacijos  pasikeitimą
informuoja rajono ir PK vadovybę. 

8.3. Materialiniai ir žmogiškieji ištekliai viešajai tvarkai savivaldybėje palaikyti

Tauragės AVPK  Šilutės rajono policijos komisariato materialiniai ir žmogiškieji ištekliai:
Personalas: viso 55 etatai.
Struktūra: viršininkas, Veiklos skyrius, Reagavimo skyrius.
Policijos  komisariate  eksploatuojama  9  automobiliai,  20  radijo  stočių  (automobilinės  –  9,

nešiojamos – 11),  55 dujokaukės bei 55 spec.  kombinezonai.  Personalas ekstremaliųjų situacijų
atvejais aprūpinamas specialia apranga ir specialia įrangą pagal galiojantį standartą.

Valstybės  sienos  apsaugos  tarnybos  Pagėgių  rinktinės  materialiniai  ir  žmogiškieji
ištekliai:

Personalas: viso 56 etatai, per dvi valandas susirinktų 30 pareigūnų.
Struktūra: Pagėgių pasienio rinktinė, Vileikių pasienio užkarda, Plaškių pasienio užkarda.
Rinktinėje eksploatuojama: 9 automobiliai; 4 kateriai; 2 valtys; 2 sraigtasparniai, skirti paieškai

su stebėjimo įranga; 10 naktinio matymo prietaisų; 3 kinologai su šunimis žmonių paieškai bei
apsaugai; 2 radiacijos matuokliai; 25 radijo stotys.

Šilutės rajono policijos rėmėjų materialiniai ir žmogiškieji ištekliai: 17 rėmėjų.
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IX PRIVALOMŲ DARBŲ ORGANIZAVIMAS

9. Gyventojų, ūkio subjektų it kitų įstaigų telkimas privalomiems darbams atlikti

Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiami ir darbai atliekami tik tada, kai yra
išnaudotos  visos  civilinės  saugos  sistemos  pajėgų  panaudojimo  galimybės.  Gyventojai,  ūkio
subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiami darbams atlikti remiantis Civilinės saugos įstatyme įtvirtintu
visuotinio privalomumo principu.

Sprendimą dėl  gyventojų,  ūkio  subjektų  ir  kitų  įstaigų pasitelkimo darbams atlikti  priima
savivaldybės ESK.

Ekstremaliųjų situacijų atvejais ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas nustato, kiek ir
kokių darbų reikia atlikti ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, ir per
savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centrą  prašo  savivaldybės  administracijos
direktoriaus telkti gyventojus, ūkio subjektus ir kitas įstaigas darbams atlikti.

Gyventojai, ūkio subjektų ir kitų įstaigų tarnautojai ir darbuotojai turi atvykti arba prireikus
yra  atvežami  centralizuotai  savivaldybės  ar  valstybės  ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centro
patelktu UAB „Šilutės autobusų parkas“ transportu į operacijų vadovo nurodytą vietą. 

Priimtas sprendimas paviešinamas per visuomenės informavimo priemones (Šilutės kabelinę
televiziją,  su  kuria  bendradarbiavimo  susitarimą  yra  pasirašiusi  savivaldybės  administracija,
transliuojamų programų metu, savivaldybės internetiniame tinklalapyje ir kt.).

Gyventojai,  ūkio  subjektai  ir  kitos  įstaigos  pasitelkiami  darbams  atlikti  vadovaujantis
Civilinės saugos įstatyme įtvirtintu visuotinio privalomumo principu. Darbus privalo atlikti darbingi
gyventojai, sukakę 18 metų, išskyrus:

- tikrosios karo tarnybos karius;
-  nėščias,  neseniai  pagimdžiusias  moteris  (moteris,  pagimdžiusias  ir  auginančias

vaikus, kol jiems sukaks vieni metai);
- neįgaliuosius ir gyventojus, kurie vieni augina vaikus iki 16 metų; gyventojus, kurie

naudojasi privilegijomis ir imunitetais pagal tarptautinę teisę. 
Ekstremaliųjų  situacijų  atvejais  ekstremaliosios  situacijos  operacijų  vadovas  (toliau  -

operacijų vadovas) nustato, kiek ir kokių darbų reikia atlikti ekstremaliosioms situacijoms likviduoti
ir  jų  padariniams  šalinti,  ir  per  savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centrą  prašo
savivaldybės administracijos direktoriaus telkti gyventojus, ūkio subjektus ir kitas įstaigas darbams
atlikti. Savivaldybės administracijos direktorius telkia gyventojus, ūkio subjektus ir kitas įstaigas
darbams atlikti laikydamasis tokio eiliškumo:

1) ūkio subjektai  ir  kitos įstaigos,  kurių veikla dėl ekstremaliosios situacijos poveikio yra
sustabdyta;

2) kiti ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla nėra tiesiogiai paveikta ekstremaliosios
situacijos;

3) bedarbiai;
4)  kiti gyventojai, išskyrus nurodytus 1 ir 6 punktuose;
5)  gyvybiškai svarbiuose savivaldybės objektuose dirbantys gyventojai;
6) valstybinės reikšmės ir pavojinguosiuose objektuose dirbantys gyventojai.
Ūkio subjektų, kitų įstaigų, nurodytų 1 ir 2 punktus, darbuotojai privalomiesiems darbams

atlikti telkiami savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu reikalavimu, pateiktu atitinkamo
ūkio subjekto,  kitos įstaigos vadovui.  Į  savivaldybės administracijos  direktoriaus nurodytą vietą
ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojai atvyksta savarankiškai. Gavus savivaldybės administracijos
direktoriaus rašytinį  nurodymą, gyventojų, nurodytų 3 punkte, telkimą privalomiesiems darbams
atlikti organizuoja seniūnai bendradarbiaudami su Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos
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ir darbo ministerijos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Šilutės skyriumi, o nurodytų 4
punkte – seniūnai. Gyventojų, nurodytų 3 ir 4 punktuose, telkiamą privalomiesiems darbams atlikti,
atvežimą  į  privalomųjų  darbų  atlikimo  vietą  organizuoja  savivaldybės  ESOC  telkdamas  UAB
„Šilutės  autobusų  parkas“  transporto  priemones.  Gyventojus,  dirbančius  gyvybiškai  svarbiuose
savivaldybės objektuose ir valstybės reikšmės objektuose, į nurodytą privalomųjų darbų atlikimo
vietą telkia šių subjektų vadovai gavę atitinkamą savivaldybės administracijos direktoriaus rašytinį
nurodymą. 

Jei ūkio subjektų, kitų įstaigų vadovai, į kuriuos buvo kreiptasi dėl jų darbuotojų patelkimo
privalomiesiems darbams atlikti, atsisako patelkti darbuotojus, ūkio subjektų, kitų įstaigų vadovams
inicijuojamas administracinio poveikio priemonių dėl civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų
nesilaikymo taikymas. Atitinkamos poveikio priemones taip pat gali būti taikomos gyventojams,
atsisakiusiems atlikti privalomuosius darbus. Šių asmenų sąrašus sudaro seniūnai.

Ekstremaliųjų situacijų atvejais ūkio subjektai, valdantys elektroninių ryšių tinklą ar teikiantys
elektroninių ryšių paslaugas, savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu skiria reikalingus
ekspertus ir specialistus civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo ryšių sistemos tinkamam
funkcionavimui užtikrinti.

Gyventojai,  ūkio  subjektų  ir  kitų  įstaigų  tarnautojai  ir  darbuotojai  (toliau  -  darbuotojai)
atvyksta arba prireikus yra atvežami centralizuotai savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų
centro patelktu transportu į operacijų vadovo nurodytą vietą. Savivaldybės lygio ekstremaliosios
situacijos atveju darbų atlikimą koordinuoja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.

Savivaldybės  ESOC  užtikrina,  kad  privalomuosius  darbus  atliekantys  gyventojai  ir  ūkio
subjektų,  kitų  įstaigų  darbuotojai  būtų  apdrausti  nuo  nelaimingų  atsitikimų  šių  darbų  atlikimo
laikotarpiu. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju draudimo įmokos sumokamos iš
savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų. 

Operacijų vadovas užtikrina, kad gyventojai ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojai prieš
jiems pradedant dirbti būtų instruktuoti apie darbų eigą ir priemonių, skirtų darbingumui, sveikatai
ir gyvybei išsaugoti, panaudojimą.

Savivaldybės ESOC prireikus organizuoja darbus atliekančių gyventojų ir ūkio  subjektų,  kitų
įstaigų  darbuotojų  aprūpinimą  nemokama  nakvyne,  maitinimu  užtikrina  minimalių  sanitarinių
higienos sąlygų sudarymą. Aprūpina specialiąja apranga, darbo priemonėmis, rūpinasi atvežimu į
darbų atlikimo vietą, išvežimu iš jos. 

Privalomų  darbų  atlikimui  darbo  priemonės  pasitelkiamos  iš  savivaldybėje  esančių  ūkio
subjektų  ir  (ar)  įsigyjamos  iš  ūkinių  prekių  parduotuvių,  prekybos  centrų  ar  specializuotų
parduotuvių skubos tvarka atlikus jų pirkimą iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo
lėšų. 

Jei  ekstremaliosios  situacijos  vieta  yra  ne  toliau  kaip  10  kilometrų  nuo  Šilutės  miesto,
maitinimą organizuoti kavinėje „Šyša“. Kitu atveju maitinimą organizuoti atvežant maistą į darbo
vietą.

Prieš  pradedant  darbą  ekstremaliosios  situacijos  įvykio  vietoje,  minimalias  sanitarines
higienos sąlygas sudaro UAB „Šilutės komunalininkas“.

Atliktų privalomųjų darbų apskaita

Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  paskirtas  darbuotojas  (darbuotojai)  pildo  darbus
atliekančių gyventojų ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius,
tvarko  su  darbų  atlikimu  susijusius  dokumentus  ir  teikia  juos  Savivaldybės  ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovui.

Baigus darbus Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas per Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą (ESOC) ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas pateikia
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Savivaldybės administracijos direktoriui darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atliktų darbų aktus ir
kitus su darbų atlikimu susijusius dokumentus.

Savivaldybės  administracijos  direktorius,  gavęs  dokumentus,  ne  vėliau  kaip  per  3  darbo
dienas sudaro komisiją, kuri ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo patikrina
darbo  laiko  apskaitos  žiniaraščius,  atliktų  darbų  aktus  ir  kitus  su  darbų  atlikimu  susijusius
dokumentus, ir, atsižvelgdama į faktiškai dirbtą laiką, Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį
atlygį,  nustato gyventojams, ūkio subjektams ir  kitoms įstaigoms kompensuotiną sumą ir  teikia
Savivaldybės administracijos direktoriui išvadą. 

Kompensavimas už atliktus darbus

Darbus atlikusiems gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, įvertinus finansines
galimybes,  iš  Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  rezervo,  Lietuvos  valstybės  rezervo
piniginių  lėšų  gali  būti  kompensuojamos  išlaidos,  susijusios  su  šių  darbų  atlikimu.  Pirmiausia
kompensuojamos išlaidos, patirtos tuo atveju,  kai Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų
centras  neturi  galimybių  užtikrinti  priemonių  (darbuotojų  aprūpinimas  nemokama  nakvyne,
maitinimu, specialiąja apranga, darbo priemonėmis, transportavimu) įgyvendinimą. 

Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju išlaidos, susijusios su darbų atlikimu, gali
būti kompensuojamos iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų. Sprendimą dėl šių
išlaidų  kompensavimo  priima  Savivaldybės  administracijos  direktorius  ne  vėliau  kaip  per  10
kalendorinių dienų nuo jo sudarytos komisijos išvadų gavimo dienos.

Valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  atveju  savivaldybės  administracijos  direktorius,
vadovaudamasis jo sudarytos komisijos išvadomis ir nustatyta kompensuotina išlaidų, susijusių su
darbų atlikimu, suma, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo komisijos išvadų pateikimo dienos
teikia  Finansų ministerijai  prašymą dėl  lėšų  gyventojų,  ūkio  subjektų  ir  kitų  įstaigų  išlaidoms,
susijusioms su darbų atlikimu, kompensuoti skyrimo.

Savivaldybės administracijos direktoriaus prašyme Finansų ministerijai nurodoma:
- aplinkybės, kurioms susidarius buvo atliekami darbai;
- darbus atlikę gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos;
- išlaidų, susijusių su darbų atlikimu, pagrindimas.
Kartu  su  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  prašymu  pateikiami  dokumentai,

pagrindžiantys su darbų atlikimu susijusias išlaidas.
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju išlaidos, susijusios su darbų atlikimu, gali

būti  kompensuojamos  iš  Lietuvos  valstybės  rezervo  piniginių  lėšų.  Sprendimą  dėl  šių  išlaidų
kompensavimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Pasitelkiamų maitinimui ir materialiniam aprūpinimui įmonių kontaktai

Ei
l.
N
r.

Įmonės pavadinimas, adresas
Kontaktiniai
duomenys

1. UAB „Šilutės autobusų parkas“
Tilžės g. 22 , Šilutė

Tel.  (8 441) 77788;
el. p. info  @silutesautobusai.lt  

2. UAB „Šilutės komunalininkas“
Cintjoniškių g. 11, Šilutė

Tel.  (8 441) 62020;
el. p. info  @  siluteskom.lt  

3. UAB „Šilutės vandenys“
Ramučių g. 31, Šilutė

Tel.  (8 441) 62266;
el. p. vandenys  @  silutes-vandenys.lt  

4. UAB „Šilutės prekyba“ Tel.  (8 441) 77734;
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Lietuvininkų g. 39A, Šilutė el. p. info  @  silutesprekyba.lt  
5. UAB „Litorina“

Prekybos centras „Senukai“
Pramonės g. 5, Šilutė

Tel.  (8 441) 62411;
el. p. arunas  @  litorina.lt  

X EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU NUTRAUKTŲ
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ATNAUJINIMO IR KITŲ BŪTINIAUSIŲ

GYVENIMO ( VEIKLOS ) SĄLYGŲ ATKŪRIMO ORGANIZAVIMAS

Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų komunalinių paslaugų teikimo
atnaujinimo tikslas – organizuoti būtiniausias komunalines paslaugas, siekiant sudaryti elementarias
gyvenimo ir veiklos sąlygas, išvengti užkrečiamųjų ligų protrūkio.

Veiklos apimtis:
- šilumos, elektros energijos ir dujų tiekimas;
-vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas;
-komunalinių atliekų tvarkymas.
Užtikrinant elementarias gyvenimo ir veiklos sąlygas ekstremalių įvykių metu nukentėjusiems

gyventojams  ir  ūkio  subjektams  Savivaldybės  ESOC  organizuoja  šias  nutrauktų  būtiniausių
komunalinių paslaugų teikimo paslaugas: 

1. Elektros energija vartotojus aprūpina tiekėjas, o skirstymo paslaugą atlieka AB „Energijos
skirstymo operatorius“. Elektros  energijos persiuntimas vartotojams gali  būti  laikinai  nutrauktas
nesant vartotojų kaltės tik siekiant apsaugoti  visuomenės interesus, tarp jų Energetikos įstatyme
nustatyta  tvarka  paskelbus  ekstremaliąją  energetikos  padėtį,  arba  atliekant  naujų  vartotojų
prijungimo ar elektros tinklų priežiūros darbus. Elektros energijos persiuntimą nutraukti ar apriboti
vartotojams be išankstinio įspėjimo galima ir  tais  atvejais,  kai tuo siekiama išvengti  avarijos ar
gedimų elektros energetikos sistemoje ar operatoriaus elektros tinkle arba likviduoti patirtą avariją,
gedimus ar sutrikimus. Elektros tinklų priežiūros darbams atlikti perdavimo sistemos ar skirstomųjų
tinklų operatorius gali iš dalies arba visiškai atjungti vartotojų įrenginius reikiamam laikotarpiui tik
pagal iš anksto nustatytą grafiką ir ne vėliau kaip prieš 10 dienų pranešęs vartotojams. 

2. Vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą Savivaldybės teritorijoje vartotojams užtikrina UAB
„Šilutės  vandenys“.  Papildomai  dirbs  trys  brigados,  aprūpinančios  gyventojus  vandeniu
vandenvežiais, biotualetais. Gyventojų aprūpinimą geriamuoju vandeniu ekstremalių situacijų metu
reglamentuoja  Lietuvos  Respublikos  geriamojo  vandens  įstatymas.  Savivaldybės  administracija
užtikrina, kad savivaldybės teritorijos gyventojai būtų viešai aprūpinti arba jiems būtų sudarytos
sąlygos individualiai apsirūpinti reikiamu geriamojo vandens kiekiu.

Ekstremaliųjų situacijų atvejais:
- telkia  papildomas pajėgas  ir  užtikrina  gyventojų  ir  įmonių  aprūpinimą geriamuoju
vandeniu ir nuotekų surinkimą;
- dalyvauja savivaldybės ESK ir ESOC veikloje bei deleguoja įstaigos atsakovą.
3. Centralizuotą šilumos tiekimą vartotojams užtikrina UAB „Šilutės šilumos tinklai“. 
Ekstremaliųjų situacijų atvejais:
- telkia papildomas pajėgas ir užtikrina gyventojų ir įmonių aprūpinimą karštu vandeniu ir

šiluma, racionalų energijos išteklių naudojimą;
- dalyvauja savivaldybės ESK ir ESOC veikloje bei deleguoja įstaigos atsakovą.
4.  Komunalinių  atliekų  tvarkymą  vykdo  UAB  „Ecoservice“,  vadovaujantis  Savivaldybės

tarybos patvirtintomis atliekų tvarkymo taisyklėmis. 
Ekstremaliųjų situacijų atvejais:
- telkia  papildomas  pajėgas  ir  užtikrina  komunalinių  atliekų  rinkimą  bei  viešųjų  erdvių

sanitarinę būklę;
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- dalyvauja savivaldybės ESK ir ESOC veikloje bei deleguoja įstaigos atsakovą.

Tarnybų kontaktiniai duomenys

Eil.
Nr.

Pavadinimas, adresas
Kontaktiniai
duomenys

1.
UAB „Šilutės vandenys“

Ramučių g. 31, Šilutė
Tel.  (8 441) 62266;

el. p. vandenys  @  silutes-vandenys.lt  

2.
UAB „Šilutės šilumos tinklai“

Verslo g. 12, Šilutė
Tel.  (8 441) 62144;

el. p. info  @  silutesst.lt  

3.
AB „ESO“ Elektros tinklo
eksploatavimo I komanda

Liepų 64A, Klaipėda

Tel. (8 614) 53476;
el. p. valentas.strigunas  @eso.lt   

4.
UAB „Ecoservice“ Šilutės padalinys

Kūdros g. 34, Grabupių k. Šilutės
seniūnija

Tel. (8 441) 51430;
el. p. silute  @  ecoservice.lt  

Visas tarnybas koordinuotų Šilutės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centras
ir paskirtas ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas.

XI GYVENTOJŲ, ŽUVUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU, LAIDOJIMO
ORGANIZAVIMAS

Žuvusiųjų laidojimo organizavimo tikslas – atlikti visas įstatymuose ir kituose teisės aktuose 
numatytas procedūras ekstremalių įvykių metu, esant dideliam aukų skaičiui. 

Veiklos apimtis:
1. žūties aplinkybių juridinis įvertinimas;
2. mirties konstatavimas;
3. žuvusių žmonių apskaita;
4. aukų asmens tapatybės nustatymas;
5. žuvusiųjų pristatymas į morgą;
6. laidojimo, ritualinių bei religinių paslaugų suteikimas;
7. neatpažintų aukų laidojimas.
Asmens  tapatybės  nustatymo  procese  dalyvauja  prokurorai,  policijos  pareigūnai,  teismo

medicinos ekspertai, kiti specialistai.
Žuvusiųjų  pristatymą  į  morgą  organizuoja  Tauragės  AVPK  Šilutės  rajono  policijos

komisariatas ir laidojimo paslaugas teikiantys ūkio subjektai (sąrašas pateiktas žemiau). Atpažinti
lavonai, atlikus nustatytus procesinius veiksmus, atiduodami artimiesiems.

Neatpažintų  lavonų  palaidojimo  klausimą,  praėjus  nustatytam  terminui,  sprendžia
Savivaldybės  ESK  ekstremaliųjų  situacijų  metu,  suderinęs  su  prokuroru,  tardytoju  ar  rajono
policijos  įstaigos  vadovu.  Laidoti  neatpažintas  aukas  leidžia  prokuroras,  tardytojas  ar  rajono
policijos  įstaigos  vadovas,  raštišku  sutikimu.  Neatpažinti  lavonai  laidojami  kapinėse,  specialiai
skirtoje  vietoje,  suderinus  su  Savivaldybės  institucijomis,  dalyvaujant  prokuratūros,  policijos
pareigūnams bei kapinių administracijos atstovams. Palaidojimas įforminamas nustatytos formos
aktu. Neatpažintos aukos laidojamos savivaldybės lėšomis Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje
esančiose kapinėse.

Leidimus laidoti išduoda seniūnai ar jų įgalioti asmenys.
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Laidojimo paslaugas atliekančių įmonių sąrašas Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje

Eil.
Nr.

Pavadinimas, adresas Kontaktiniai
telefonai

1. UAB „Šilutės komunalininkas“
Cintjoniškių g. 11, Šilutė

Tel.  (8 441) 62020;
el. p. info  @  siluteskom.lt  

2. UAB „Šilutės Modemas“
 Tilžės g. 43, Šilutė, 

Tel. (8 441) 52045,
 mob. Tel. 8 671 72331.
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