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I BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Rizikos analizės tikslas

Šilutės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų
rizikos  analizė atlikta  vadovaujantis  metodinėmis  rekomendacijomis  (toliau – Rekomendacijos),
patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2011 m birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189. 

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės (toliau – rizikos analizė) tikslas –
nustatyti galimus pavojus, įvertinti ekstremaliųjų situacijų rizikos (toliau – rizika) lygį ir numatyti
rizikos  valdymo  priemones:  sumažinti  galimų  pavojų  kilimo  tikimybę,  galimus  padarinius  ir
pagerinti didelės rizikos ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes.

1.2 Rizikos analizės etapai

Rizikos analizė atliekama šiais etapais: 
1. nustatomi galimi pavojai; 
2. atliekamas rizikos vertinimas; 
3. nustatomas rizikos lygis ir jos priimtinumas (priimtina ar nepriimtina).
Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, naudojami:
1. rengiant savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą;
2. rengiant savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą; 
3.  planuojant  savivaldybės  kolektyvinės  gyventojų  apsaugos  nuo  atsiradusių  gyvybei  ar

sveikatai pavojingų veiksnių priemones.

1.3 Pagrindinės sąvokos

Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme
(Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė – tai procedūrų sistema, skirta
galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos šaltinių nustatymui bei įvertinimui.

Galimas pavojus – objektas ar reiškinys, esant tam tikroms aplinkybėms galintis kelti grėsmę
lankytojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai.

Rizika – tikimybė įvykio, galinčio įvykti per tam tikrą laiko tarpą, ir turėti nepageidaujamų
pasekmių lankytojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai.

Rizikos  lygis –  tai  santykinė  rizikos  lygio  išraiška,  nustatyta  rizikos  vertintojų  bendra
nuomone, kuri parodo, kiek vienas rizikos šaltinis pavojingesnis kitų atžvilgiu.

Priimtina rizika –  rizikos lygis,  dėl  kurio nebūtina numatyti  prevencijos priemonių ir  jų
valdymo.

Labai didelė ar didelė rizika – rizikos lygis, dėl kurio reikėtų atkreipti dėmesį ir sustiprinti
pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms bei numatyti prevencines priemones joms išvengti. 

II GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS

Galimi  pavojai  nustatyti  remiantis  moksliniais,  statistiniais,  istoriniais  duomenimis,
specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūra,
įvykių  modeliavimu,  taip  pat,  Ekstremalių  įvykių  kriterijais,  patvirtintais  Lietuvos  Respublikos
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Vyriausybės  2006 m.  kovo 9  d.  nutarimu Nr.  241 (Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2011 m.
rugpjūčio 24d. nutarimo Nr. 988 redakcija). 

Nustatomi  visi  galimi gamtiniai  ir  žmogaus  veiklos  sukelti  (techniniai,  ekologiniai  ir
socialiniai) pavojai, kurie gali kilti savivaldybės teritorijoje ir už jos ribų, turėti padarinių (poveikį)
atskiroms  savivaldybės  vietovėms  ir  (ar)  visai  savivaldybės  teritorijai:  gyventojų  gyvybei  ar
sveikatai,  turtui,  aplinkai,  būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms ir  sukelti  savivaldybės ar
valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.

NUSTATYTŲ GALIMŲ PAVOJŲ APIBŪDINIMAS
1 lentelė

Eil.
Nr.

Nustatytas galimas pavojus
Nustatyto galimo pavojaus

padarinių (poveikio) zona ir galimas
pavojaus išplitimas

Galimo pavojaus
kilimo priežastys

1.
Geologinis reiškinys 
(nuošliauža)

Šilutės, Usėnų, Juknaičių, Rusnės, 
Kintų, Saugų, Švėkšnos, Vainuto,  Ž. 
Naumiesčio, Katyčių, Gardamo 
seniūnijose (toliau – Savivaldybės 
seniūnijose). 

Gamtinės kilmės

2.
Stichinis meteorologinis 
reiškinys (labai smarkus 
vėjas)

Kai maksimalus vėjo greitis 28-32 m/s
Savivaldybės seniūnijose. 

Gamtinės kilmės

3.
Stichinis meteorologinis 
reiškinys (labai smarkus 
lietus)

Kai kritulių kiekis 50-80 mm per  < 12
val. ir kyla grėsmė būti užtvindomoms
Savivaldybės seniūnijų gatvių dalims.

Gamtinės kilmės

4.

Stichinis meteorologinis 
reiškinys (labai smarkus 
snygis, labai smarki pūga)

Kai kritulių kiekis 20-30 mm, sniego 
dangos prieaugis 20-30 cm per < 12 
val. ir maksimalus vėjo greitis 15-20 
m/s, matomumas < 1000 m, trukmė > 
12 val. sutrinka eismas Savivaldybės 
seniūnijų keliuose.

Gamtinės kilmės

5.
Stichinis meteorologinis 
reiškinys (labai smarkus 
sudėtinis apšalas)

Kai apšalo storis/skersmuo ant 
lijundros stovo laidų > 35 mm 
Savivaldybės seniūnijose.

Gamtinės kilmės

6.
Stichinis meteorologinis 
reiškinys (speigas)

Kai maksimali oro temperatūra < -
300C, speigo trukmė 1-3 paros 
Savivaldybės seniūnijose.

Gamtinės kilmės

7.
Stichinis meteorologinis 
reiškinys (kaitra)

Kai minimali oro temperatūra > 30 0C,
kaitros trukmė > 3 paros Savivaldybės 
seniūnijose.

Gamtinės kilmės

8.
Stichinis meteorologinis 
reiškinys (sausra miškuose)

Kai kompleksinis miškų gaisringumo 
rodiklis > 10 000 ir pasiekta V miškų 
gaisringumo klasė Savivaldybės 
teritorijos miškuose. 

Gamtinės kilmės

9. Stichinis meteorologinis 
reiškinys (labai smarki audra 
– kompleksas pavojingų 
meteorologinių reiškinių: 

Kai yra toks faktas, kai maksimalus 
vėjo greitis 15-28 m/s, kritulių kiekis >
15 mm per < 12 val., ledėkų skersmuo 
> 6 mm Savivaldybės seniūnijose.

Gamtinės kilmės
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perkūnija, škvalas, smarkus 
lietus, kruša)

10.
Katastrofinis meteorologinis 
reiškinys (uraganas)

Kai maksimalus vėjo greitis > 33 m/s 
Savivaldybės seniūnijose.

Gamtinės kilmės

11.
Katastrofinis meteorologinis 
reiškinys (labai smarkus 
lietus)

Kai kritulių kiekis > 80 mm per  < 12 
val. ir užtvindomos Savivaldybės 
seniūnijose gatvių dalys. 

Gamtinės kilmės

12.

Stichinis hidrologinis 
reiškinys (labai aukštas 
vandens lygis, stichinis 
potvynis)

Kai vandens lygio pakilimas Baltijos 
sistemoje virš vandens matavimo 
stoties nulio Minijoje ties Lankupiais
> 825 cm, vandens lygio pakilimas   
kyla grėsmė būti  užtvindomoms 77 
sodyboms; 
Kai vandens lygio pakilimas Baltijos 
sistemoje virš vandens matavimo 
stoties nulio Nemune ties Rusne > 
450 cm, vandens lygio pakilimas  kyla
grėsmė būti užtvindomoms 50 sodybų.

Gamtinės kilmės 

13.

Katastrofinis hidrologinis 
reiškinys (labai aukštas 
vandens lygis, katastrofinis 
potvynis)

Kai vandens lygio pakilimas Baltijos 
sistemoje virš vandens matavimo 
stoties nulio Nemune ties  Šilininkais 
> 610 cm, vandens lygio pakilimas  
kyla grėsmė būti  užtvindomos 5 
sodybos, kelių ruožams.

Gamtinės kilmės 

14.
Katastrofinis hidrologinis 
reiškinys (labai pavojinga 
ledų sangrūda) 

Gali susidaryti ledų sangrūdos 
Nemune ties Rusne, Atmatoje ties 
žiotimis,  Minijos ir Šyšos upėse.

Gamtinės kilmės

15.

Pavojingos ar ypač 
pavojingos žmonių 
užkrečiamos ligos protrūkis 
ar epidemija

100 sergančiųjų tenka 10 tūkst.  
gyventojų: sutrikdyta žmonių sveikata,
švietimo įstaigose nutrauktas ugdymo 
procesas, paskelbta gripo ar kitos 
užkrečiamosios ligos epidemija 
Savivaldybės teritorijoje.

Gamtinės kilmės,
žmogaus veikla

16. Gyvūnų ligos 
Neįprastas ūkinių gyvūnų, naminių 
paukščių gaišimas Savivaldybės 
seniūnijose.

Gamtinės kilmės,
žmogaus veikla

17. Maisto tarša

Nustatomas maisto produktų 
užteršimas Savivaldybės seniūnijose 
esančiose visuomeninio maitinimo 
įstaigose.

Gamtinės kilmės,
žmogaus veikla

18.

Ypač pavojinga gyvūnų 
užkrečiamoji liga, oficialiai 
patvirtinta kaimyninės 
valstybės administraciniame 
vienete

Kyla grėsmė ypač pavojingai gyvūnų 
užkrečiamajai ligai paplisti 
Savivaldybės seniūnijose – afrikinio 
kiaulių maro, snukio-nagų ir kitų ligų 
plitimas.

Gamtinės kilmės,
žmogaus veikla

19. Užkrečiamosios žemės ūkio 
ligos židinys pasėliuose, 

Žemės ūkio ar kitų laukinių augalų 
žūtis, kai bendras pažeistas plotas  > 1 

Gamtinės kilmės,
žmogaus veikla

7



augaluose ha   Savivaldybės seniūnijose.

20.

Meteorologinis ar 
hidrologinis reiškinys, 
sukėlęs žemės ūkio augalų 
žūtį:
- sausra aktyviosios augalų 
vegetacijos laikotarpiu
- ilgai trunkantis labai 
smarkus lietus

Žemės ūkio augalų žūtis dėl sausros 
arba liūčių, kai pažeistas plotas > 10 
ha   Savivaldybės teritorijoje:
- stichinis meteorologinis rodiklis: 
paros vidutinė oro temp. > 10; 
hidroterminis koeficientas < 0,5 
išsilaiko > 30 parų;
- kritulių, iškritusių per 5 paras ir 
trumpiau,  kiekis 2-3 karus viršija 
mėnesio standartinę klimato normą

Gamtinės kilmės,
žmogaus veikla

21.
Transporto avarijos 
(geležinkelio, oro,  kelių 
transporto priemonių)

Sutrikdytos gyventojų socialinės 
sąlygos dėl neplanuoto transporto 
(geležinkelio, oro, kelių transporto 
priemonių) eismo nutraukimo, kai 
geležinkelių transporto eismo 
nutraukimo trukmė > 6 val., kelių 
transporto priemonių eismo 
nutraukimo rajoniniuose keliuose 
trukmė  > 48 val., orlaivių avarijos 
Savivaldybėje.

Techninio pobūdžio, 
žmogaus veikla

22.
Pavojingosios  medžiagos 
patekimas į aplinką (oro, 
dirvožemio, grunto tarša)

Aplinkos oro, dirvožemio, grunto 
užteršimas išsiliejus naftos 
produktams ar kitai pavojingai 
medžiagai į aplinką Savivaldybės 
seniūnijų teritorijose. 

Ekologinio 
pobūdžio, žmogaus 
veikla

23.
Radioaktyviosios medžiagos 
patekimas į aplinką

Radioaktyvaus fono susidarymas 
aplinkos ore Savivaldybės seniūnijų 
teritorijose.

Ekologinio 
pobūdžio, žmogaus 
veikla

24.

Pavojingosios medžiagos 
patekimas į  vandens 
telkinius

Padaryta  nuolatinė ar ilgalaikė žala 
vandens telkiniams: upėms, 
tvenkiniams, kanalams, požeminiam 
vandeniui Savivaldybės seniūnijų 
teritorijose.

Ekologinio 
pobūdžio, žmogaus 
veikla

25.
Hidrotechnikos statinio arba 
jo konstrukcijos visiškas ar 
dalinis sugriovimas

Savivaldybės seniūnijose esančių 
hidrotechnikos statinių ( tvenkinių 
užtvankų)  visiškas ar dalinis 
sugriovimas.

Gamtinės kilmės, 
techninio pobūdžio

26.
Pastatų griūtis

Nukentėjo > 10 žmonių dėl 
gyvenamojo ar kitos paskirties pastato,
statinio arba jo konstrukcijos visiškas 
ar dalinis sugriovimas, kai 
neatidėliotinai reikia suteikti 
gyvenamąją vietą žmonėms 
Savivaldybės seniūnijų teritorijoje.

Techninio, gamtinio 
pobūdžio, žmogaus 
veikla 

27. Neplanuotas elektros 
energijos tiekimo 
nutraukimas vartotojams

Sutrikdytos gyventojų būtiniausios 
gyvenimo sąlygos dėl neplanuoto 
elektros energijos tiekimo nutraukimo 

Techninio, gamtinio 
pobūdžio, žmogaus 
veikla

8



daugiau kaip 20 000 gyventojų arba ¼ 
Savivaldybės seniūnijų gyventojų, kai 
nutraukimo trukmė > 24 val.

28.
Neplanuotas šilumos tiekimo
nutraukimas vartotojams 
šildymo sezono metu 

Sutrikdytos gyventojų būtiniausios 
gyvenimo sąlygos dėl neplanuoto 
šilumos  tiekimo nutraukimo daugiau 
kaip 3 000 gyventojų arba ¼ 
Savivaldybės gyventojų , kai 
nutraukimo trukmė > 24 val.

Techninio pobūdžio, 
žmogaus veikla

29.

Neplanuotas geriamojo 
vandens tiekimo nutraukimas
vartotojams

Sutrikdytos gyventojų būtiniausios 
gyvenimo sąlygos dėl neplanuoto 
geriamojo vandens tiekimo 
nutraukimo daugiau kaip 5 000 
Savivaldybės gyventojų , kai 
nutraukimo trukmė > 24 val.

Techninio pobūdžio, 
žmogaus veikla

30.
Neplanuotas ryšio paslaugų 
nutraukimas vartotojams

Sutrikdytos gyventojų būtiniausios 
gyvenimo sąlygos dėl neplanuoto ryšio
nutraukimo  viešajame fiksuoto 
telefono ryšio tinkle daugiau kaip 10 
000 vartotojų Savivaldybės 
seniūnijose, kai nutraukimo trukmė > 
5 val.

Techninio pobūdžio, 
žmogaus veikla

31.
Sprogmuo, pavojingoji 
medžiaga

Kyla pavojus žmogaus gyvybei, 
sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai 
Savivaldybės seniūnijų teritorijose.

Likę nuo karo laikų 
sprogmenys, 
žmogaus veikla

32.
 Gaisras
 

Žmonių žūtis arba sutrikdyta žmonių 
sveikata, sugadintas turtas, padaryta 
žala aplinkai Savivaldybės seniūnijų 
teritorijose.

Gamtinės kilmės, 
žmogaus veikla

33.
Gaisras, kurio plitimas kelia 
pavojų miškams (parkams, 
miško masyvams)

Padaryta  žala  prižiūrimuose VĮ VMŪ
Šilutės regioninio padalinio miškuose, 
parkuose
Savivaldybės seniūnijų teritorijose.

Gamtinės kilmės, 
žmogaus veikla

34.
Durpynų ar durpingų pievų 
degimas, smilkimas

Padaryta  žala  aplinkai, žemės 
paviršiui ir (ar) giliesiems jos 
sluoksniams UAB „Klasmann-
Deilmann Šilutė “ Traksėdžių durpyne 
ir Savivaldybės seniūnijų teritorijose.

Gamtinės kilmės, 
žmogaus veikla

35.
Grasinimas įvykdyti teroro 
aktą

Kyla pavojus žmogaus gyvybei, 
sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai  
Savivaldybės seniūnijų švietimo, 
kultūros ir kitose įstaigose.

Žmogaus veikla

36.
Visuomenės neramumai, 
susibūrimai, riaušės

Kyla pavojus žmogaus gyvybei, 
sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai  
Savivaldybės seniūnijų teritorijose.

Žmogaus veikla

37. Nenumatytas pavojus 
kultūros vertybei 

Kyla pavojus ir praradimo grėsmė  
kultūros vertybei dėl gamtinio, 
techninio, ekologinio ar socialinio 

Techninio, gamtinio, 
ekologinio, 
socialinio pobūdžio
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įvykio Savivaldybės seniūnijų 
teritorijose.

38. Masinis užsieniečių antplūdis
Kyla pavojus žmogaus gyvybei, 
sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai 
Savivaldybės seniūnijų teritorijose.

Žmogaus veikla

39. Radiacinė avarija
Kyla pavojus žmogaus gyvybei, 
sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai 
Savivaldybės seniūnijų teritorijose.

Techninio pobūdžio, 
žmogaus veikla
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III RIZIKOS VERTINIMAS

Šiame etape analizuojama nustatytų galimų pavojų tikimybė ir galimi padariniai (poveikis). 
Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybė (T) vertinama balais pagal Rekomendacijose

pateiktus galimo pavojaus tikimybės įvertinimo kriterijus (2 lentelė). Galimo pavojaus tikimybės
vertinimas balais įrašomas į 8 lentelės 2 skiltį.

GALIMO PAVOJAUS TIKIMYBĖS (T) ĮVERTINIMO KRITERIJAI
2 lentelė

Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas
Galimo pavojaus
tikimybės lygis

Vertinimo balai

Gali įvykti dažniau negu kartą per metus labai didelė tikimybė 5
Gali įvykti kartą per 1–10 metų didelė tikimybė 4
Gali įvykti kartą per 10–50 metų vidutinė tikimybė 3
Gali įvykti kartą per 50–100 metų maža tikimybė 2
Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų labai maža tikimybė 1

Nustačius  galimo  pavojaus  tikimybę  (T),  analizuojami  jo  padariniai  (poveikis)  (P)
savivaldybėje:

1. gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1);
2. turtui ir aplinkai (P2);
3. būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms (P3).
Nustatomas  galimas nukentėjusiųjų:  žuvusiųjų,  sužeistųjų,  evakuotinų,  gyventojų  skaičius.

Šie duomenys įrašomi į 3 lentelės 2 skiltį.
Nustatomi objektai, kuriuose yra pažeidžiamos visuomenės socialinės grupės (2 priedas) ir tų

grupių  gyventojų skaičius. Šie duomenys įrašomi į 3 lentelės 3 skiltį.
Nustatomi ir 4 bei 5 lentelėse aprašomi: 
1. pažeidžiami ekonominės veiklos sektoriai;
2. galimi padariniai (poveikis) privačiam turtui bei viešajam sektoriui ir numatomi nuostoliai;
3. galima aplinkos tarša ir galimi padariniai (poveikis) aplinkai, numatomi nuostoliai.
Įvertinami  ir  6  lentelėje  aprašomi  galimi  padariniai  (poveikis)  būtiniausioms  gyvenimo

(veiklos) sąlygoms ir jų numatoma trukmė.

GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) GYVENTOJŲ GYVYBEI IR SVEIKATAI
(P1)

3 lentelė
Eil.
Nr. 

Nustatytas galimas
pavojus

Galinčių nukentėti
gyventojų skaičius
(žuvusiųjų ir (ar)
sužeistųjų, ir (ar)

evakuotinų
gyventojų)

Objektai, kuriuose yra pažeidžiamos
visuomenės socialinės grupės, patenkančios
į pavojaus zoną, ir (ar)  gyventojų skaičius

1 Geologinis reiškinys 
(nuošliauža) 

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Seniūnijų teritorijoje kelių įkalnės, pakalnės. 
Iki 50 gyventojų.
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2 Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (labai 
smarkus vėjas)

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Seniūnijų ūkio subjektų, gydymo, švietimo, 
visuomeninės paskirties įstaigų pastatų 
apgadinimas, medžių išvertimas, elektros 
tiekimo linijų nutraukimas.
Iki  300 gyventojų.

3 Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (labai 
smarkus lietus)

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Šilutės, Usėnų, Juknaičių, Rusnės, Kintų, 
Saugų, seniūnijose –  kyla grėsmė užlieti prie 
Nemuno, Leitės, Šyšos ir Minijos upių 
pakrančių esančias sodybas
Iki 300 gyventojų.

4 Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (labai 
smarkus snygis, labai 
smarki pūga)

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Seniūnijų keliai, elektros tiekimo linijos, 
atokesnės kaimo sodybos. 
Iki 300 gyventojų.

5 Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (labai 
smarkus sudėtinis 
apšalas)

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Seniūnijų teritorijose elektros tiekimo linijų 
nutraukimas.
Iki  300 gyventojų.

6 Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (speigas)

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Padidėja nušalusiųjų skaičius ligoninėse, 
socialinės globos namuose ir kitose gydymo 
įstaigose. Nutrūksta ugdymo procesas 
švietimo įstaigose.
Iki  300 gyventojų.

7 Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (kaitra)

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Padidėja besikreipiančiųjų skaičius 
ligoninėse, socialinės globos namuose ir 
kitose gydymo įstaigose. 
Iki  300 gyventojų

8 Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (sausra 
miškuose)

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Kyla pavojus kilti miškų gaisrams.
Iki 300 gyventojų.

9 Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (labai smarki 
audra – kompleksas 
pavojingų 
meteorologinių 
reiškinių: perkūnija, 
škvalas, smarkus lietus, 
kruša)

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Seniūnijų ūkio subjektų, gydymo, švietimo, 
visuomeninės paskirties įstaigų pastatų 
apgadinimas, medžių išvertimas, elektros 
tiekimo linijų nutraukimas, kelių gadinimas.
Iki  500 gyventojų.

10 Katastrofinis 
meteorologinis 
reiškinys (uraganas)

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Seniūnijų ūkio subjektų, gydymo, švietimo, 
visuomeninės paskirties įstaigų pastatų 
apgadinimas, medžių išvertimas, elektros 
tiekimo linijų nutraukimas, kelių išgadinimas.
Iki  500 gyventojų.
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11 Katastrofinis 
meteorologinis 
reiškinys (labai 
smarkus lietus)

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Šilutės, Usėnų, Juknaičių, Rusnės, Kintų, 
Saugų, seniūnijose –  kyla grėsmė užlieti prie 
Nemuno, Leitės, Šyšos ir Minijos upių 
pakrančių esančias sodybas Iki 300 
gyventojų.

12 Stichinis hidrologinis 
reiškinys (labai aukštas 
vandens lygis, stichinis 
potvynis)

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Šilutės, Usėnų, Juknaičių, Rusnės, Kintų, 
Saugų, seniūnijose –  kyla grėsmė užlieti prie 
Nemuno, Leitės, Šyšos ir Minijos upių 
pakrančių esančias sodybas. Iki 300 
gyventojų.

13 Katastrofinis 
hidrologinis reiškinys 
(labai aukštas vandens 
lygis, katastrofinis 
potvynis) 

Žuvo ne daugiau
kaip 5 gyventojai ir
(ar) sužalota nuo 5
iki 10 gyventojų, ir
(ar) nuo 300 iki 500
gyventojų evakuota

Šilutės, Usėnų, Juknaičių, Rusnės, Kintų, 
Saugų, seniūnijose –  kyla grėsmė užlieti prie 
Nemuno, Leitės, Šyšos ir Minijos upių 
pakrančių esančias sodybas. 

14 Katastrofinis 
hidrologinis reiškinys 
(labai pavojinga ledų 
sangrūda) 

Sužaloti 1-5
gyventojai ir (ar) iki

300 gyventojų
evakuota

Šilutės, Usėnų, Juknaičių, Rusnės, Kintų, 
Saugų, seniūnijose –  kyla grėsmė užlieti prie 
Nemuno, Leitės, Šyšos ir Minijos upių 
pakrančių  esančių sodybų gyventojus.
Iki 300 gyventojų.

15 Pavojingos ar ypač 
pavojingos žmonių 
užkrečiamos ligos 
protrūkis ar epidemija

Žuvo ne daugiau
kaip 20 gyventojų ir
(ar) sužalota daugiau
kaip 100 gyventojų,
ir (ar) daugiau kaip

1000 gyventojų
evakuota

Rajone fiksuojamas gripo ar kitos pavojingos 
užkrečiamosios  ligos protrūkis gydymo, 
švietimo, visuomeninės paskirties įstaigose.
Iki  500 gyventojų.

16 Gyvūnų ligos Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Seniūnijose esančiose gyvulių, paukščių 
fermose, gyvulinės kilmės maisto produktų 
prekybos, viešojo maitinimo įstaigose.

17 Maisto tarša Sužaloti (sutrikdyta
sveikata) 1-5

gyventojai ir (ar) iki
300 gyventojų

evakuota

Seniūnijose esančiose maisto produktų 
prekybos, švietimo įstaigų maitinimo 
padaliniuose,   viešojo maitinimo įstaigose.

18 Ypač pavojinga gyvūnų
užkrečiamoji liga, 
oficialiai patvirtinta 
kaimyninės valstybės 
administraciniame 
vienete

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Afrikinio kiaulių maro, snukio-nagų ir kitų 
ligų  paplitimo tikimybė Šilutės rajone. 
Laukinių gyvūnų kritimas. 

19 Užkrečiamosios žemės 
ūkio ligos židinys 
pasėliuose, augaluose

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Seniūnijų teritorijose esančiuose privačiuose 
žemės ūkiuose ir žemės ūkio bendrovėse
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20 Meteorologinis ar 
hidrologinis reiškinys, 
sukėlęs žemės ūkio 
augalų žūtį:
- sausra aktyviosios 
augalų vegetacijos 
laikotarpiu
- ilgai trunkantis labai 
smarkus lietus

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Seniūnijų teritorijose esančiuose privačiuose 
žemės ūkiuose ir žemės ūkio bendrovėse

21 Transporto avarijos 
(geležinkelio, oro, kelių
transporto priemonių)

Sužaloti 1-5
gyventojai ir (ar) iki

300 gyventojų
evakuota

Tikimybė įvykti avarijoms Šilutės rajone 
krašto, rajoniniuose keliuose, Šilutės  
geležinkelio stotyje, Šilutės aerodrome. 

22 Pavojingosios  
medžiagos patekimas į 
aplinką (oro, 
dirvožemio, grunto 
tarša)

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Naftos produktų išsiliejimas incidentų metu. 
Iki 1000 gyventojų.

23 Radioaktyviosios 
medžiagos patekimas į 
aplinką

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Seniūnijų gyventojai, ūkio subjektai, gydymo,
švietimo, visuomeninės paskirties įstaigos. 
Iki  15 000 gyventojų.

24 Pavojingosios 
medžiagos patekimas į  
vandens telkinius

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Seniūnijų teritorijose esantys vandens 
telkiniai.
Iki 300 gyventojų.

25 Hidrotechnikos statinio 
arba jo konstrukcijos 
visiškas ar dalinis 
sugriovimas

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Rajone esančių tvenkinių hidrotechnikos 
statiniai.
Iki 150 gyventojų.

26 Pastatų griūtis Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Seniūnijų ūkio subjektų, gydymo, švietimo, 
visuomeninės paskirties įstaigų pastatai.
Iki 500 gyventojų.

27 Neplanuotas elektros 
energijos tiekimo 
nutraukimas 
vartotojams

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Elektros tiekimo nutraukimas ūkio subjektų, 
gydymo, švietimo, visuomeninės paskirties 
įstaigų pastatams, individualiems gyventojų 
būstams.
Iki  20 000 gyventojų.

28 Neplanuotas šilumos 
tiekimo nutraukimas 
vartotojams šildymo 
sezono metu 

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

UAB Šilutės šilumos tinklų avarijos šilumos 
tiekimo trasose ar katilinėse.
Iki 10 000 gyventojų.

29 Neplanuotas geriamojo 
vandens tiekimo 
nutraukimas 
vartotojams

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

UAB „Šilutės vandenys“ avarijos vandens 
tiekimo trasose.
Iki 10 000 gyventojų.

30 Neplanuotas ryšio 
paslaugų nutraukimas 
vartotojams

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Tiekiamų ryšio  paslaugų nutraukimas.
Iki 10 000 gyventojų.
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31 Sprogmuo, pavojingoji 
medžiaga

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Randami sprogmenys   seniūnijų dirbamos 
žemės plotuose. Sprogmenų, pavojingos 
medžiagos radimas švietimo, kultūros ir 
kitose visuomeninės paskirties įstaigose. 
Iki 300 gyventojų.

32  Gaisras
 

Sužaloti 1-5
gyventojai ir (ar) iki

300 gyventojų
evakuota

Ūkio subjektų, įmonių, įstaigų pastatai ir 
individualūs gyventojų būstai.
Iki 500 gyventojų.

33 Gaisras, kurio plitimas 
kelia pavojų miškams 
(parkams, miško 
masyvams)

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Šilutės miškų urėdijos miškai, Nemuno deltos
regioninis parkas, privatūs miškai. 
Iki 300 gyventojų.

34 Durpynų ar durpingų 
pievų degimas, 
smilkimas

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“ 
Traksėdžių  durpynas.
Iki 300 gyventojų.

35 Grasinimas įvykdyti 
teroro aktą

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Rajone vykstantys sporto, kultūros renginiai, 
visuomeniniai pastatai.
Iki 300 gyventojų.

36 Visuomenės 
neramumai, 
susibūrimai, riaušės

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Rajone vykstantys sporto, kultūros renginiai, 
visuomeniniai pastatai.
Iki 300 gyventojų.

37 Nenumatytas pavojus 
kultūros vertybei 

Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Rajone esančių kultūros vertybių netekimas.

38 Masinis  užsieniečių
antplūdis

Žuvusiųjų, sužeistų
nėra ir gyventojų
evakuoti nereikia

Nėra

39 Radiacinė avarija Žuvusiųjų, sužeistųjų
nėra ir (ar) gyventojų

evakuoti nereikia

Ūkio subjektai, įmonės, kitos įstaigos ir 
gyvenamieji būstai

__________________________________

GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) TURTUI (P2)
4 lentelė

Eil.
Nr.

Nustatytas galimas
pavojus

Pažeidžiami
ekonominės

veiklos
sektoriai

Galimi padariniai (poveikis)
privačiam turtui ir viešajam

sektoriui

Numatomi
nuostoliai, Lt

1 Geologinis 
reiškinys 
(nuošliauža) 

Keliai
Pastatai
Transportas

Sugadinti keliai, apgadinti pastatai, 
transporto eismo sutrikimas.

Iki 15 tūkst.
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2 Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (labai 
smarkus vėjas)

Energetika
Miškininkystė
Žemės ūkis
Pastatai
Transportas

Elektros teikimo linijų nutraukimas,
išversti medžiai, užversti keliai, 
transporto eismo sutrikimas, pastatų
apgadinimas.

Iki 15 tūkst.

3 Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (labai 
smarkus lietus)

Žemės ūkis
Keliai
Pastatai

Poplūdžio, potvynio sukėlimas, 
pasėlių suniokojimas, kelių 
išplovimas, gatvių, gyvenamųjų 
namų užtvindymas.

Iki 15 tūkst.

4 Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (labai 
smarkus snygis, 
labai smarki pūga)

Energetika
Žemės ūkis
Keliai
Pastatai
Transportas

Elektros linijų nutraukimas, 
neišvažiuojami keliai,  transporto 
eismo sutrikimas, pastatų 
apgadinimas.

Iki 15 tūkst.

5 Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (labai 
smarkus sudėtinis 
apšalas)

Energetika Elektros energijos tiekimo linijų 
apgadinimas, jos nutraukimas 
vartotojams, patirti nuostoliai

Iki 15 tūkst.

6 Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (speigas)

Energetika
Žemės ūkis
Transportas

Elektros energijos vartojimo 
padidėjimas, šilumos ir vandens 
tiekimo sutrikimas, žala 
žiemkenčiams, sodams, vandens 
gyvūnijai, transporto eismo 
sutrikimas.

Iki 15 tūkst.

7 Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (kaitra)

Žemės ūkis
Augalininkystė
Gyvulininkystė

Augalų žuvimas, gyvulių kritimas, 
žmonių negalavimų padažnėjimas

Iki 15 tūkst.

8 Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (sausra 
miškuose)

Miškininkystė Miško gaisrų kilimas. Iki 15 tūkst.

9 Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (labai 
smarki audra – 
kompleksas 
pavojingų 
meteorologinių 
reiškinių: perkūnija,
škvalas, smarkus 
lietus, kruša)

Energetika
Miškininkystė
Žemės ūkis
Pramonė
Pastatai
Transportas

Elektros tiekimo linijų nutraukimas,
elektros pastočių apgadinimas, 
medžių išvertimas, miškų plotų 
suniokojimas, pasėlių 
suniokojimas, pastatų sugriovimas 
ar apgadinimas, laikinas įmonių 
veiklos nutraukimas, transporto 
eismo sutrikimas.

Iki 30 tūkst.
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10 Katastrofinis 
meteorologinis 
reiškinys (uraganas)

Energetika
Miškininkystė
Žemės ūkis
Pastatai
Pramonė
Transportas

Elektros tiekimo linijų nutraukimas,
elektros pastočių apgadinimas, 
medžių išvertimas, miškų plotų 
suniokojimas, pasėlių 
suniokojimas, pastatų sugriovimas 
ar apgadinimas, laikinas gamybinės
veiklos nutraukimas, transporto 
eismo sutrikimas, patiriami 
materialiniai nuostoliai.

Iki 60 tūkst.

11 Katastrofinis 
meteorologinis 
reiškinys (labai 
smarkus lietus)

Žemės ūkis
Keliai
Pastatai

Poplūdžio sukėlimas, pasėlių 
suniokojimas, kelių išplovimas, 
gatvių, gyvenamųjų sodybų 
apsėmimas, patiriami materialiniai 
nuostoliai.

Iki 60 tūkst.

12 Stichinis 
hidrologinis 
reiškinys (labai 
aukštas vandens 
lygis, stichinis 
potvynis)

Aplinka
Upės
Keliai
Pastatai

Poplūdžio, potvynio sukėlimas, 
kelių išplovimas, gatvių, 
gyvenamųjų sodybų apsėmimas, 
patiriami materialiniai nuostoliai. 

Iki 60 tūkst.

13 Katastrofinis 
hidrologinis 
reiškinys (labai 
aukštas vandens 
lygis, katastrofinis 
potvynis)

Aplinka
Upės
Žemės ūkis
Keliai
Pastatai
Energetika

Potvynio sukėlimas, pasėlių 
suniokojimas, kelių išplovimas, 
gatvių, gyvenamųjų sodybų 
užtvindymas, elektros pastočių 
apsėmimas, šachtinių šulinių 
užteršimas, patiriami materialiniai 
nuostoliai.

Iki 60 tūkst.

14 Katastrofinis 
hidrologinis 
reiškinys (labai 
pavojinga ledų 
sangrūda) 

Aplinka
Upės
Žemės ūkis
Pastatai

Netikėtas upių vandens išsiliejimas,
žemės ūkio plotų, gyventojų sodybų
užliejimas, turto sugadinimas, 
patiriami materialiniai nuostoliai.

Iki 15 tūkst.

15 Pavojingos ar ypač 
pavojingos žmonių 
užkrečiamos ligos 
protrūkis ar 
epidemija

Medicina
Švietimas 
Kultūra
Pramonė

Išlaidos ligų gydymui, darbo jėgos 
praradimas, mokslo proceso 
nutraukimas, kultūrinių renginių 
atšaukimas, patiriami nuostoliai.

Iki 20 tūkst.

16 Gyvūnų ligos Gyvulininkystė Gyvulių gydymas, kritimas, ligos 
židinių likvidavimas, patiriami 
materialiniai nuostoliai.

Iki 15 tūkst.

17 Maisto tarša Prekyba
Viešasis
maitinimas

Maisto produktų užkrėtimas, 
žmonių susirgimas, ligos židinių 
likvidavimas

Iki 15 tūkst.
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18 Ypač pavojinga 
gyvūnų 
užkrečiamoji liga, 
oficialiai patvirtinta
kaimyninės 
valstybės 
administraciniame 
vienete

Laukinė fauna Laukinių gyvūnų kritimas, 
naikinimas, ligos židinių 
likvidavimas.

Iki 15 tūkst.

19 Užkrečiamosios 
žemės ūkio ligos 
židinys pasėliuose, 
augaluose

Žemės ūkis
Augalininkystė

Augalų, pasėlių sunaikinimas, ligos
židinių likvidavimas, patiriami 
derliaus nuostoliai. 

Iki 15 tūkst.

20 Meteorologinis ar 
hidrologinis 
reiškinys, sukėlęs 
žemės ūkio augalų 
žūtį:
- sausra aktyviosios 
augalų vegetacijos 
laikotarpiu
- ilgai trunkantis 
labai smarkus lietus

Žemės ūkis
Augalininkystė

Žemės ūkio augalų žūtis, patiriami 
derliaus nuostoliai.

Iki 55 tūkst.

21 Transporto avarijos 
(geležinkelio, oro,  
kelių transporto 
priemonių)

Geležinkelis
Transportas
Keliai

Sutrikdomas geležinkelių, kelių 
eismas, transporto priemonių 
sugadinimas, patiriami materialiniai
nuostoliai.

Iki 15 tūkst.

22 Pavojingosios  
medžiagos 
patekimas į aplinką 
(oro, dirvožemio, 
grunto tarša)

Aplinka Užteršiama aplinka, padaroma 
didelė žala gamtai, turtui, patiriami 
materialiniai nuostoliai.

Iki 55 tūkst.

23 Radioaktyviosios 
medžiagos 
patekimas į aplinką

Aplinka
Vandens
telkiniai
Pramonė

Užteršiama aplinka, vandens 
telkiniai, padaroma didelė žala 
gamtai, turtui, žmonėms, patiriami 
materialiniai nuostoliai.

Iki 200 tūkst.

24 Pavojingosios 
medžiagos 
patekimas į  
vandens telkinius

Vandens 
telkiniai

Užteršiami vandens telkiniai, 
požeminiai vandenys. Padaroma 
didelė žala gamtai.

Iki 60 tūkst.

25 Hidrotechnikos 
statinio arba jo 
konstrukcijos 
visiškas ar dalinis 
sugriovimas

Aplinka
Keliai
Hidrotech-
nikos statiniai

Hidrotechnikos statinių 
apgadinimas ar sugriovimas, 
teritorijų užliejimas, apsauginių 
pylimų, krantų išgriovimas, kelių, 
tiltų suardymas.

Iki 300 tūkst.

26 Pastatų griūtis Prekybos
centrai
Pastatai
Pramonė

Turto netekimas, galimi žmonių 
sužalojimai ar net žūtis, patiriami 
materialiniai nuostoliai.

Iki 30 tūkst.
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27 Neplanuotas 
elektros energijos 
tiekimo 
nutraukimas 
vartotojams

Elektros
energijos
tiekimas

Gamybinės ir įstaigų veiklos 
nutraukimas, būtiniausių gyvenimo 
sąlygų sutrikdymas, patiriami 
materialiniai nuostoliai.

Iki 30 tūkst.

28 Neplanuotas 
šilumos tiekimo 
nutraukimas 
vartotojams 
šildymo sezono 
metu 

Šilumos
tiekimas

Gamybinio proceso ir įstaigų 
veiklos nutraukimas, būtiniausių 
gyvenimo sąlygų sutrikdymas, turto
sugadinimas, patiriami materialiniai
nuostoliai

Iki 30 tūkst.

29 Neplanuotas 
geriamojo vandens 
tiekimo 
nutraukimas 
vartotojams

Vandens
tiekimas

Būtiniausių gyvenimo sąlygų 
sutrikdymas, gamybinio proceso 
nutraukimas, patiriami materialiniai
nuostoliai.

Iki 50 tūkst.

30 Neplanuotas ryšio 
paslaugų 
nutraukimas 
vartotojams

Ryšio
komunikacijos

Ryšio nutraukimas,   būtiniausių 
gyvenimo sąlygų sutrikdymas,        
patiriami materialiniai nuostoliai.

Iki 15 tūkst.

31 Sprogmuo, 
pavojingoji 
medžiaga

Žemės ūkis
Miškai
Visuomeniniai
pastatai

Pavojus žmonių gyvybei, turto 
sugadinimas, išvežimo ir 
sunaikinimo išlaidos.

Iki 15 tūkst.

32  Gaisras
 

Gyvenamieji
pastatai
Pramonė
Žemės ūkis

Sunaikinami gyvenamieji ar 
gamybiniai pastatai, turtas,  žemės 
ūkio technika, sandėliai, gali būti 
sužaloti ar žūti žmonės, patiriami 
materialiniai nuostoliai.

Iki 300 tūkst.

33 Gaisras, kurio 
plitimas kelia 
pavojų miškams 
(parkams, miško 
masyvams)

Miškai
Parkai

Miškų, parkų augalijos 
suniokojimas, patiriami 
materialiniai nuostoliai.

Iki 60 tūkst.

34 Durpynų ar 
durpingų pievų 
degimas, smilkimas

Durpynai Durpynų,  pievų augalijos 
suniokojimas, patiriami 
materialiniai nuostoliai. 

Iki 60 tūkst.

35 Grasinimas įvykdyti
teroro aktą

Kultūra
Sportas
Visuomeniniai
renginiai

Svetimo turto niokojimas, 
smurtiniai veiksmai, viešosios 
tvarkos pažeidimai.

Iki 15 tūkst.

36 Visuomenės 
neramumai, 
susibūrimai, riaušės

Kultūra
Sportas
Visuomeniniai
renginiai

Grėsmė žmonių sveikatai ar 
gyvybei, turto niokojimas, 
smurtiniai veiksmai, viešosios 
tvarkos pažeidimai.

Iki 15 tūkst.

37 Nenumatytas 
pavojus kultūros 
vertybei 

Kultūra Kultūros vertybės suniokojimas ar 
netekimas, patiriami materialiniai 
nuostoliai. 

Iki 50 tūkst.
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38 Masinis  užsieniečių
antplūdis

Paslaugų 
sektorius

Veiklos sutrikdymas Mažiau nei 50
tūkst.

39 Radiacinė avarija Žemės ūkio,
pramonės, 
paslaugų

Veiklos sustabdymas ar 
apribojimas, materialiniai nuostoliai

Mažiau nei 300
tūkst.
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GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) APLINKAI (P2)
5 lentelė

Eil.
Nr. Nustatytas

galimas pavojus

Galima
oro

tarša

Galima
paviršinio

ir (ar)
požeminio
vandens

tarša

Galima
grunto
tarša

Galimi padariniai
(poveikis) gamtinei

aplinkai

Numatomi
nuostoliai

1. Geologinis 
reiškinys 
(nuošliauža) Ne Taip Ne

Medžių, augalų 
sužalojimas, 
sunaikinimas, kelių 
dangos apgadinimas

Iki 3 tūkst.

2.

Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (labai 
smarkus vėjas)

Taip Taip Ne

Augalijos, medžių 
sunaikinimas, 
sužalojimas. Oro tarša

Iki 15 tūkst.

3.

Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (labai 
smarkus lietus)

Ne Taip Ne

Augalijos sunaikinimas, 
dirvožemio išplovimas

Iki 15 tūkst.

4.

Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (labai 
smarkus snygis, 
labai smarki 
pūga)

Ne Ne Ne

Augalijos, medžių 
sunaikinimas, 
sužalojimas

 Iki 15 tūkst.

5.

Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (labai 
smarkus 
sudėtinis apšalas)

Ne Ne Ne

Augalijos,  medžių
sunaikinimas,
sužalojimas  Iki 15 tūkst.

6.

Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys 
(speigas)

Ne Ne Ne

Augalijos,  medžių
sužalojimas,
sunaikinimas,  laukinių
gyvūnų žūtis

 Iki 15 tūkst.

7.
Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (kaitra)

Taip Ne Ne
Augalijos,  medžių
sunaikinimas,
sužalojimas, oro tarša

Iki 15 tūkst.

8.

Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (sausra 
miškuose)

Taip Ne Ne

Miško, parko 
augmenijos 
suniokojimas

Iki 15 tūkst.

9. Stichinis 
meteorologinis 
reiškinys (labai 
smarki audra – 
kompleksas 

Taip Taip Ne Augalijos, medžių 
sunaikinimas, 
sužalojimas, oro tarša

Iki 15 tūkst.
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Eil.
Nr. Nustatytas

galimas pavojus

Galima
oro

tarša

Galima
paviršinio

ir (ar)
požeminio
vandens

tarša

Galima
grunto
tarša

Galimi padariniai
(poveikis) gamtinei

aplinkai

Numatomi
nuostoliai

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

10. Katastrofinis 
meteorologinis 
reiškinys 
(uraganas)

Taip Taip Ne

Augalijos, medžių 
sunaikinimas, 
sužalojimas, oro tarša

Iki 15 tūkst.

11. Katastrofinis 
meteorologinis 
reiškinys (labai 
smarkus lietus)

Ne Taip Taip

Augalijos, medžių 
sunaikinimas, 
sužalojimas, dirvožemio
išplovimas

Iki 15 tūkst.

12.

Stichinis 
hidrologinis 
reiškinys (labai 
aukštas vandens 
lygis, stichinis 
potvynis)

Ne Taip Taip

Upių krantų 
nugriovimas, 
išplovimas, dirvožemio 
išplovimas, gruntinio 
vandens užteršimas

Iki 250 tūkst.

13.

Katastrofinis 
hidrologinis 
reiškinys (labai 
aukštas vandens 
lygis, 
katastrofinis 
potvynis)

Ne Taip Taip

Upių krantų 
nugriovimas, 
išplovimas, dirvožemio 
išplovimas, gruntinio 
vandens užteršimas

Iki 15 tūkst.

14.

Katastrofinis 
hidrologinis 
reiškinys (labai 
pavojinga ledų 
sangrūda) 

Ne Taip Taip

Upės krantų 
nugriovimas, išplovimas

Iki 150 tūkst.

15.

Pavojingos ar 
ypač pavojingos 
žmonių 
užkrečiamosios 
ligos protrūkis ar 
epidemija

Ne Ne Ne Nėra -

16. Gyvūnų ligos Ne Ne Taip
Gyvūnų, paukščių  
gaišimas

Iki 15 tūkst.

17. Maisto tarša Ne Ne Ne Žmonių ligos Iki 15 tūkst.
18. Ypač pavojinga Ne Taip Taip Laukinių gyvūnų  Iki 15 tūkst.
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Eil.
Nr. Nustatytas

galimas pavojus

Galima
oro

tarša

Galima
paviršinio

ir (ar)
požeminio
vandens

tarša

Galima
grunto
tarša

Galimi padariniai
(poveikis) gamtinei

aplinkai

Numatomi
nuostoliai

gyvūnų 
užkrečiamoji 
liga, oficialiai 
patvirtinta 
kaimyninės 
valstybės 
administraciniam
e vienete

gaišimas

19.

Užkrečiamosios 
žemės ūkio ligos 
židinys 
pasėliuose, 
augaluose

Ne Ne Taip

Pasėlių, augalų 
sunaikinimas,
dirvožemio užteršimas, 
apkrėtimas

Iki 15 tūkst.

20.

Meteorologinis 
ar hidrologinis 
reiškinys, sukėlęs
žemės ūkio 
augalų žūtį:
- sausra 
aktyviosios 
augalų 
vegetacijos 
laikotarpiu
- ilgai trunkantis 
labai smarkus 
lietus

Taip Taip Taip

Pasėlių, augalų 
sunaikinimas dėl sausros
ar dėl liūčių

Iki 55 tūkst.

21.

Transporto 
avarijos 
(geležinkelio, 
oro, kelių 
transporto 
priemonių)

Ne Taip Taip

Avarijos metu išsiliejus 
kurui ar 
transportuojamai 
pavojingai medžiagai

Iki 15 tūkst.

22.

Pavojingosios  
medžiagos 
patekimas į 
aplinką (oro, 
dirvožemio, 
grunto tarša)

Taip Taip Taip

Kenksmingų ir 
nuodingų medžiagų 
pasklidimas aplinkos 
ore, dirvožemio, grunto 
užteršimas.

Iki 60 tūkst.

23. 

Radioaktyviosios
medžiagos 
patekimas į 
aplinką

Taip Taip Taip

Radiacinio fono 
atsiradimas

Iki 60 tūkst.
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Eil.
Nr. Nustatytas

galimas pavojus

Galima
oro

tarša

Galima
paviršinio

ir (ar)
požeminio
vandens

tarša

Galima
grunto
tarša

Galimi padariniai
(poveikis) gamtinei

aplinkai

Numatomi
nuostoliai

24.

Pavojingosios 
medžiagos 
patekimas į  
vandens telkinius

Ne Taip Taip

Vandens augmenijos ir 
gyvūnijos žuvimas, 
augalijos sužalojimas, 
sunaikinimas

Iki 60 tūkst.

25.

Hidrotechnikos 
statinio arba jo 
konstrukcijos 
visiškas ar 
dalinis 
sugriovimas

Ne Taip Taip

Vandens augmenijos ir 
gyvūnijos žuvimas, 
dirvožemio, kelių 
išplovimas

Iki 15 tūkst.

26. Pastatų griūtis Taip Ne Ne Aplinkos oro užteršimas Iki 15 tūkst.

27.

Neplanuotas 
elektros energijos
tiekimo 
nutraukimas 
vartotojams

Ne Ne Ne Nėra -

28.

Neplanuotas 
šilumos tiekimo 
nutraukimas 
vartotojams 
šildymo sezono 
metu 

Ne Ne Ne Nėra -

29.

Neplanuotas 
geriamojo 
vandens tiekimo 
nutraukimas 
vartotojams

Ne Ne Ne Nėra -

30.

Neplanuotas 
ryšio paslaugų 
nutraukimas 
vartotojams

Ne Ne Ne Nėra -

31.
Sprogmuo, 
pavojingoji 
medžiaga

Taip Ne Ne
Aplinkos oro užteršimas

Iki 3 tūkst.

32. 
 Gaisras

Taip Ne Ne
Aplinkos oro užteršimas
(uždūminimas) Iki 15 tūkst.

33.

Gaisras, kurio 
plitimas kelia 
pavojų miškams 
(parkams, miško 
masyvams)

Taip Ne Ne

Miškų, parkų 
augmenijos 
suniokojimas Iki 30 tūkst.
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Eil.
Nr. Nustatytas

galimas pavojus

Galima
oro

tarša

Galima
paviršinio

ir (ar)
požeminio
vandens

tarša

Galima
grunto
tarša

Galimi padariniai
(poveikis) gamtinei

aplinkai

Numatomi
nuostoliai

34.

Durpynų ar 
durpingų pievų 
degimas, 
smilkimas

Taip Ne Ne

Aplinkos oro tarša, 
durpynų, pievų 
suniokojimas

Iki 60 tūkst.

35.
Grasinimas 
įvykdyti teroro 
aktą

Ne Ne Ne Nėra -

36.

Visuomenės 
neramumai, 
susibūrimai, 
riaušės

Ne Ne Ne Nėra -

37.
Nenumatytas 
pavojus kultūros 
vertybei 

Ne Ne Ne Nėra -

38.
Masinis
užsieniečių
antplūdis

Ne Ne Ne Nėra -

39. Radiacinė avarija Taip Taip Taip
Radiacinio fono 
atsiradimas Iki 250 tūkst.

_________________________________

GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) VEIKLOS TĘSTINUMUI (P3)
 6 lentelė

Eil.
Nr.

Nustatytas galimas pavojus
Galimi padariniai
(poveikis) veiklos

tęstinumui

Galimų padarinių
(poveikio) trukmė

(valandomis arba paromis)
1.

Geologinis reiškinys (nuošliauža) Ne Iki 6 valandų

2.
Stichinis meteorologinis reiškinys (labai 
smarkus vėjas)

Ne Iki 6 valandų

3.
Stichinis meteorologinis reiškinys (labai 
smarkus lietus)

Ne Iki 6 valandų

4.
Stichinis meteorologinis reiškinys (labai 
smarkus snygis, labai smarki pūga)

Taip Iki 24 valandų

5.
Stichinis meteorologinis reiškinys (labai 
smarkus sudėtinis apšalas)

Taip Iki 24 valandų

6.
Stichinis meteorologinis reiškinys 
(speigas)

Ne Iki 6 valandų

7. Stichinis meteorologinis reiškinys (kaitra)
Ne

 
Iki 6 valandų

8. Stichinis meteorologinis reiškinys (sausra Ne Iki 6 valandų
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Eil.
Nr.

Nustatytas galimas pavojus
Galimi padariniai
(poveikis) veiklos

tęstinumui

Galimų padarinių
(poveikio) trukmė

(valandomis arba paromis)
miškuose)

9.

Stichinis meteorologinis reiškinys (labai 
smarki audra – kompleksas pavojingų 
meteorologinių reiškinių: perkūnija, 
škvalas, smarkus lietus, kruša)

Ne Iki 6 valandų

10. Katastrofinis meteorologinis reiškinys 
(uraganas)

Ne Iki 6 valandų

11.
Katastrofinis meteorologinis reiškinys 
(labai smarkus lietus)

Ne Iki 6 valandų

12.
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai 
aukštas vandens lygis, stichinis potvynis)

Taip Iki 3 parų

13.
Katastrofinis hidrologinis reiškinys (labai 
aukštas vandens lygis, katastrofinis 
potvynis)

Taip Iki 3 parų

14.
Katastrofinis hidrologinis reiškinys (labai 
pavojinga ledų sangrūda) 

Taip Iki 24 valandų

15.
Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių 
užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija

Taip Daugiau kaip 30 parų

16. Gyvūnų ligos Ne Iki 6 valandų
17. Maisto tarša Ne Iki 6 valandų
18. Ypač pavojinga gyvūnų užkrečiamoji liga,

oficialiai patvirtinta kaimyninės valstybės 
administraciniame vienete

Ne Iki 6 valandų

19.
Užkrečiamosios žemės ūkio ligos židinys 
pasėliuose, augaluose

Ne Iki 6 valandų

20.

Meteorologinis ar hidrologinis reiškinys, 
sukėlęs žemės ūkio augalų žūtį:
- sausra aktyviosios augalų vegetacijos 
laikotarpiu
- ilgai trunkantis labai smarkus lietus

Ne Iki 6 valandų

21.
Transporto avarijos (geležinkelio, kelių 
transporto priemonių)

Ne Iki 6 valandų

22.
Pavojingosios  medžiagos patekimas į 
aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša)

Ne Iki 6 valandų

23. 
Radioaktyviosios medžiagos patekimas į 
aplinką

Ne Iki 6 valandų

24.
Pavojingosios medžiagos patekimas į  
vandens telkinius Ne Iki 6 valandų

25.
Hidrotechnikos statinio arba jo 
konstrukcijos visiškas ar dalinis 
sugriovimas

Ne Iki 6 valandų

26. Pastatų griūtis Ne Iki 6 valandų
 Neplanuotas elektros energijos tiekimo Ne Iki 6 valandų
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Eil.
Nr.

Nustatytas galimas pavojus
Galimi padariniai
(poveikis) veiklos

tęstinumui

Galimų padarinių
(poveikio) trukmė

(valandomis arba paromis)
27. nutraukimas vartotojams

28.
Neplanuotas šilumos tiekimo nutraukimas
vartotojams šildymo sezono metu 

Ne Iki 6 valandų

29.
Neplanuotas geriamojo vandens tiekimo 
nutraukimas vartotojams

Ne Iki 6 valandų

30.
Neplanuotas ryšio paslaugų nutraukimas 
vartotojams

Ne Iki 6 valandų

31. Sprogmuo, pavojingoji medžiaga Ne Iki 6 valandų

32.
 Gaisras
 

Taip Iki 24 valandų

33.
Gaisras, kurio plitimas kelia pavojų 
miškams (parkams, miško masyvams)

Ne Iki 6 valandų

34.
Durpynų ar durpingų pievų degimas, 
smilkimas

Ne Iki 6 valandų

35. Grasinimas įvykdyti teroro aktą Ne Iki 6 valandų

36.
Visuomenės neramumai, susibūrimai, 
riaušės

Ne Iki 6 valandų

37. Nenumatytas pavojus kultūros vertybei Ne Iki 6 valandų
38. Masinis užsieniečių antplūdis Ne Iki 6 valandų
39. Radiacinė avarija Ne Iki 6 valandų

_____________________________
       Kiekvieno galimo pavojaus padariniai (poveikis) (P1, P2, P3) įvertinami balais pagal 7 lentelėje
pateiktus įvertinimo kriterijus. Balai surašomi į 8 lentelės 4, 5, 6 skiltis. Galimi padariniai (poveikis)
turtui ir  aplinkai vertinami balais,  atsižvelgiant  į  4 ir  5 lentelėse numatomus nuostolius (4 ir  5
lentelėse nurodyti nuostoliai sumuojami). 

GALIMŲ PADARINIŲ (POVEIKIO) (P) ĮVERTINIMO KRITERIJAI

7 lentelė
Galimų padarinių (poveikio) lankytojų gyvybei ir sveikatai

(P1) įvertinimas
Galimų padarinių

(poveikio) lygis
Vertinimo

balai
Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia nereikšmingas 1
Sužaloti 1–5 gyventojai ir (ar) iki 300 gyventojų evakuota ribotas 2
Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 
gyventojų, ir (ar) nuo 300 iki 500 gyventojų evakuota

didelis 3

Žuvo ne daugiau kaip 20 gyventojų ir (ar) nuo 10 iki 100 
gyventojų sunkiai sužalota, ir (ar) nuo 500 iki 1000 gyventojų 
evakuota

labai didelis 4

Žuvo daugiau nei 20 gyventojų ir (ar) sužalota daugiau nei 100 
gyventojų, ir (ar) daugiau kaip 1000 gyventojų evakuota

katastrofinis 5

7 lentelė (tęsinys)
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Galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai (P2)
įvertinimas

Galimų padarinių
(poveikio) lygis

Vertinimo
balai

Mažiau nei 50 nereikšmingas 1
50–200 ribotas 2
200–1000 didelis 3
1000–10 000 labai didelis 4
Daugiau nei 10 000 katastrofinis 5

7 lentelė (tęsinys)
Galimų padarinių (poveikio) veiklos tęstinumui (P3)

įvertinimas
Galimų padarinių

(poveikio) lygis
Vertinimo

balai
Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos iki 6 
valandų

nereikšmingas 1

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos nuo 6
iki 24 valandų

ribotas 2

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos nuo 1
iki 3 parų

didelis 3

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos nuo 3
iki 30 parų

labai didelis 4

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos 
daugiau kaip 30 parų

katastrofinis 5

_____________________________________
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GALIMŲ PAVOJŲ RIZIKOS ĮVERTINIMAS
8 lentelė
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1. Geologinis reiškinys 
(nuošliauža)

2 1 1 1
2

Priimtina
2

Priimtina 
2

Priimtina
6

Priimtina

2.
Stichinis meteorologinis 
reiškinys (labai smarkus 
vėjas)

4 1 1 1
4

Priimtina
4

Priimtina
4

Priimtina
12

Priimtina

3.
Stichinis meteorologinis 
reiškinys (labai smarkus 
lietus)

4 1 1 1
4

Priimtina
4

Priimtina
4

Priimtina
12

Priimtina

4.

Stichinis meteorologinis 
reiškinys (labai smarkus 
snygis, labai smarki 
pūga)

2 1 1 2
2

Priimtina
2

Priimtina
4

Vidutinė
8

Vidutinė

5.
Stichinis meteorologinis 
reiškinys (labai smarkus 
sudėtinis apšalas)

3 1 1 2
3

Priimtina
3

Priimtina
6

Vidutinė
12

Vidutinė
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6.
Stichinis meteorologinis 
reiškinys (speigas)

3 1 1 1
3

Priimtina
3

Priimtina
3

Priimtina
9

Priimtina

7.
Stichinis meteorologinis 
reiškinys (kaitra)

3
1 1 1

3
Priimtina

3
Priimtina

3
Priimtina

9
Priimtina

8.
Stichinis meteorologinis 
reiškinys (sausra 
miškuose)

3 1 1 1
3

Priimtina
3

Priimtina
3

Priimtina
9

Priimtina

9.

Stichinis meteorologinis 
reiškinys (labai smarki 
audra – perkūnija, 
škvalas, smarkus lietus, 
kruša)

2 1 1 1
2

Priimtina
2

Priimtina
2

Priimtina
6

Priimtina

10. Katastrofinis 
meteorologinis reiškinys 
(uraganas)

1 1 2 1
1

Priimtina
2

Priimtina
1

Priimtina
4

Priimtina

11. Katastrofinis 
meteorologinis reiškinys 
(labai smarkus lietus)

1 1 2 1
1

Priimtina
2

Priimtina
1

Priimtina
4

Priimtina

12. Stichinis hidrologinis 4 2 3 3 8 12 12 32
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
reiškinys (labai aukštas 
vandens lygis, stichinis 
potvynis)

Vidutinė Didelė Didelė Didelė

13.

Katastrofinis 
hidrologinis reiškinys 
(labai aukštas vandens 
lygis, katastrofinis 
potvynis)

1 3 2 3
3

Priimtina
2

Priimtina
3

Priimtina
8

Priimtina

14.

Katastrofinis 
hidrologinis reiškinys 
(labai pavojinga ledų 
sangrūda) 

2 2 2 2
4

Vidutinė
4

Vidutinė
4

Vidutinė
12

Vidutinė

15.

Pavojingos ar ypač 
pavojingos žmonių 
užkrečiamosios ligos 
protrūkis ar epidemija

5 5 1 5
25

Labai didelė
5

Didelė
25

Labai didelė
55

Labai didelė

16. Gyvūnų ligos 3 1 1 1
3

Priimtina
3

Priimtina
3

Priimtina
9

Priimtina

17. Maisto tarša 2 2 1 1
4

Vidutinė
2

Priimtina
2

Priimtina
8

Vidutinė

18. Ypač pavojinga gyvūnų 2 1 1 1 2 2 2 6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
užkrečiamoji liga, 
oficialiai patvirtinta 
kaimyninės valstybės 
administraciniame 
vienete

Priimtina Priimtina Priimtina Priimtina

19.
Užkrečiamosios žemės 
ūkio ligos židinys 
pasėliuose, augaluose

2 1 1 1
2

Priimtina
2

Priimtina
2

Priimtina 
6

Priimtina

20.

Meteorologinis ar 
hidrologinis reiškinys, 
sukėlęs žemės ūkio 
augalų žūtį:
- sausra aktyviosios 
augalų vegetacijos 
laikotarpiu;
- ilgai trunkantis labai 
smarkus lietus

3 1 2 1
3

Priimtina
6

Vidutinė
3

Priimtina
12

Vidutinė

21.
Transporto avarijos 
(geležinkelio, oro, kelių 
transporto priemonių)

3 2 1 1
6

Vidutinė
3

Priimtina
3

Priimtina
12

Vidutinė

22.
Pavojingosios  
medžiagos patekimas į 
aplinką (oro, dirvožemio,

3 1 2 1
3

Priimtina
6

Vidutinė
3

Priimtina
12

Vidutinė
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
grunto tarša)

23. 

Radioaktyviosios 
medžiagos patekimas į 
aplinką (oro, dirvožemio,
grunto tarša)

1 1 2 1
1

Priimtina
2

Priimtina
1

Priimtina
4

Priimtina

24.
Pavojingosios medžiagos
patekimas į  vandens 
telkinius

2 1 2 1
2

Priimtina
4

Vidutinė
2

Priimtina
8

Vidutinė

25.

Hidrotechnikos statinio 
arba jo konstrukcijos 
visiškas ar dalinis 
sugriovimas

2 1 3 1
2

Priimtina
6

Vidutinė
2

Priimtina
10

Vidutinė

26. Pastatų griūtis 2 1 1 1
2

Priimtina
2

Priimtina
2

Priimtina 
6

Priimtina

27.
Neplanuotas elektros 
energijos tiekimo 
nutraukimas vartotojams

2 1 1 1
2

Priimtina
2

Priimtina
2

Priimtina 
6

Priimtina

28.

Neplanuotas šilumos 
tiekimo nutraukimas 
vartotojams šildymo 
sezono metu 

3 1 1 1
3

Priimtina
3

Priimtina
3

Priimtina 
9

Priimtina
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29.
Neplanuotas geriamojo 
vandens tiekimo 
nutraukimas vartotojams

3 1 1 1
3

Priimtina
3

Priimtina
3

Priimtina 
9

Priimtina

30.
Neplanuotas ryšio 
paslaugų nutraukimas 
vartotojams

2 1 1 1
2

Priimtina
2

Priimtina
2

Priimtina 
6

Priimtina

31.
Sprogmuo, pavojingoji 
medžiaga

5 1 1 1
5

Didelė
5

Didelė
5

Didelė
15

Didelė

32.
Gaisras
 

4 2 3 2
8

Vidutinė
12

Didelė
8

Vidutinė
28

Didelė

33.

Gaisras, kurio plitimas 
kelia pavojų miškams 
(parkams, miško 
masyvams)

3 1 2 1
3

Priimtina
6

Vidutinė
3

Priimtina
12

Vidutinė

34.
Durpynų ar durpingų 
pievų degimas, 
smilkimas

4 1 2 1
4

Priimtina
8

Vidutinė
4

Priimtina
16

Vidutinė

35.
Grasinimas įvykdyti 
teroro aktą

2 1 1 1
2

Priimtina
2

Priimtina
2

Priimtina 
6

Priimtina
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36.
Visuomenės neramumai, 
susibūrimai, riaušės

3 1 1 1
3

Priimtina
3

Priimtina
3

Priimtina 
9

Priimtina

37.
Nenumatytas pavojus 
kultūros vertybei 

2 1 1 1
2

Priimtina
2

Priimtina
2

Priimtina 
6

Priimtina

38.
Masinis  užsieniečių
antplūdis

3 1 1 1
3

Priimtina
3

Priimtina
3

Priimtina 
9

Priimtina

39. Radiacinė avarija 2 1 3 1
2

Priimtina
6

Vidutinė
2

Priimtina
10

Vidutinė

_______________________________________________________
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IV RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS

Nustatytų galimų pavojų rizikos lygis apskaičiuotas pagal formulę R=TxP (R – rizika, T –
tikimybė, P – padariniai (poveikis). Gautos reikšmės įrašytos į 8 lentelės 6, 7, ir 8 skiltis:

1. Galimo pavojaus rizikos gyventojų gyvybei ir sveikatai lygis (R1).
2. Galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2).
3. Galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3).
Naudojantis 9 lentele,  pagal nustatytų galimų pavojų tikimybės (T) ir galimų padarinių

(poveikio) (P) balus (8 lentelės 2, 3, 4 ir 5 skiltys) nustatytas kiekvieno galimo pavojaus rizikos
(R1, R2, R3) lygis: labai didelis, didelis, vidutinis arba priimtinas, kuris įrašytas į 8 lentelės 6, 7,
8 skiltis.

8  lentelės  9  skiltyje  įrašytas  bendras  rizikos  lygis,  kuris  gautas  sudėjus  R1,  R2 ir  R3
reikšmes. Šie duomenys panaudoti sudarant Savivaldybės galimų pavojų sąrašą prioriteto tvarka
pagal jų rizikos lygį (10 lentelė). Galimais pavojais prioriteto tvarka laikomi:

1. Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės.
2. Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį).
3. Pavojai, kurie yra didelės tikimybės.
4. Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka.

RIZIKOS LYGIO (R) NUSTATYMAS
9 lentelė

Galimo pavojaus

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5

Galimi padariniai (poveikis)

žalia – priimtina rizika

geltona – vidutinė rizika

oranžinė  – didelė  rizika

raudona – labai didelė rizika

GALIMŲ PAVOJŲ SĄRAŠAS PRIORITETO TVARKA PAGAL JŲ RIZIKOS LYGĮ
10 lentelė 

Eil.
Nr.

Galimas pavojus
Galimo pavojaus

tikimybės (T)
įvertinimas balais

Bendras rizikos lygis
(R)

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės

1.
Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių 
užkrečiamosios ligos protrūkis ar epidemija

5 55

Pavojai, kurie yra didelės tikimybės
1. Stichinis hidrologinis reiškinys (labai aukštas 

vandens lygis, stichinis potvynis)
4 32

2.
Gaisras 4 28

3. Sprogmuo, pavojingoji medžiaga 5 15
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Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka

1. Durpynų ar durpingų pievų degimas, 
smilkimas

4 16

2. Stichinis meteorologinis reiškinys (labai 
smarkus vėjas)

4 12

3. Stichinis meteorologinis reiškinys (labai 
smarkus lietus)

4 12

4.

Meteorologinis ar hidrologinis reiškinys, 
sukėlęs žemės ūkio augalų žūtį:
- sausra aktyviosios augalų vegetacijos 
laikotarpiu;
- ilgai trunkantis labai smarkus lietus

3 12

5.
Transporto avarijos (geležinkelio, oro, kelių 
transporto priemonių)

3 12

6. Pavojingosios  medžiagos patekimas į aplinką
(oro, dirvožemio, grunto tarša)

3 12

7. Gaisras, kurio plitimas kelia pavojų miškams 
(parkams, miško masyvams)

3 12

8. Stichinis meteorologinis reiškinys (labai 
smarkus sudėtinis apšalas)

3 12

9.
Katastrofinis hidrologinis reiškinys (labai 
pavojinga ledų sangrūda) 

2 12

10.
Radiacinė avarija

2 10

11.
Hidrotechnikos statinio arba jo konstrukcijos 
visiškas ar dalinis sugriovimas

2 10

12.
Stichinis meteorologinis reiškinys (speigas)

3 9

13.
Stichinis meteorologinis reiškinys (kaitra)

3 9

14. Stichinis meteorologinis reiškinys (sausra 
miškuose)

3 9

15.
Gyvūnų ligos 3

9

16. Neplanuotas šilumos tiekimo nutraukimas 
vartotojams šildymo sezono metu 

3
9

17. Neplanuotas geriamojo vandens tiekimo 
nutraukimas vartotojams

3
9

18. Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės 3 9

19.
Masinis užsieniečių antplūdis

3 9
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20.
Stichinis meteorologinis reiškinys (labai 
smarkus snygis, labai smarki pūga)

2 8

21.
Pavojingosios medžiagos patekimas į  
vandens telkinius

2 8

22. Maisto tarša 2 8

23.
Katastrofinis hidrologinis reiškinys (labai 
aukštas vandens lygis, katastrofinis potvynis)

1 8

24.
Stichinis meteorologinis reiškinys (labai 
smarki audra – perkūnija, škvalas, smarkus 
lietus, kruša)

2 6

25.

Ypač pavojinga gyvūnų užkrečiamoji liga, 
oficialiai patvirtinta kaimyninės valstybės 
administraciniame
vienete

2 6

26. Geologinis reiškinys (nuošliauža) 2 6

27.
Užkrečiamosios žemės ūkio ligos židinys 
pasėliuose, augaluose

2 6

28.
Pastatų griūtis

2 6

29. Neplanuotas elektros energijos tiekimo 
nutraukimas vartotojams

2 6

30. Neplanuotas ryšio paslaugų nutraukimas 
vartotojams

2 6

31.
Grasinimas įvykdyti teroro aktą

2 6

32.
Nenumatytas pavojus kultūros vertybei 

2 6

33. Katastrofinis meteorologinis reiškinys 
(uraganas)

1 4

34. Katastrofinis meteorologinis reiškinys (labai 
smarkus lietus)

1 4

35. Radioaktyviosios medžiagos patekimas į 
aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša)

1 4
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Pavojai, kuriems nustatyta labai didelė ar didelė rizika:

1. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis ar epidemija.
2. Stichinis hidrologinis reiškinys (labai aukštas vandens lygis, stichinis potvynis).
3. Gaisras.
4. Sprogmuo, pavojingoji medžiaga.

     
Šių galimų pavojų valdymas aprašytas Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų valdymo

plane.
Pavojai,  kuriems nustatyta  priimtina  rizika,  galimų  pavojų  prevencijos  priemonės  ir  jų

valdymas nenumatytas, tačiau jie pakartotinai bus įvertinti rizikos analizės peržiūros metu.

V BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    1.  Rizikos analizė peržiūrima ir  prireikus  atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus
metus arba atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės
aktams  ar  įvykus  kitiems  pokyčiams,  didinantiems  pavojų  ar  ekstremaliųjų  situacijų  riziką,
pakartotinę rizikos analizę atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta
darbo grupė. Įvertinus riziką, numatomos rizikos mažinimo priemonės.
     2. Apie Šilutės rajono savivaldybei gresiančius pavojus, jų rizikos lygį ir rizikos mažinimo
priemones turi būti informuojami savivaldybės gyventojai.

___________________________



                                                                                                  Šilutės  rajono savivaldybės
                                                                                                                                                   ekstremaliųjų situacijų valdymo

                                                                                                                                     plano 2 priedas

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS SUBJEKTŲ PAJĖGOS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Tarnybų, įmonių,
įstaigų 

pavadinimas,
adresas, tel.

Vadovas, kontaktai Pajėgos Transportas ir pagrindinė technika Pastabos 
Pavadinimas Kiekis

 vnt.
Žmonių
skaičius  

Pavadinimas Markė Kiekis
vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Klaipėdos

priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
Šilutės  priešgaisrinė

gelbėjimo tarnyba
Lietuvininkų g. 22,

Šilutės,
 tel. (8 441)62054

el.paštas
silutė.pgt  @vpgt.lt  

Viršininkas 
Valdas Kundrotas
mob. 8 707 69581

el.p. valdas.kundrotas@vpgt.lt

Šilutės PGT
ugniagesiai
gelbėtojai

1 38 Autocisterna 

Autocisterna

 

Autocisterna

Amfibija

AC/9000/4000/
TATRA815-7-

731R32/S/6X6/4
Valst. Nr. JNG 492

AC/3000/2000/
RENAUL

MIDLUM 240.14/
V/4x4/6

Valst.Nr.CDJ 607

AC/2600/2000/
ScniaLB81S38/S/

4X2/6
Valst.Nr. ETU 276

Visureigė amfibija/
BAZ5922/S/6X6/3

Valst. Nr. 390

1

1

1

1

AB „Kelių Šilutės KT vadovas Šilutės KT 7 5 Lengvieji Honda CR-V 1
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priežiūra“ Vakarų
regionas Šilutės
kelių tarnyba.
Pramonės g. 4,

Šilutė,
tel. (8 441) 77993 

Algirdas Jakubauskas
Mob. 8686 55874

El. paštas
algirdas.jakubauskas  @keliupri  

eziura.lt

darbuotojai 15
10
5

automobiliai Peugeot Partner
Skoda Roomster

Peugeot 406

3
2
1

Šilutės KT
darbuotojai

14 6
12
6
12
3
3
2
6
3
3
3

Krovininiai
automobiliai

VW Transporter
Peugeot Boxer
Renault Master

Iveco Daily
Man8.153
Zil 441510

MB Unimog 416
Iveco AD 190T 

MB1832
MAN TGS33.440

MAZ5551

1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1

Šilutės KT
darbuotojai

1 20 Autobusas KAVZ3270 1

Šilutės KT
darbuotojai

6 1
1
1
1
1
1

Krautuvai JCB4CX
WB97S-2

Bobcat S650
K701P4/85

CASE 695ST
TPT4014

1
1
1
1
1
1
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Šilutės KT
darbuotojai

6 3
1
1
1

Traktoriai Valtra 
MTZ 82
T-150K
DT-75

3
1
1
1

Šilutės KT
darbuotojai

5 2

1
1
1

Greideriai Champion
730AVHP
Bg190T-3
DZ-143
Gs14.02

2

1
1
1

Šilutės KT
darbuotojai

1 1 Ekskavatoriai Cat M315 1

Šilutės KT
darbuotojai

6 6 Barstytuvai MM-011
Giletta

SCHMIT

4
1
1

Šilutės KT
darbuotojai

2 2 Kilnojamoji
elektros

generatoriai

GS210 2

Šilutės KT
darbuotojai

20 Kitos turimos
priemonės

Priekabos:
Bazaltas1
Bazaltas 2

Bazaltas 3-26
Bazaltas 3

6
2
1
3
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SCHWARZMULL
ER

WELLMEYER
OZTP 8572

2PTS-6
PTS-4

Sniego rotoriai:
OPTIMAL

SB2450
Valytuvas

1

1
1
1
2

1

1

VšĮ „Šilutės
pirminės sveikatos
priežiūros centras“
Rusnės g.  1, Šilutė,

tel. 8 441 61024

Direktorė 
Lina Stanišauskienė
mob. 8 68 535847

el.p. vadove  @silutespspc.lt  

GMP
medicinos

pagalbos brigada

3 6 GMP
automobilis

VW CRAFTER
FIAT DUCATO

VOLKSWAGEN
TRANSPORTER

NISSAN
NAVARA

1
1

3

 1
Šilutės rajono
savivaldybės
priešgaisrinė

tarnyba,
Lietuvininkų 8-4,

Šilutė
8 686 21208

Darius Endzelis
el. p. silutes.sav.pt  @gmail.com  

8 686 21208

Vainuto UK
ugniagesiai
tel.  8-650-

64492

1 9 Autocisterna
AC/2400-
150/2400

ZIL130/V/4x2/7 1

Kintų UK 
ugniagesiai

tel. 8-650-64491

1 9 Autocisterna
AC/2400-
150/2400

ZIL131/V/6x6/7 1
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Saugų UK
ugniagesiai

tel. 8-655-94837

1 9 Autocisterna
AC/2400-
150/2400

ZIL131/V/6x6/7 1

Ž. Naumiesčio
UK

ugniagesiai
 tel. 8-650-

64496

1 9 Autocisterna
AC/2400-
150/2400

ZIL131/V/6x6/7 1

Švėkšnos UK
ugniagesiai

tel. 8-650-64487

1 9 Autocisterna
AC/2400-
150/2400

ZIL130/V/4x2/7 1

Tauragės apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato Šilutės

rajono policijos
komisariatas

Lietuvininkų g. 31,
Šilutė

tel.  8 700  60 000

Viršininkas 
Remigijus Rudminas

tel. 8 687 14388
el. p.

remigijus.rudminas@policija.lt

Reaguojančios
pajėgos

2 4 Lengvieji
automobiliai

________ 2

UAB „Šilutės
vandenys“

Ramučių g. 31,
Šilutė

Tel. (8  441) 40 646,  

Direktorius 
Alfredas Markvaldas

Mob. 8 687 18547
el. p. direktorius  @silutes-  

vandenys.lt

UAB „Šilutės
vandenys“
darbuotojai

5 5 Sunkvežimis 
Asenizacinė

mašina
Asenizacinė

mašina
Traktorius (su

priekaba)
Srovės

ZIL MMZ – 4502
RENAULT

MIDLUM 300
MAN  

BELARUS 82.1

1

1
1

1
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generatorius 8
kW 2

Šilutės rajono
savivaldybės

administracijos
Gardamo seniūnija

Liepų g. 4,
Gardamas, Šilutės r.

sav..
tel. 8 441 43 266

Seniūnė
Birutė Pocevičienė
mob. 8 65253685

el.p.
birute.poceviciene@silute.lt

Šilutės rajono
savivaldybės

administracijos
Gardamo
seniūnijos
darbuotojai

1 9 Traktorius

Lengvieji
automobiliai  

ZETOR MAJOR
80

VW CADDY
MAZDA 6

1

1
1

Šilutės rajono
savivaldybės

administracijos 
Katyčių seniūnija

Turgaus g.1,
Katyčiai, Šilutės raj.

savivaldybė,
tel. 8 441 41685

Seniūnė 
Gražina Kungienė, tel.(8 441)

41541; 8 691 86368,
el. p.

garazina.kungiene  @silute.lt  

Šilutės rajono
savivaldybės

administracijos
Katyčių

seniūnijos
darbuotojai

1 9 Traktorius

Traktorius
Automobilis

ZETOR MAJOR
80

MTZ 80
VW CADDY

1

1
1

Šilutės rajono
savivaldybės 

Švėkšnos seniūnija
Liepų a. 24,

Švėkšnos mstl.
Šilutės r. sav..

Tel.8441 48264
8 686 44136

Seniūnas
Alfonsas Šeputis

868644136
el. p. alfonsas.seputis  @silute.lt  

Šilutės rajono
savivaldybės

administracijos
Švėkšnos
seniūnijos
darbuotojai

1 14 Automobilis 

Automobilis

Autopriekaba

Traktorius

Traktorius

VW Caddy 

Škoda

TIKI-TRAILER

MTZ-80

JUMZ-

1

1

1

1

1
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Traktoriaus
priekaba

Traktorius

KL/EO26211
2PTS-4

ZETOR MAJOR
80

1

1

Šilutės rajono sav.
administracija

Žemaičių
Naumiesčio

seniūnija
Klaipėdos  g. 1,

Žemaičių
Naumiestis,

Šilutės r. sav..
tel. (8 441) 59735 

 

Seniūnas 
Virginijus Stasiulis

 mob. (8 441) 59735; 8 659
60714
el.p.

virginijus.stasiulis@silute.lt

Šilutės rajono
savivaldybės

administracijos
Žemaičių

Naumiesčio
seniūnijos
darbuotojai

1 3 Traktorius  

Automobilis

„Zetor Major -80“
T6809A
Škoda

1

2

Šilutės rajono sav.
administracija

Juknaičių seniūnija
Šiloko g. 3,
Juknaičiai

Šilutės r. sav..
tel. (8 441) 79266

Seniūnas
 Alfredas Gaubys
tel nr 8 441 58618
mob.8 698 13241

el. p. alfredas.gaubys@silute.lt

Šilutės rajono
savivaldybės

administracijos
Juknaičių
seniūnijos
darbuotojai

1 7 Lengvasis
automobilis
Traktorius
Traktorius

W Cady 

MTZ 80
Zetor Major

1

1
1

Šilutės rajono sav.
administracija
Kintų seniūnija

Kuršių g. 17, Kintų
mstl., Kintų sen.,

Seniūnas 
Antanas Kližentis
mob. 8 698 84 683

el.p.
antanas.klizentis@silute.lt

Šilutės rajono
savivaldybės

administracijos
Kintų seniūnijos

darbuotojai

1 8 Lengvasis
automobilis 
Lengvasis

automobilis
Traktorius

 VW CADDY

Mersedes Benz
230

1

1

1
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Šilutės r. sav.
tel. 8 441 47389;
tel. 8 441 47187

Zetor Major 80

Šilutės rajono sav.
administracija

Vainuto seniūnija
Baranausko g. 7,

Vainuto mstl.,
Vainuto sen., Šilutės

r. sav.
8-441 44118,
8-441 44359

Seniūnas 
Vitalijus Mockus
mob. 8 686 46367

el.p.
vitalijus.mockus@silute.lt

Šilutės rajono
savivaldybės

administracijos
Vainuto

seniūnijos
darbuotojai

1 13

              

Automašina
Automašina
Traktorius
Traktorius

Škoda oktavia
VW Caddy

Zetor-80
MTZ-82

 

1
1
1
1

    

Šilutės rajono
savivaldybės

administracijos
 Saugų seniūnija

Mažosios Lietuvos
g. 4, Saugų mst.
Šilutės raj. sav.,

tel. (8 441) 46845
faks. (8 441) 46038

Seniūnas  Arvydas Stonis
tel. (8 441) 46038
mob. 8 686 51690

el.p. arvydas.stonis@silute.lt

Šilutės rajono
savivaldybės

administracijos
Saugų seniūnijos

darbuotojai

1 12 Lengvasis
automobilis
Traktorius 
Traktorius
Traktorius

VW CADDY

Zetor Major 80
T-40

Jumz 6LA

1

1
1
1

UAB „Šilutės
polderiai“

Aukštumalės g. 5,
Šilutė,

tel. 8 441 62230

Direktorius
Arūnas Jagminas

el. p. info  @polderiai.lt  
mob. 8 686 47330;

Direktoriaus pavaduotojas
gamybai Darius Valeika

el. p.
pavaduotojas@polderiai.lt

mob. 8 618 16763;
Ekploatacijos darbų vadovas

Ričardas Olberkis
el. p. info  @polderiai.lt  

mob. 8 686 47210

Potvynio,
avarinių gedimų

likvidavimo
brigada,

tel.8 686 47210

1 13 Vikšrinis
vienkaušis

ekskavatorius
Ratinis

vienkaušis
ekskavatorius

Buldozeris
Traktorius

Auto savivartis

CASE CX210B

New Holland B-
115C

T-100, DT-75
MTZ – 80
MAZ-555132

1

1

2
1
1
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Šilutės rajono
savivaldybės

administracijos
 Usėnų seniūnija

Veržės g. 1, Usėnų
k., Šilutės r.s. ,

tel. 8 441 40116,
el.p.:

usenai@silute.lt

Seniūnas Algirdas Rauktys, 
el. p. :

algirdas.rauktys@silute.lt 
tel.  8 441 40118,

mob.d.tel. 861155648

Šilutės rajono
savivaldybės

administracijos
Usėnų

seniūnijos
darbuotojai

1 5 Automobilis 
Traktorius  

Priekaba

SKODA
OCTAVIA 
MTZ-80

ZETOR MAJOR
PTS4/8876

1
1
1
1

UAB „Šilutės
šilumos tinklai
„ Verslo g12,

Šilutė . Tel. 8 (8 441)
62144

Diektorius
Vaidotas Mačiulis

(8 441) 62147 , el.p. 
vaidotas.maciulis  @silutesst.lt  

Rajoninė
katilinė

Traktorininkai 

1 3 Teleskopinis
krautuvas     

MERLOP347 2

VĮ „Valstybinių
miškų urėdija“

Šilutės regioninis
padalinys

Nemuno g. 15,
Šilutė,

tel . (8 441) 62111,
el. p.

silute  @vivmu.lt  

Vadovas Romas Gečas,
tel.  (8 441) 62111,
mob. 8 616 87512,

el. p. romas.gecas  @vivmu.lt  

Šilutės
regioninio
padalinio

darbuotojai

1 4 Gaisrinis
automobilis

Nissan King Cab

MB UNIMOG
U4000

1

1

Šilutės
regioninio
padalinio

darbuotojai

1 21 Visureigis
pikapas

TOYOTA HILUX 21

Šilutės
regioninio
padalinio

darbuotojai

1 4 Ratinis traktorius
su priekaba

MTZ- 82
T – 40

Eco Log 580

2
1
1
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Šilutės
regioninio
padalinio

darbuotojai

1 5 Medienvežiai URAL
MAN

SCANIA
VOLVO

2
1
1
1

VšĮ „Šilutės
ligoninė“

Rusnės g. 1, Šilutė,
tel. (8 441) 61043

faks. (8 441) 62100

Vyr. gydytojas 
Viktoras Šileikis

mob. 8 688 72492
viktoras.sileikis  @silutesligoni  

ne.lt

Priėmimo
skyrius

tel.(8 441)
61041

BP slaugytojos -
10, gydytojai-2

1 12 GPM
automobilis

RENAULT
MASTER

FIAT DUCATO
ALTAS

1

1
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         Šilutės  rajono savivaldybės
                                                                 ekstremaliųjų situacijų valdymo

                                                   plano 3 priedas
     

                         Patvirtinta   Šilutės rajono 
                              savivaldybės administracijos 

                                   direktorius 2019 m. liepos 17 d. 
                įsakymu Nr. A1-740

ĮSAKYMAS
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS

SUDARYMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29
straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies
1 punktu, 14 straipsnio 5 punktu:

1. S u d a r a u Šilutės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisiją šios sudėties:
Virgilijus Pozingis, Savivaldybės administracijos direktorius (komisijos pirmininkas);
Rimantas Zimantas, Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyriaus civilinės saugos

specialistas;
Julius  Kryževičius,  Klaipėdos priešgaisrinės  gelbėjimo valdybos Civilinės  saugos skyriaus

viršininkas;
Valdas  Kundrotas,  Klaipėdos  priešgaisrinės  gelbėjimo  valdybos  Šilutės  priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos viršininkas;
Darius Endzelis, Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas;
Remigijus  Rudminas,  Tauragės  apskrities  vyriausiojo  policijos  komisariato  Šilutės  rajono

policijos komisariato viršininkas;
Povilas Budvytis, Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vedėjas;
Lina Dromantienė, Savivaldybės Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė;
Kęstutis  Dembinskas,  Lietuvos  kariuomenės  Krašto  apsaugos  savanorių  pajėgų  Žemaičių

apygardos 3-iosios rinktinės 305 pėstininkų kuopos vadas;
Galina Misevičienė,  Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos Šilutės  aplinkos

apsaugos inspekcijos viršininkė;
Mindaugas Oželis, Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;
Artūras Stonkus, UAB „Šilutės autobusų parkas“ direktorius;
Vaidotas Mačiulis, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ direktorius;
Arūnas Jagminas, UAB „Šilutės polderiai“ direktorius;
Linardas Balandis, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus

reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės sienos Kontrolės skyriaus vyresnysis specialistas;
Roma  Jovaišaitė,  Nacionalinio  visuomenės  sveikatos  centro  prie  Sveikatos  apsaugos

ministerijos Klaipėdos departamento Šilutės skyriaus vedėja.
2. P r į p a ž į s t u netekusiu galios Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo

15  d.  įsakymą  Nr.  A1-304  „Dėl  Šilutės  rajono  savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  komisijos
sudarymo“.

Šis  įsakymas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.
Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio
Pylimo  g.  9,  Klaipėda)  per  vieną  mėnesį  nuo  šio  teisės  akto  paskelbimo  arba  įteikimo
suinteresuotam asmeniui dienos.
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             Patvirtinta   Šilutės rajono 

                 savivaldybės administracijos 
                            direktorius 2010 m. balandžio 22 d. 

     įsakymu  Nr. A1-406

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ
KOMISIJOS NUOSTATAI

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  komisijos  nuostatai  reglamentuoja  Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų komisijos (toliau – savivaldybės ESK) sudėtį,  tikslus,  funkcijas,  teises ir
darbo organizavimo tvarką.

2. Savivaldybės ESK – iš savivaldybės tarybos narių, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų
ir  įstaigų valstybės tarnautojų ir  (ar)  darbuotojų,  turinčių teisę spręsti  atstovaujamos institucijos
kompetencijai  priskirtus  uždavinius,  sudaroma  nuolatinė  komisija,  koordinuojanti  ekstremaliųjų
situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą savivaldybės teritorijoje.

3.  Pagrindiniai  savivaldybės  ESK steigimo tikslai  – pasirengti  greitai  ir  efektyviai  valdyti
Savivaldybės  teritorijoje  gresiančią  ir  (ar)  susidariusią  ekstremaliąją  situaciją  bei  šalinti  jos
padarinius  Savivaldybėje  esančiomis  civilinės  saugos  sistemos  pajėgomis  ir  naudojant
savivaldybėje turimus arba iš kitų savivaldybių gautus materialinius išteklius.

4.  Savivaldybės  ESK  savo  veikloje  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos
įstatymu  (Žin.,  1994,  Nr.55-1049;  2008,  Nr.113-4290),  Lietuvos  Respublikos  civilinės  saugos
įstatymu (Žin.,  1998, Nr.  115-3230;  2009, Nr.159-7207),  šiais   nuostatais  ir  kitais  teisės aktais,
reglamentuojančiais civilinės saugos sistemos veiklą.

5. Savivaldybės ESK sudėtį ir nuostatus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
6.  Savivaldybės  ESK  priimti  sprendimai  privalomi  visoms  valstybės  ir  savivaldybių

institucijoms  ir  įstaigoms,  kitoms  įstaigoms  ir  ūkio  subjektams,  dalyvaujantiems  likviduojant
savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius.

II SAVIVALDYBĖS ESK FUNKCIJOS

7. Savivaldybės ESK vykdo šias funkcijas:
7.1.  ne  rečiau  kaip kartą  per  metus  aptaria  Savivaldybės  civilinės  saugos sistemos būklę,

vertina  savivaldybių  institucijų  ir  įstaigų,  kitų  įstaigų  ir  ūkio  subjektų  pasirengimą  reaguoti  į
ekstremaliąsias situacijas ir imasi priemonių šiam pasirengimui gerinti;

7.2.  svarsto  Savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  valdymo  planą  ir  teikia  jį  tvirtinti
Savivaldybės administracijos direktoriui;

7.3. svarsto Savivaldybės teritorijoje esančio  pavojingojo objekto išorės avarinį (-ius) planą (-
us) ir teikia jį (juos) tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

7.4.  teikia  Savivaldybės  administracijos  direktoriui  pasiūlymus  dėl  Savivaldybės  lygio
ekstremaliosios situacijos skelbimo ir atšaukimo;

7.5.  teikia  Savivaldybės  administracijos  direktoriui  pasiūlymus  dėl  Savivaldybės
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, skiriamo vadovauti visoms civilinės saugos sistemos
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pajėgoms,  dalyvaujančioms  likviduojant  įvykį,  ekstremalųjį  įvykį  ar  ekstremaliąją  situaciją  ir
šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje, kandidatūros;

7.6.  gresiant  ar  susidarius  savivaldybės  lygio  ekstremaliajai  situacijai  teikia  savivaldybės
administracijos direktoriui pasiūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės
saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo;

7.7.  teikia  savivaldybės  administracijos  direktoriui  pasiūlymus dėl  savivaldybės  gyventojų
evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti realus didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;

7.8. priima sprendimus, reikalingus savivaldybėje gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai
situacijai valdyti;

7.9. teikia visuomenei informaciją apie Savivaldybėje gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją
situaciją, padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;

7.10.  atsižvelgdama į  gresiančios  ar susidariusios ekstremaliosios  situacijos  pobūdį  ar mastą,
teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus
dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sušaukimo;

7.11.  teikia  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamentui  prie  Vidaus  reikalų
ministerijos  pasiūlymus  dėl  valstybės  rezervo  civilinės  saugos  priemonių  atsargų  naudojimo
ekstremaliųjų situacijų metu;

7.12. atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu
susijusias funkcijas.

III SAVIVALDYBĖS ESK TEISĖS

8. Savivaldybės ESK, vykdydama jai pavestas funkcijas ir pareigas, turi teisę:
8.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų išsamią

informaciją  savivaldybės  civilinės  saugos  parengties,  pajėgų  ir  išteklių,  įskaitant  maisto  ir  kitų
būtiniausių prekių atsargas, klausimais;

8.2.  priimti  sprendimus dėl  gelbėjimo ir  neatidėliotinų darbų organizavimo ir  pavesti  juos
vykdyti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams;

8.3.  prireikus  kviestis  Lietuvos  ūkio  ir  mokslo  specialistus  pavojingųjų  objektų  veiklos
ekspertizės atlikti, avarijų bei stichinių nelaimių padarinių šalinimo darbų vykdymo technologijos
patikslinti ir darbų vykdyti;

8.4.  teikti  Savivaldybės  administracijos  direktoriui  pasiūlymus  dėl  prašymo  gretimos
(gretimų)  savivaldybės  (savivaldybių)  pagalbos  gyventojams  evakuoti,  gelbėjimo,  paieškos  ir
neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti
ir jų padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių
išteklių nepakanka;

8.5.  ekstremaliosios  situacijos  padariniams lokalizuoti  ir  šalinti,  gelbėjimo darbams atlikti
panaudoti visas Savivaldybės teritorijoje esančias pajėgas ir materialinius išteklius;

8.6. teisės aktų nustatyta tvarka prašyti leidimo panaudoti valstybės rezervo civilinės saugos
priemones;

8.7.  priimti  sprendimus  dėl  ūkio  subjektų  ir  kitų  įstaigų  turimų  materialinių  išteklių
pasitelkimo neatidėliotinais atvejais;

8.8. priimti sprendimus dėl gyventojų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus ekstremaliajai
situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.

IV SAVIVALDYBĖS ESK DARBO ORGANIZAVIMAS
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9.  Savivaldybės  ESK  darbui  vadovauja  pirmininkas  –  Savivaldybės  administracijos
direktorius,  kai  jo  nėra  –  Civilinės  ir  priešgaisrinės  saugos  skyriaus  vedėjas  arba  vienas  iš
savivaldybės ESK narių komisijos pirmininko pavedimu.

10. Savivaldybės ESK pirmininkas, savivaldybėje gresiant ekstremaliajai situacijai arba jai
susidarius,  sušaukia  posėdžius  ir  organizuoja  komisijos  darbą.  Savivaldybės  ESK  nariai  turi
susirinkti nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis kaip galima greičiau.

11. Savivaldybės ESK pirmininkas ne rečiau kaip vieną kartą per metų ketvirtį šaukia ESK
posėdį. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Savivaldybės
ESK narių.

12.  Savivaldybės  ESK sprendimai  priimami dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma.
Balsams  pasiskirsčius  po  lygiai,  lemiamas  yra  savivaldybės  ESK  pirmininko,  o  kai  jo  nėra  –
komisijai vadovaujančio komisijos nario balsas.

13.  Savivaldybės  ESK  sprendimai  įforminami  posėdžių  protokolais,  kuriuos  pasirašo
posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

14.  Savivaldybės  ESK  nariui  negalint  dalyvauti  posėdyje,  į  posėdį  gali  atvykti  kitas,  jį
delegavusios institucijos įgaliotas atstovas.

15. Į Savivaldybės ESK posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys.
16. Savivaldybės ESK pirmininkas:
16.1. vadovauja komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;
16.2. šaukia planinius ir neeilinius posėdžius, tvirtina jų darbotvarkes;
16.3.  kontroliuoja,  kaip  savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centras  vykdo

komisijos sprendimus;
16.4. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
17. Savivaldybės ESK priimtų sprendimų dėl įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų

situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo įgyvendinimą organizuoja ir
koordinuoja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.

V BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.  Savivaldybės  ESK  posėdžių  protokolai  saugomi  Lietuvos  Respublikos  dokumentų  ir
archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr.107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir
terminais.

____________________
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                ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ
KOMISIJOS NARIŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė        Darbovietė, pareigos Darbo telef. Nr., mob. tel. Nr.

1 Virgilijus Pozingis
Savivaldybės

administracijos direktorius   
( Komisijos pirmininkas)

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

Komisijos nariai:

2. Rimantas Zimantas
Savivaldybės Viešųjų

paslaugų skyriaus civilinės
saugos specialistas           

(8 441) 79208, 8 659 42919
rimantas.zimantas  @silutė  .lt   

3. Julius Kryževičius Klaipėdos apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo

valdybos Civilinės saugos
skyriaus viršininkas

(8 46) 354469, 8 682 41055
julius.kryzevicius  @  vpgt.lt   

4. Valdas Kundrotas Klaipėdos apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo

valdybos Šilutės
priešgaisrinės gelbėjimo

tarnybos viršininkas

(8 707) 69581, 8 656 61016
valdas.kundrotas  @  vpgt.lt   

5. Darius Enzelis Šilutės rajono savivaldybės
priešgaisrinės tarnybos

viršininkas

8 686 21208, 
situtes.sav.pt  @  gmail.com  

6. Remigijus Rudminas
Tauragės apskrities

vyriausiojo policijos
komisariato Šilutės rajono

policijos komisariato
viršininkas 

(8 700) 64010, 8 687 14388
remigijus.rudminas  @  policija.lt   

7.
Povilas Būdvytis

Savivaldybės
administracijos Kaimo

reikalų skyriaus vedėjas 

(8 441) 52262, 8 685 10441
povilas.budvytis  @silute.lt   

8. 
Kęstutis Dembinskas

Lietuvos kariuomenės
Krašto apsaugos savanorių
pajėgų Žemaičių apygardos

3-iosios rinktinės 305
pėstininkų kuopos vadas

(8441) 61512; 8 698 49068,
kestutis.dembinskas  @  mil.lt   

9.
Galina Misevičienė

Aplinkos apsuagos
departamento Klaipėdos
valdybos Šilutės aplinkos

apsaugos inspekcijos
viršininkė

(8 441) 52205, 8 682 22923
galina.miseviciene@aad.am.lt 

10.
Mindaugas Oželis

Savivaldybės
administracijos 

Ūkio skyriaus vyriausiasis
specialistas

(8 441) 79234, 8 655 94782
mindaugas.ozelis  @  silute.lt   

11.
Artūras Stonkus

UAB ,,Šilutės autobusų
parkas “ direktorius

(8 441) 57792, 8 685 31288
direktorius  @  silutesautobusai.lt   

12. Vaidotas Mačiulis UAB „Šilutės šilumos (8 441) 62147,  8 655 36075
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tinklai“ direktorius vaidotas.maciulis@silutesst.lt
13. Arūnas Jagminas UAB „Šilutės polderiai“

direktorius
(8 441) 62230, 8 686 47330

polderiai@zebra.lt; info@polderiai.lt

14.
Linardas Balandis

Valstybinės sienos apsaugos
tarnybos prie VRM Pagėgių
rinktinės Sienos kontrolės

skyriaus vyresnysis
specialistas

(8 441) 57955, 8 657 40325
linardas.balandis  @  vsat.vrm.lt   

15. Roma Jovaišaitė Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos

ministerijos Klaipėdos
departamento Šilutės

skyriaus vedėja

(8 441) 62171, 8 678 82964
roma.jovaisaite@nvsc.lt

16. Lina Dromantienė Savivaldybės
administracijos Personalo ir

teisės skyriaus vyr.
specialistė

(8 441) 79219, 8 659 58030
lina.dromantiene  @silute.lt   
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                          Šilutės rajono savivaldybės

                 ekstremaliųjų situacijų valdymo
                                                                              plano 4 priedas

                       Patvirtinta Šilutės rajono 
                              savivaldybės administracijos 

                                   direktorius 2019 m. liepos 17 d. 
                įsakymu Nr. A1-741

ĮSAKYMAS
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ

CENTRO SUDARYMO IR KOORDINATORIAUS PASKYRIMO 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29
straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 5 punktu
ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d.  nutarimu Nr.1213: 

1.  S u d a r  a  u  Šilutės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų  operacijų  centrą šios
struktūros ir  sudėties:

1.1.  Operacijų  centro  koordinatorė  –  Daiva  Žebelienė,  Savivaldybės  administracijos
direktoriaus pavaduotoja;

1.2. Informacijos valdymo, operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė:
Rimantas Zimantas, Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyriaus civilinės saugos

specialistas (grupės vadovas);
Arūnas  Ališauskas,  Klaipėdos  apskrities  priešgaisrinės  gelbėjimo  valdybos  Šilutės

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas;
Darius Lidžius, Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vyresnysis specialistas;
Vytautas Jasaitis, Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos Klaipėdos departamento Šilutės

skyriaus vedėjas - valstybinis veterinarijos inspektorius;
Kęstutis Daugalas, AB „Kelių priežiūra“ Šilutės kelių tarnybos vyriausiasis inžinierius;
Alfredas Markvaldas, UAB „Šilutės vandenys“ direktorius
Kristina Surplė, BĮ „Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras“ direktorė;
Viktoras Šileikis, VšĮ „Šilutės ligoninė“ vyriausiasis gydytojas;

      Gintarė Tamašauskienė, Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausioji
specialistė-savivaldybės gydytoja.

1.3. Materialinio techninio aprūpinimo grupė:
Zita Tautvydienė, Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus turto poskyrio vedėja (grupės

vadovė);
Modestas Rauktys, Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas:
Algirdas Ivanauskas, Savivaldybės administracijos Šilutės seniūnijos viešojo administravimo

specialistas.
1.4. Visuomenės informavimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė:
Romualdas Eglinskas, Savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vedėjas (grupės

vadovas);
Vitalija  Toleikienė,  Savivaldybės  administracijos  Komunikacijos  skyriaus  vyriausioji

specialistė, kompiuterinės technikos inžinierė;
Gerda  Belokopytova,  Savivaldybės  administracijos  Komunikacijos  skyriaus  vyriausioji

specialistė.
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1.5. Administravimo grupė:
Asta  Jagelavičienė,  Savivaldybės  administracijos  Komunikacijos  skyriaus  Dokumentų

valdymo poskyrio vedėja (grupės vadovė);
Rūtenis Jankauskas, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
Danguolė Dimičiukienė, Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausioji

specialistė.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus

2017  m.  balandžio  24  d.  įsakymą  Nr.  A1-429  „Dėl  Šilutės  rajono  savivaldybės  ekstremaliųjų
situacijų operacijų centro sudarymo ir koordinatoriaus paskyrimo“.

Šis  įsakymas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.
Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio
Pylimo  g.  9,  Klaipėda)  per  vieną  mėnesį  nuo  šio  teisės  akto  paskelbimo  arba  įteikimo
suinteresuotam asmeniui dienos.
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                      Patvirtinta Šilutės rajono 
                              savivaldybės administracijos 

                                   direktorius 2014 m. sausio 31 d. 
                 įsakymu Nr. A1-148

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ
CENTRO NUOSTATAI

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Šie  nuostatai  nustato  ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centro  tikslus,  uždavinius  ir
funkcijas, sudarymo, darbo organizavimo ir sušaukimo tvarką.

2.  Operacijų  centras  savo veikloje  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  įstatymais,  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Operacijų centrą steigia ir jo nuostatus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
4. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme

ir kituose teisės aktuose.

II OPERACIJŲ CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Pagrindiniai operacijų centro veiklos tikslai – vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevenciją,
užtikrinti  ekstremaliųjų  situacijų  komisijos  priimtų  sprendimų  įgyvendinimą,  organizuoti  ir
koordinuoti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą,
gyventojų ir turto gelbėjimą.

6. Operacijų centro uždaviniai:
6.1. užtikrinti ekstremaliųjų situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą;
6.2.  pagal  kompetenciją  organizuoti  ir  koordinuoti  įvykio,  ekstremaliojo  įvykio  ar

ekstremaliosios situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.
7. Operacijų centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
7.1.  pagal  kompetenciją  įgyvendina  ekstremaliųjų  situacijų  komisijos  sprendimus

ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais;
7.2.  pagal  kompetenciją  renka,  analizuoja  ir  vertina  duomenis  ir  informaciją  apie  įvykį,

ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, prognozuoja jų eigą ir mąstą,
numato civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus:

7.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir
įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar
ekstremaliąją  situaciją,  galimus  padarinius,  jų  šalinimo  priemones  ir  apsisaugojimo  nuo
ekstremaliosios situacijos būdus;

7.4.  keičiasi  informacija  su kitų  institucijų  operacijų  centrais,  analizuodamas,  vertindamas
įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos eigą;

7.5.   organizuoja  ir  koordinuoja  civilinės  saugos  sistemos  pajėgų  telkimą  įvykių,
ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto
gelbėjimo metu;

7.6. organizuoja ir koordinuoja materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali
būti panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti,  padariniams
šalinti, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ar
atkurti, telkimą šiems tikslams pasiekti;
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7.7.  pagal  kompetenciją  koordinuoja  civilinės  saugos  sistemos  subjektų  veiksmus  įvykių,
ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;

7.8. teikia ekstremaliųjų situacijų komisijai pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos
pajėgų,  racionalaus  ir  veiksmingo  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  ir  kitų  institucijų   skirtų
finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti;

7.9.  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  informuoja  tarptautinės  pagalbos  ir  kaimyninių  valstybių
koordinavimo  centrus  ir  savivaldybių  operacijų  centrus   apie  gresiančią   ar  susidariusią
ekstremaliąją situaciją;

7.10. atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos uždavinių įgyvendinimu susijusias
funkcijas.

III OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

8.  Operacijų  centro  darbui  vadovauja  operacijų  centro  koordinatorius  –  Administracijos
direktoriaus  pavaduotojas,  kurį  ir  operacijų  centro  narius  skiria  Savivaldybės  administracijos
direktorius. Operacijų centras sudaromas iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės
tarnautojų ir (ar) darbuotojų, profesinės karo tarnybos karių, ūkio subjektų darbuotojų. Į operacijų
centro sudėti gali būti įtraukti ir civilinės saugos sistemos pajėgų atstovai.

9. Operacijų centro koordinatorius:
9.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja operacijų centrui paskirtų uždavinių vykdymą ir

funkcijų atlikimą;
9.2.  pagal  kompetenciją  koordinuoja  visų  civilinės  saugos  sistemos  pajėgų,  dalyvaujančių

likviduojant  ekstremalųjį  įvykį  ar  ekstremaliąją  situaciją  ir  šalinti  jų  padarinius  ekstremaliosios
situacijos židinyje, veiksmus iki paskiriamas ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, kai nėra
gelbėjimo darbų vadovo;

9.3.  pagal  kompetenciją  teikia  ekstremaliųjų  situacijų  komisijai,  ekstremaliosios  situacijos
operacijų  vadovui  pasiūlymus dėl  gresiančios  ar  susidariusiai  ekstremaliajai  situacijai  valdyti  ir
padariniams šalinti reikalingų priemonių ir veiksmų.

10.   Operacijų  centro  koordinatorius  pavaldus  ir  atsakingas  ekstremaliosios  situacijos
operacijų vadovui. . operacinio vertinimo,

11.  Operacijų  centro  nariai  paskiriami  į  grupes.  Paskirti  operacijų  centro  grupių  vadovai
pavaldūs operacijų centro koordinatoriui. Grupių nariai pavaldūs koordinatoriui ir grupių vadovams.

12. Operacijų centrą sudaro šios grupės:
12.1. Informacijos valdymo, operacinio vertinimo   ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos;
12.2. materialinio techninio aprūpinimo;
12.3. visuomenės informavimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo;
12.4. administravimo.
13. Informacijos valdymo, operacinio vertinimo  ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė:
13.1. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo ekstremaliųjų situacijų prevenciją;
13.2.  prognozuoja  įvykio,  ekstremaliojo  įvykio  ar  ekstremaliosios  situacijos  eigą,  jos

padarinių pobūdį ir mąstą, planuoja civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;
13.3. įvertina susidariusią situaciją ir suderinusi su operacijų centro koordinatoriumi teikia

ekstremaliosios  situacijos  operacijų  vadovui  pasiūlymus  dėl  reikiamų civilinės  saugos  sistemos
pajėgų, racionalaus ir veiksmingo finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo gresiančios ar
susidariusios ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti;

13.4.  organizuoja  ir  koordinuoja  įvykio,  ekstremaliojo  įvykio  ir  ekstremaliosios  situacijos
likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą ir evakavimą;

13.5.  koordinuoja  gelbėjimo,  paieškos  ir  neatidėliotinus  darbus,  civilinės  saugos  sistemos
pajėgų telkimą ir veiksmus;
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13.6.  koordinuoja  veiksmus  ir  keičiasi  informacija  su  kitų  institucijų  operacijų  centrais,
analizuodama,  vertindama  ir  prognozuodama  įvykio,  ekstremaliojo  įvykio  ir  ekstremaliosios
situacijos eigą;

13.7. organizuoja, analizuoja ir vertina informaciją ir duomenis apie įvykį, ekstremalųjį įvykį
ar ekstremaliąją situaciją; 

13.8. surinktą, išanalizuotą ir  įvertintą informaciją apie ekstremalųjį  įvykį ar ekstremaliąją
situaciją,  suderinusi  su  operacijų  centro  koordinatoriumi,  perduoda  ekstremaliosios  situacijos
operacijų vadovui;

13.9. perduoda ekstremaliųjų situacijų komisijos, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo
sprendimus ir kitą būtiną informaciją civilinės saugos sistemos pajėgoms ir kitiems civilinės saugos
sistemos subjektams.

14. Materialinio techninio aprūpinimo grupė:
14.1. ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriaus nurodymu organizuoja būtinų

materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti įvykiui, ekstremaliajam
įvykiui  ar  ekstremaliajai  situacijai  likviduoti  ir  jų  padariniams šalinti,  valstybės  ir  savivaldybės
institucijų , įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti, telkimą šiems tikslams
pasiekti;

14.2.  organizuoja materialinių išteklių, reikalingų būtiniausioms gyvenimo sąlygoms atkurti
įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos metu, telkimą gyventojams.

15. Visuomenės informavimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė:
15.1.  rengia visuomenei informaciją  apie gresiančią ar susidariusią  ekstremaliąją  situaciją,

galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
15.2. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės, savivaldybės institucijų ir

įstaigų, kitų įstaigų ir  ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį  įvykį ir
ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo būdus;

15.3.  atsižvelgdama  į  įvykio,  ekstremaliojo  įvykio  ir  ekstremaliosios  situacijos  eigą  ir
prognozę, planuoja operacijų centro ryšių, duomenų perdavimo įrangos ir sistemos veiklą, užtikrina
tinkamą operacijų centro ryšių sistemų būklę;

15.4. užtikrina operacijų centro elektroninės informacijos apsaugą;
15.5. užtikrina turimų operacijų centro informacinių sistemų darbą;
15.6. organizuoja spaudos konferencijas.
16. Administravimo grupė:
16.1.  užtikrina  operacijų  centro  darbo  vietų  nuolatinį  aprūpinimą  darbui  reikalingomis

priemonėmis;
16.2. užtikrina operacijų centro įrangos eksploatavimą ir techninę priežiūrą;
16.3. užtikrina operacijų centro dokumentų rengimą ir tvarkymą;
17.  Operacijų  centras  pagal  kompetenciją  vykdo  kitus  operacijų  centro  koordinatoriaus

sprendimus, būtinus ekstremaliųjų situacijų komisijos ir (ar)  ekstremaliosios situacijos operacijų
vadovo priimtiems sprendimams ir (ar) kitiems operacijų centro uždaviniams įgyvendinti.

18.  Operacijų  centras,  atlikdamas  funkcijas,  turi  teisę  gauti  iš  valstybės  ir  savivaldybės
institucijų ir kitų, kitų įstaigų, ūkio subjektų išsamią informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar
ekstremaliąją situaciją, jų turimas civilinės saugos pajėgas ir materialinius išteklius, kuria galėtų
būti panaudoti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, gresiančiai ar susidariusiai
ekstremaliajai situacijai likviduoti, jų padariniams šalinti.
19.  Operacijų  centro  pasirengimas  valdyti  ekstremaliąsias  situacijas  įvertinamas  teisės  aktų
nustatyta tvarka per organizuojamas civilinės saugos pratybas.

IV OPERACIJŲ CENTRO SUŠAUKIMAS IR VEIKLA

20. Administracijos direktoriaus ar jo įgaliotas asmuo operacijų centrą sušaukia:
20.1. gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;
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20.2.  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  paskelbus  trečią  (visiškos  parengties)  civilinės  saugos
sistemos parengties lygį;

20.3. per civilinės saugos pratybas.
21.  Atsižvelgdamas  į  įvykio,  ekstremaliojo  įvykio  ir  ekstremaliosios  situacijos  mastą  ir

pobūdį, taip pat operacijų centro sušaukimo tikslus, operacijų centro koordinatorius:
21.1. gali inicijuoti viso operacijų centro ar reikiamų operacijų centro grupių arba kai kurių jų

narių sušaukimą;
21.2. gali kreiptis į kitas kompetentingas valstybės, savivaldybės institucijas, įstaigas ir ūkio

subjektus su prašymu skirti atstovus, kurie padėtų užtikrinti operacijų centro veiklą.
22.Informacijos valdymo, operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės

vadovas, nedalyvaujant koordinatoriui Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbe
ar  gavus  jo  žodinį,  rašytinį  nurodymą,  atlieka  koordinatoriaus  pareigas,  numatytas  šiuose
nuostatuose;

23. koordinatorius, neatvykus grupės vadovui, paskiria laikinai grupės vadovą iš atitinkamos
grupės narių.

24. Operacijų centro nariai atlieka jiems pavestas funkcijas iš  anksto įrengtose patalpose ir
(ar) darbo vietose. Operacijų centro koordinatoriaus sprendimu operacijų centro nariai gali dirbti
slėptuvėse,  kai  būtina  užtikrinti  jų  apsaugą  ar  sveikatai  pavojingų  veiksnių,  atsiradusių  dėl
gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos.

25. Operacijų centro nariai, darbo metu gavę iškvietimą susirenka nedelsiant, bet ne vėliau
kaip per 1(vieną) valandą, o nedarbo metu – per 2 valandas.

26. Operacijų centro darbo vietos:
25.1. Savivaldybės posėdžių salė, kab. 215 (pagrindinė);
25.2.  Šilutės  seniūno ir  jo  pavaduotojo kabinetai  Nr.  305 ir  306 (Lietuvininkų g.  Nr.  17,

Šilutė) (atsarginė).
   

___________________________
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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ
CENTRO NARIŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė        Darbovietė, pareigos Darbo telef. Nr., mob. tel. Nr.

1 Daiva Žebelienė
Savivaldybės

administracijos direktoriaus
pavaduotoja   

( Operacijų centro
koordinatorė)

(8 441) 79290, 8 690 06526
daiva.zebeliene  @silute.lt  

Infomacijos valdymo, operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos  grupė

2. Rimantas Zimantas
Savivaldybės Viešųjų paslaugų

skyriaus civilinės saugos
specialistas (Grupės vadovas)

(8 441) 79208, 8 659 42919
rimantas.zimantas  @silutė  .lt   

3. Arūnas Ališauskas
Klaipėdos apskrities

priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos Šilutės priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos
vyriausiasis specialistas

(8 441) 61037, 8 659 26759
arunas.alisaus  kas  @  vpgt.lt   

4. Darius Lidžius
Savivaldybės administracijos

Kaimo reikalų skyriaus
vyresnysis specialistas

(8 441) 53140, 8 659 61667
darius.lidzius  @silute.lt  

5. Vytautas Jasaitis
Valstybinės maisto ir
veterinarinės tarnybos

Klaipėdos departamento
Šilutės skyriaus vedėjas -
valstybinis veterinarijos

inspektorius

(8 441) 62 286,  8 693 58441
 vytautas.jasaitis@vmvt.lt 

6. Kęstutis Daugalas
AB „Kelių priežiūra“ Vakarų
regiono Šilutės kelių tarnybos

vyriausiasis inžinierius

(8 441) 75009, 8 686  17795
kestutis.daugalas  @keliuprieziura  .lt   

7. Alfredas Markvaldas  UAB „Šilutės vandenys“
direktorius

(8 441) 40646, 8 687 18543
direktorius@silutes-vandenys.lt

8.
Kristina Surplė

BĮ„Šilutės rajono savivaldybės
Visuomenės sveikatos biuras“

direktorė

(8 441) 52217, 8 659  67304
kristina.surple  @silutessveikata.lt  

9. Viktoras Šileikis UAB „Šilutės ligoninė“
vyriausiasis gydytojas

(8 441) 62101, 8 687 18543
viktoras.sileikis  @silutesligonine.lt   

10. Gintarė
Tamašauskienė

Savivaldybės administracijos
Viešųjų paslaugų skyriaus

vyriausioji specialistė-
savivaldybės gydytoja

(8 441) 79267, 8 605 28199
gintare.tamasauskiene@silute.lt

Materialinio techninio aprūpinimo grupė
11. 

Zita Tautvydienė
Savivaldybės administracijos
Ūkio skyriaus turto poskyrio

vedėja  (Grupės vadovė)

(8441) 79206, 8 656 84932
zita.tautvydiene  @  silute.lt   
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12.
Modestas Rauktys

Savivaldybės administracijos
Ūkio skyriaus vyriausiasis

specialistas

(8 441) 79234, 8 652 79523
modestas.rauktys  @  silute.lt   

13.
Algirdas Ivanauskas

Savivaldybės administracijos
Šilutės seniūnijos viešojo

administravimo specialistas

(8 441) 62121, 8 698 83816
algirdas.ivanauskas  @  silute.lt   

Visuomenės informavimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė
14.

Romualdas Eglinskas
Savivaldybės administracijos

Komunikacijos skyriaus
vedėjas (Grupės vadovas)

(8 441) 79259, 8 616 45147
romualdas.eglinskas  @  silute.lt   

15.
Vitalija Toleikienė

Savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė

informatikė

(8 441) 79276, 8 656 37067
vitalija.toleikiene  @silute.lt   

16.
Gerda Belokopytova

Savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė

(8 441) 79299, 8 656 78510
gerda.belekopytova  @silute.lt   

Administravimo grupė

17.
Asta Jagelavičienė

Savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyriaus

Dokumentų valdymo poskyrio
vedėja (Grupės vadovė)

(8 441) 79267, 8 656 84938
asta.jagelaviciene  @silute.lt   

18.
Rūtenis Jankauskas

Savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vyriausiasis

specialistas

(8 441) 79235, 
rutenis.jankauskas  @silute.lt   

19 Danguolė
Dimičiukienė

Savivaldybės administracijos
Viešųjų paslaugų skyriaus

vyriausioji specialistė

(8 441) 79295, 8 659 09864
danguole.dimiciukiene  @silute.lt   
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                          Šilutės rajono savivaldybės
                 ekstremaliųjų situacijų valdymo

                                                                              plano 5 priedas
                      Patvirtinta Šilutės rajono 

                             savivaldybės administracijos 
                                  direktorius 2019 m. liepos 17 d. 

                įsakymu Nr. A1-742

ĮSAKYMAS

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO
KOMISIJOS SUDARYMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29
straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi :

1. S u d a r a u  tokią Šilutės rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisiją:
Daiva  Žebelienė,  Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  pavaduotoja  (komisijos

pirmininkė);
Raimondas Steponkus, Savivaldybės administracijos Šilutės seniūnas (komisijos pirmininko

pavaduotojas);
Raimonda  Alminauskienė,  Savivaldybės  administracijos  Šilutės  seniūnijos  duomenų  bazių

specialistė;
Vitalijus Mockus, Savivaldybės administracijos Vainuto seniūnijos seniūnas;
Zigmas  Venckus,  Savivaldybės  administracijos  Vainuto  seniūnijos  viešojo  administravimo

specialistas;
Kęstutis  Sadauskas, Savivaldybės administracijos Saugų seniūnijos viešojo administravimo

specialistas;
Violeta Astrauskienė, Savivaldybės administracijos Saugų seniūnijos raštvedė;
Dalia Drobnienė, Savivaldybės administracijos Rusnės seniūnijos seniūnė;
Sandra Leliungienė, Savivaldybės administracijos Rusnės seniūnijos viešojo administravimo

specialistė;
Antanas Kližentis, Savivaldybės administracijos Kintų seniūnas;
Ingrida  Daugėlienė,  Savivaldybės  administracijos  Kintų seniūnijos  viešojo  administravimo

specialistė;
Alfonsas Šeputis, Savivaldybės administracijos Švėkšnos seniūnas;
Bronius  Oželis,  Savivaldybės  administracijos  Švėkšnos  seniūnijos  viešojo  administravimo

specialistas;
Birutė Pocevičienė, Savivaldybės administracijos Gardamo seniūnijos seniūnė;
Jūratė Mockienė, Savivaldybės administracijos Gardamo seniūnijos viešojo administravimo

specialistė;
Gražina Kungienė, Savivaldybės administracijos Katyčių seniūnė;
Viktoras Vaitekovas, Savivaldybės administracijos Katyčių seniūnijos viešojo administravimo

specialistas;
Virginijus Stasiulis, Savivaldybės administracijos Žemaičių Naumiesčio seniūnijos seniūnas;
Vaidilutė  Dūdienė,  Savivaldybės  administracijos  Žemaičių  Naumiesčio  seniūnijos  viešojo

administravimo specialistė;
Algirdas Rauktys, Savivaldybės administracijos Usėnų seniūnijos seniūnas;
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Audronė Milerienė, Savivaldybės administracijos Usėnų seniūnijos viešojo administravimo
specialistė;

Alfredas Gaubys, Savivaldybės administracijos Juknaičių seniūnas;
Natalija  Domarkienė,  Savivaldybės  administracijos  Juknaičių  viešojo  administravimo

specialistė;
Marius Mulskis, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos

komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Administracijos direktoriaus 2016-12-06 įsakymą Nr. A1-

1594 ,,Dėl gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos sudarymo“.
Šis  įsakymas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.
Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio
Pylimo  g.  9,  Klaipėda)  per  vieną  mėnesį  nuo  šio  teisės  akto  paskelbimo  arba  įteikimo
suinteresuotam asmeniui dienos.
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                                                     Patvirtinta
                                                                              Šilutės rajono savivaldybė

                                                                                administracijos direktoriaus
             2011 m. liepos 7 d įsakymu Nr. Al-864 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO
KOMISIJOS NUOSTATAI

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šilutės rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir  priėmimo komisijos nuostatai (toliau –
Nuostatai)   reglamentuoja   Šilutės rajono  savivaldybės  gyventojų  evakavimo  ir   priėmimo
komisijos  uždavinius,  funkcijas,  teises,  gyventojų  evakavimo  organizavimą  ir  komisijos  darbo
organizavimą. 

2. Šilutės rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija (toliau –  Komisija)
yra iš savivaldybės institucijų,  įstaigų vadovų ir valstybės tarnautojų sudaroma komisija, 
planuojanti, organizuojanti ir koordinuojanti gyventojų evakavimą gresiant ar susidarius 
ekstremaliajai situacijai arba karo padėties metu.

3. Komisijos sudarymo tikslas – planuoti, organizuoti ir koordinuoti gyventojų evakavimą, 
priėmimą ir laikiną jų apgyvendinimą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai arba karo 
padėties metu.

4. Komisijos sudėtį ir nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
5. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės  nutarimais,  šiais  Nuostatais  ir  kitais  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  gyventojų
evakavimo organizavimą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai arba karo padėties metu. 

II SPRENDIMO EVAKUOTI GYVENTOJUS PRIĖMIMAS

6.  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:

6.1.  kai  gyventojai  evakuojami  iš  vienos  savivaldybės  teritorijos  į  kitos  (negretimos)
savivaldybės teritoriją:

6.1.1. Savivaldybės administracijos direktorius – dėl gyventojų evakavimo iš savivaldybės
teritorijos;

6.1.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos –
dėl savivaldybės, į kurios teritoriją turi būti evakuojami gyventojai;

6.2. kai gyventojai  evakuojami į gretimos savivaldybės teritoriją – savivaldybės,  iš kurios
teritorijos evakuojami gyventojai, administracijos direktorius;

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

7. Paskelbus karo padėtį, Nuostatų 6 punkte nurodytas sprendimas vykdomas tik gavus karo
komendanto leidimą.

8. Jeigu karo padėties atveju savivaldybės teritorijoje, iš kurios ar į kurią ketinama evakuoti
gyventojus,  Lietuvos  Respublikos  Seimas  sustabdo savivaldybių  institucijų  įgaliojimus  arba  jos
negali veikti, Nuostatų 6 punkte nurodytus sprendimus priima karo komendantas.

9. Nuostatų 6–8 punktuose nurodyti sprendimai gyventojams yra privalomi vykdyti.
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III KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

10. Pagrindiniai  komisijos uždaviniai – gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai arba
paskelbus karo padėtį organizuoti  gyventojų evakavimą, priėmimą, laikinųjų  gyvenamųjų  patalpų
ir gyvybiškai būtinų paslaugų: gyventojų aprūpinimo maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais,
švariais drabužiais ir kitų (toliau – būtiniausios paslaugos), suteikimą.

11. Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 
11.1.  dalyvauja  rengiant  Savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  valdymo  planą;  
11.2. planuoja gyventojų evakavimą, priėmimą ir jų apgyvendinimą; 
11.3.  numato  evakavimo  priemones,  evakuotųjų  gyventojų  apgyvendinimo  vietas;  
11.4. planuoja gyventojų priėmimo punktų aprūpinimą; 
11.5. teikia informaciją visuomenei apie gyventojų evakavimą; 
11.6. organizuoja savivaldybės transporto priemonių paskirstymą gyventojų surinkimo 

punktams, šių transporto priemonių kolonų palydą, apsaugą; 
          11.7. gyventojų surinkimo punktuose organizuoja: 

11.7.1. gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą; 
11.7.2.  gyventojų  suskirstymą  į  grupes  ir  jų  aprūpinimą  transporto

priemonėmis;
11.7.3. transporto priemonių kolonų sudarymą;
11.7.4. gyventojų įsodinimą į savivaldybės transporto priemones; 
11.8. tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose organizuoja: 
11.8.1. atvykstančių gyventojų registravimą; 
11.8.2. gyventojų užterštumo kontrolę; 
11.8.3. gyventojų sanitarinį švarinimą; 
11.8.4. transporto priemonių užterštumo kontrolę ir švarinimą; 

       11.8.5. gyventojų persodinimą iš transporto priemonių, vykusių per užterštą teritoriją, į švarias
transporto priemones; 

11.8.6.  gyventojų  ir  transporto  priemonių  apskaitos
tvarkymą;  
11.9. gyventojų priėmimo punktuose organizuoja: 
11.9.1. atvykstančių gyventojų priėmimą; 
11.9.2. gyventojų suskirstymą į grupes; 
11.9.3.  gyventojų  grupių  pristatymą   į  jiems  laikinai  suteiktas  gyvenamąsias
patalpas;  
11.9.4. gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą. 
12. Gyventojų surinkimo, tarpiniuose gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktuose

Komisija gyventojams organizuoja būtiniausių paslaugų teikimą,  viešosios tvarkos ir visuomenės
sveikatos  saugos  užtikrinimą,  prireikus  organizuoja  būtinajai  medicinos  pagalbai  priskiriamos
asmens sveikatos priežiūros paslaugos, psichologinės ir socialinės pagalbos teikimą.
          13. Teikia Savivaldybės ekstremalių situacijų  komisijos  (toliau - Savivaldybės ESK)  ir  
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – Savivaldybės ESOC) vadovams 
informaciją apie gyventojų evakavimo eigą.
          14. Komisija  atlieka  kitas  teisės  aktų   nustatytas  su  gyventojų  evakavimo  ir  priėmimo  
uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.

IV KOMISIJOS TEISĖS

15. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę: 
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15.1.  gauti  iš  valstybės  ir  savivaldybės  institucijų  ir  įstaigų,  kitų  įstaigų  ir  ūkio  subjektų
išsamią  informaciją  išteklių,  įskaitant  maisto  ir  kitų  būtiniausių  prekių  atsargas,  klausimais;
       15.2. gauti iš visų savivaldybėje esančių valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų
įstaigų, ūkio subjektų išsamią informaciją apie ekstremaliąją situaciją ir susidariusią padėtį; 

15.3.  pagal  kompetenciją  teikti  Savivaldybės  ESK  ir  Savivaldybės  ESOC  pasiūlymus  ir
rekomendacijas  gyventojų  evakavimo,  priėmimo,  apgyvendinimo  ir  aprūpinimo  organizavimo
klausimais.
                                    

V GYVENTOJŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS

16. Atsižvelgiant  į  ekstremaliosios situacijos mastą ir  pavojų gyventojams, sprendimą dėl
gyventojų  evakavimo  Vyriausybės  nustatyta  tvarka  priima  Savivaldybės  administracijos
direktorius.
     17. Gyventojų evakavimą organizuoja Komisija.  Kai gyventojai evakuojami iš Šilutės rajono
savivaldybės  į  kitą  savivaldybę,  gyventojų  evakavimą organizuoja  Šilutės  rajono  savivaldybės
Komisija,  o  gyventojų priėmimą,  laikinųjų  gyvenamųjų  patalpų  ir  būtiniausių  paslaugų  jiems
suteikimą – savivaldybės, į kurią evakuojami gyventojai, Komisija.

18. 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.

19. Gyventojų surinkimo punktų paskirtis – surinkti gyventojus ir organizuoti evakavimą. 
20. Tarpinių gyventojų evakavimo punktų paskirtis  – registruoti  atvykstančius gyventojus,

tikrinti  jų  cheminį  užterštumą,  vykdyti  dozimetrinę  kontrolę  ir  siųsti  gyventojus  į  gyventojų
priėmimo punktus.

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

22. Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai,
galimą  ekstremaliosios  situacijos  plitimo  kryptį,  Savivaldybės  administracijos  direktorius
pasirenka gyventojų evakavimo maršrutą ir  nustato,  per kuriuos gyventojų surinkimo,  tarpinius
gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktus bus vykdomas gyventojų evakavimas.

23.  Kai  ekstremaliosios  situacijos  pobūdis  nereikalauja  dozimetrinės  kontrolės  arba
sanitarinio  švarinimo,  gyventojai  iš  gyvenamosios  vietos  (darbo  vietos)  tiesiogiai  arba  per
gyventojų  surinkimo  punktus  evakuojami  iki  gyventojų  priėmimo  punktų  (laikinai  suteiktų
gyvenamųjų patalpų) savivaldybės, evakuojančios gyventojus, transporto priemonėmis.

24. Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis reikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio
švarinimo, gyventojai evakuojami šiais būdais:

24.1. iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo punktus
iki  tarpinių  gyventojų  evakavimo  punktų  –  savivaldybės,  evakuojančios  gyventojus,  transporto
priemonėmis;

24.2.  nuo  tarpinių  gyventojų  evakavimo  punktų  iki  gyventojų  priėmimo punktų  (laikinai
suteiktų  gyvenamųjų  patalpų) –  savivaldybių,  priimančių  evakuojamus  gyventojus,  transporto
priemonėmis.

25. Paskelbus evakavimo pradžią,  gyventojai,  kurie turi galimybę evakuotis  savarankiškai,
išklausę  informaciją  apie evakavimą  per  visuomenės  informavimo  priemones,  evakuojasi
nuosavomis transporto priemonėmis.

26.  Gyventojai,  kurie  evakuojasi  nuosavomis  transporto  priemonėmis  Nuostatų  24 punkte
nurodytais atvejais, privalo vykti per tarpinius gyventojų evakavimo punktus.
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27. Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad ekstremaliosios
situacijos sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai nebėra, priima:

27.1.  kai  gyventojai  buvo evakuoti  į  kitos savivaldybės  teritoriją  – savivaldybės,  į  kurios
teritoriją grąžinami gyventojai, administracijos direktorius;

27.2.  kai  gyventojai  buvo  evakuoti  vienos  savivaldybės  teritorijoje  –  savivaldybės
administracijos direktorius.

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

VI KOMISIJOS SUDARYMAS, JOS DARBO ORGANIZAVIMAS

29. Komisija sudaroma ir tvirtinama Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu. Komisiją sudaro komisijos pirmininkas ir nariai.
     30. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, kai jo nėra – vienas iš narių komisijos pirmininko
pavedimu.

31. Komisijos pirmininkas pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui,
Savivaldybės ESK pirmininkui.

32. Komisijos pirmininkas: 
32.1.  organizuoja,  koordinuoja  ir  kontroliuoja  Komisijai  priskirtų  uždavinių  vykdymą  ir

funkcijų atlikimą;
     32.2.  pagal  kompetenciją  teikia  Savivaldybės  ESK,  Savivaldybės  ESOC pasiūlymus  ir
rekomendacijas dėl gyventojų evakavimo, priėmimo, apgyvendinimo ir aprūpinimo organizavimo. 
       33. Komisijos nariai yra pavaldūs komisijos pirmininkui ir atsakingi už jiems paskirtų užduočių
vykdymą. 
     34. Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą evakuoti gyventojus, komisijos
pirmininkas  organizuoja Komisijos darbą. Komisijos nariai turi susirinkti  nedelsiant, o ne  darbo
metu,  poilsio  ir  švenčių  dienomis  –  ne  vėliau  kaip  per  vieną  valandą.

                                                    ________________________
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Šilutės rajono savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų valdymo
plano 6 priedas

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS

Eil.
Nr.

Materialinis
išteklius

Kiekis Techniniai
duomenys

Valdytojas Valdytojo
kontaktiniai
duomenys

Pavojus, į kurį atsižvelgiant numatyti
materialiniai ištekliai

1 AC/9000/4000/
TatraT815-7-

731R32/S/6x6/4
JNG 492

1  9 t. 
vandens

Klaipėdos
PGV Šilutės

PGT

Lietuvininkų g.
22, Šilutė

Tel. (8441)
75332

Faks. (8441)
62054 

Gaisras;
Sprogmuo, pavojingoji medžiaga;

Stichinis hidrologinis reiškinys (labai
aukštas vandens lygis, stichinis

potvynis);
Pavojingos medžiagos patekimas į

aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša);
Pavojingos medžiagos patekimas į

vandens telkinius;
Katastrofinis meteorologinis reiškinys

(uraganas)

2 „SLA/
Mitsubishi“
L200/4x4/5

CEP 796

1  5  
žmonės

Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22, Šilutė

Tel. (8441)
75332

Faks. (8441)
62054

Gaisras;
Sprogmuo, pavojingoji medžiaga;

Stichinis hidrologinis reiškinys (labai
aukštas vandens lygis, stichinis

potvynis);
Pavojingos medžiagos patekimas į

aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša);
Pavojingos medžiagos patekimas į

vandens telkinius;
Katastrofinis meteorologinis reiškinys

(uraganas)

3 „SLA/Škoda
Oktavia“/4x2/5

CFB 518  

1  5  
žmonės

Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22, Šilutė

Tel. (8441)
75332

Faks. (8441)
62054

Gaisras;
Sprogmuo, pavojingoji medžiaga;

Stichinis hidrologinis reiškinys (labai
aukštas vandens lygis, stichinis

potvynis);
Pavojingos medžiagos patekimas į

aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša);
Pavojingos medžiagos patekimas į

vandens telkinius;
Katastrofinis meteorologinis reiškinys

(uraganas)

4 AC/3000/2000/
„Renault
Midlum“/

240.14/V/4x4/6

1 3 t.
vandens

Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22, Šilutė

Tel. (8441)
75332

Gaisras;
Sprogmuo, pavojingoji medžiaga;

Stichinis hidrologinis reiškinys (labai
aukštas vandens lygis, stichinis
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CDJ 607 Faks. (8441)
62 054  

potvynis);
Pavojingos medžiagos patekimas į

aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša);
Pavojingos medžiagos patekimas į

vandens telkinius;
Katastrofinis meteorologinis reiškinys

(uraganas)

5 AC/2600/2000/
ScaniaLB81S38/

S/4x2/8
ETU 276 

1 3 t.
vandens

Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22, Šilutė

Tel. (8441)
75332

Faks. (8441)
62054     

Gaisras;
Sprogmuo, pavojingoji medžiaga;

Stichinis hidrologinis reiškinys (labai
aukštas vandens lygis, stichinis

potvynis);
Pavojingos medžiagos patekimas į

aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša);
Pavojingos medžiagos patekimas į

vandens telkinius;
Katastrofinis meteorologinis reiškinys

(uraganas)

6 BAZ-5922/S/
6x6/3       ZLJ

390 (ratinė
amfibija) 

1 Iki 
50 

žmonių

Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22, Šilutė

Tel. (8441)
75332

Faks. (8441)
62 054     

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas)

7 ZIL 130
ZIL 130
ZIL 131
ZIL 130
ZIL 131

1
1
1
1

Po 2,5 t .
vandens

Šilutės
savivaldybės
priešgaisrinė

tarnyba

Dariaus ir
Girėno g. ,1

Šilutė
Tel. 

8 686 21 208

Gaisras;
Sprogmuo, pavojingoji medžiaga;

Stichinis hidrologinis reiškinys (labai
aukštas vandens lygis, stichinis

potvynis);
Pavojingos medžiagos patekimas į

aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša);
Pavojingos medžiagos patekimas į

vandens telkinius;
Katastrofinis meteorologinis reiškinys

(uraganas)

8 Hidraulinė
gelbėjimo įranga

,,Lukas“
Hidraulinė

gelbėjimo įranga
,,Holmatro“

1
kompl.

1
kompl.

Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22 

Tel. (8441)
75332

Faks. (8441)
62054

Gaisras;
Transporto avarijos (geležinkelio, oro,

kelių transporto priemonių);
Katastrofinis meteorologinis reiškinys

(uraganas)

9 Hidraulinis
keltuvas

2 Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22, Šilutė
Te. (8441)

Gaisras;
Transporto avarijos (geležinkelio, oro,

kelių transporto priemonių);

71



75332
Faks. (8441)

62054

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas)

10 Hidraulinis
plėstuvas

2 Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22, Šilutė

Tel. (8441)
75332

Faks. (8441)
62054

Gaisras;
Transporto avarijos (geležinkelio, oro,

kelių transporto priemonių);
Katastrofinis meteorologinis reiškinys

(uraganas)

11 Hidraulinės
žirklės

2 Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22, Šilutė

Tel. (8441)
75332

Faks. (8441)
62054

Gaisras;
Transporto avarijos (geležinkelio, oro,

kelių transporto priemonių);
Katastrofinis meteorologinis reiškinys

(uraganas)

12 Rankinis
hidraulinis

siurblys

2 Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22, Šilutė

Tel. (8441)
75332

Faks. (8441)
62 054

Gaisras;
Transporto avarijos (geležinkelio, oro,

kelių transporto priemonių);
Katastrofinis meteorologinis reiškinys

(uraganas)

13 Motorinis
diskinis pjūklas

3 Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22, Šilutė

Tel. (8441) 75
332

Faks. (8441)
62 054

Gaisras;
Transporto avarijos (geležinkelio, oro,

kelių transporto priemonių);
Katastrofinis meteorologinis reiškinys

(uraganas)

14 Motorinis
grandininis

pjūklas

3 Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22, Šilutė

Tel. (8 441)
7532

Faks. (8441)
62 054

Gaisras;
Transporto avarijos (geležinkelio, oro,

kelių transporto priemonių);
Katastrofinis meteorologinis reiškinys

(uraganas)

15 Elektros aukšto
slėgio oro

kompresorius
„Bauer“

1 Iki 
300 atm

Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22, Šilutė

Tel. (8441) 75
332

Faks. (8441)
62 054

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas)

16 Elektros
generatorius
220VEuro

Power/3300

1 3,3 kW Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22, Šilutė

Tel. (8441) 75
332

Faks. (8441)
62 054

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);
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Neplanuotas elektros energijos tiekimo
nutraukimas vartotojams;

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas)

17 Elektros
generatorius

220VHonda/280
0

1 2,8 
kW

Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22, Šilutė

Tel. (8441) 75
332

Faks. (8441)
62 054

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);

Neplanuotas elektros energijos tiekimo
nutraukimas vartotojams;

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas)

18 Motosiurbliai 2 Iki 20 ltr/
min

Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22, Šilutė

Tel. (8441) 75
332

Faks. (8441)
62 054

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);

Pavojingos medžiagos patekimas į
aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas)

19 Gelbėjimo
pagalvės

2 Kėlimo
galia iki 10

t.

Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22 

Tel. (8 441) 75
332

Faks. (8441)
62 054

Gaisras;
Transporto avarijos (geležinkelio, oro,

kelių transporto priemonių);
Katastrofinis meteorologinis reiškinys

(uraganas)

20 Pakabinamas
valties variklis
„Mercury 25“

1 6 žmonės Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22 

Tel (8 441) 75
332

Faks. (8 441)
62054

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas)

21 Valtis su
priekaba „Orion“

25

1 6 žmonės Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22 

Tel. (8 441) 75

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
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332
Faks. (8 441)

62 054

potvynis);
Pavojingos medžiagos patekimas į

vandens telkinius;
Transporto avarijos (geležinkelio, oro,

kelių transporto priemonių);
Katastrofinis meteorologinis reiškinys

(uraganas)

22 Valtis su
priekaba „Neman

2“

1 6 
žmonės

Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22 

Tel. (8 441) 75
332

Faks. (8 441)
62 054

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas)

23 Gelbėjimo virvės 4 Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22 

Telef. (8441)
75332

Faks. (8441)
62054

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas)

24 Vikšrinis
vienkaušis

ekskavatorius

1 Kaušo
talpa 0,5

m3

UAB ,,Šilutės
polderiai“ 

Aukštumalės
g. 5,Šilutė

Tel. (8441) 62
230, faksas

(8441) 62236

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas)

25 Ratinis
vienkaušis

ekskavatorius

1 Kaušo
talpa 0,5

m3

UAB ,,Šilutės
polderiai“ 

Aukštumalės
g. 5,Šilutė

Tel. (8441) 62
230, faksas

(8441) 62 236

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
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(uraganas)

26 Buldozeris 1 UAB ,,Šilutės
polderiai“ 

Aukštumalės
g. 5,Šilutė

Tel. (8441) 62
230, faksas

(8441) 62 236

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas)

27 Buldozeris 1 UAB ,,Šilutės
polderiai“ 

Aukštumalės
g. 5,Šilutė

Tel. (8441) 62
230, faksas

(8441) 62 236

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas)

28 Traktorius su
priekaba

1 Iki 6 t. UAB ,,Šilutės
polderiai“ 

Aukštumalės
g. 5,Šilutė

Tel. (8441) 62
230, faksas

(8441) 62 236

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas)

29 Automobilinis
savivartis

2 Iki 10 t. UAB ,,Šilutės
polderiai“ 

Aukštumalės
g. 5,Šilutė

Tel. (8441) 62
230, faksas

(8441) 62 236

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas)

30 Tralas su vilkiku 1 25 t. UAB ,,Šilutės
polderiai“ 

Aukštumalės
g. 5,Šilutė

Tel. (8441) 62
230, faksas

(8441) 62 236

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Pavojingos medžiagos patekimas į
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vandens telkinius;
Transporto avarijos (geležinkelio, oro,

kelių transporto priemonių);
Katastrofinis meteorologinis reiškinys

(uraganas)

31 Greideris 1 UAB ,,Šilutės
polderiai“ 

Aukštumalės
g. 5,Šilutė

Tel. (8441) 62
230, faksas

(8441) 62 236

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas)

32 Suvirinimo
aparatas

1 Mobilus UAB ,,Šilutės
polderiai“ 

Aukštumalės
g. 5,Šilutė
Tel. (8441)

62230, faksas
(8441) 62236

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas)

33 Kompresorius 1 Mobilus UAB ,,Šilutės
polderiai“ 

Aukštumalės
g. 5,Šilutė
Tel. (8441)

62230, faksas
(8441) 62236

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas)

34 Kilnojama
elektros stotis 

1 7 kW UAB ,,Šilutės
polderiai“ 

Aukštumalės
g. 5,Šilutė

Tel. (8441) 62
230, faksas

(8441) 62236

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas);

Neplanuotas elektros energijos tiekimo
nutraukimas vartotojams

35 Asenizacinės 2 3- 6 t. UAB ,,Šilutės Ramučių Gaisras;
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mašinos vandenys“ g.31,Šilutė
Tel. faksas

(8441) 62 266

Stichinis hidrologinis reiškinys (labai
aukštas vandens lygis, stichinis

potvynis);
Transporto avarijos (geležinkelio, oro,

kelių transporto priemonių);
Katastrofinis meteorologinis reiškinys

(uraganas);
Neplanuotas elektros energijos tiekimo

nutraukimas vartotojams;
Neplanuotas geriamojo vandens
tiekimo nutraukimas vartotojams

36 Traktorius su
priekaba

1 Iki 6 t. UAB ,,Šilutės
vandenys“

Ramučių
g.31,Šilutė
Tel. faksas

(8441) 62 266

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas);

Neplanuotas geriamojo vandens
tiekimo nutraukimas vartotojams;

Gyvūnų ligos

37 Srovės
generatoriai

2 Iki 8 kW UAB ,,Šilutės
vandenys“

Ramučių
g.31,Šilutė
Tel. faksas

(8441) 62 266

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas);

Neplanuotas elektros energijos tiekimo
nutraukimas vartotojams;

Neplanuotas geriamojo vandens
tiekimo nutraukimas vartotojams

38 Srovės
generatoriai

2 2-3 kW Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22 Šilutė

Tel. (8441)
75332

Faks. (8441)
62054

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas);

Neplanuotas elektros energijos tiekimo
nutraukimas vartotojams;

Neplanuotas geriamojo vandens
tiekimo nutraukimas vartotojams
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39 Hidrodinaminis
įrenginys

1 Vamzdynų
praplovim

ui

UAB ,,Šilutės
vandenys“

Ramučių
g.31,Šilutė
Tel. faksas

(8441) 62266

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas);

Neplanuotas elektros energijos tiekimo
nutraukimas vartotojams;

Neplanuotas geriamojo vandens
tiekimo nutraukimas vartotojams

40 Teleskopinis
krautuvas

2 0,5 kub.
m.

UAB „Šilutės
šilumos
tinklai“

Verslo g. 12,
Šilutė, tel. (8
441) 62144

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Transporto avarijos (geležinkelio, oro,
kelių transporto priemonių);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas);

Neplanuotas elektros energijos tiekimo
nutraukimas vartotojams;

Neplanuotas geriamojo vandens
tiekimo nutraukimas vartotojams;

Gyvūnų ligos

41 Benzininis
purškimo
aparatas 

1 Valstybinės
maisto ir

veterinarijos
tarnybos

Klaipėdos
departamento
Šilutės skyrius

Barzdūnų
k.,Šilutė

Tel./  Faks. (8-
441)62286
Mob. 8-698

01532

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas);

Pavojingos medžiagos patekimas į
aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Gyvūnų ligos;
Žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis

ar epidemija

42 Purkštuvai 10 Valstybinės
maisto ir

veterinarijos
tarnybos

Klaipėdos
departamento
Šilutės skyrius

Barzdūnų
k.,Šilutė

Tel./  Faks. (8-
441)62286
Mob. 8-698

01532

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas);

Pavojingos medžiagos patekimas į
aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;
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Gyvūnų ligos;
Žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis

ar epidemija

43 Graibštas 3 Valstybinės
maisto ir

veterinarijos
tarnybos

Klaipėdos
departamento
Šilutės skyrius

Barzdūnų
k.,Šilutė

Tel./  Faks. (8-
441)62286
Mob. 8-698

01532

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas);

Pavojingos medžiagos patekimas į
aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Gyvūnų ligos;
Žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis

ar epidemija

44 Muilo akmuo Apie
1000
kg.

Valstybinės
maisto ir

veterinarijos
tarnybos

Klaipėdos
departamento
Šilutės skyrius

Barzdūnų
k.,Šilutė

Tel./  Faks. (8-
441)62286
Mob. 8-698

01532

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas);

Pavojingos medžiagos patekimas į
aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Gyvūnų ligos;
Žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis

ar epidemija

45 Priemonės
asmens

dezinfekcijai

75 Valstybinės
maisto ir

veterinarijos
tarnybos

Klaipėdos
departamento
Šilutės skyrius

Barzdūnų
k.,Šilutė

Tel./  Faks. (8-
441)62286
Mob. 8-698

01532

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas);

Pavojingos medžiagos patekimas į
aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Gyvūnų ligos;
Žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis

ar epidemija

46 Patologinio
anatominio

tyrimo ir mėginių
ėmimo

Apie
400 

Valstybinės
maisto ir

veterinarijos
tarnybos

Barzdūnų
k.,Šilutė

Tel./  Faks. (8-
441)62286

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);
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priemonės Klaipėdos
departamento
Šilutės skyrius

Mob. 8-698
01532

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas);

Pavojingos medžiagos patekimas į
aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Gyvūnų ligos;
Žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis

ar epidemija

47 Apsauginės
priemonės

Apie
2000

Valstybinės
maisto ir

veterinarijos
tarnybos

Klaipėdos
departamento
Šilutės skyrius

Barzdūnų
k.,Šilutė

Tel./  Faks. (8-
441)62286
Mob. 8-698

01532

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas);

Pavojingos medžiagos patekimas į
aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Gyvūnų ligos;
Žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis

ar epidemija

48 Automašina
patalpų

dezinfekcijai

1 Valstybinės
maisto ir

veterinarijos
tarnybos

Klaipėdos
departamento
Šilutės skyrius

Barzdūnų
k.,Šilutė

Tel./  Faks. (8-
441)62286
Mob. 8-698

01532

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas);

Pavojingos medžiagos patekimas į
aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Gyvūnų ligos;
Žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis

ar epidemija

49 Kontrolės
priemonės 

Apie
700

Valstybinės
maisto ir

veterinarijos
tarnybos

Klaipėdos
departamento
Šilutės skyrius

Barzdūnų
k.,Šilutė

Tel./  Faks. (8-
441)62286
Mob. 8-698

01532

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas);

Pavojingos medžiagos patekimas į
aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Gyvūnų ligos;
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Žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis
ar epidemija

50 Gyvsidabrio
surinkimo,
valymo bei

dezinfekcijos
priemonės

2
kompl.

Klaipėdos
PGV

Šilutės PGT

Lietuvininkų g.
22 Šilutė

Telef. (8441)
75332

Faks. (8441)
62054

Gaisras;
Stichinis hidrologinis reiškinys (labai

aukštas vandens lygis, stichinis
potvynis);

Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas);

Pavojingos medžiagos patekimas į
aplinką (oro, dirvožemio, grunto tarša);

Pavojingos medžiagos patekimas į
vandens telkinius;

Gyvūnų ligos;
Žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis

ar epidemija

51 Asmens
apsaugos
priemonės

10 000 Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Dariaus ir
Girėno g. 1,

Šilutė
Telef. (8441)

79266
el.p.:

administracija
@silute.lt

Žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis
ar epidemija
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GYVENTOJŲ EVAKAVIMUI PATEIKIAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ

SĄRAŠAS

Eil. Garaž. Autobuso Valstybinis Techniniai Vietų
Nr. Nr. markė numeris duomenys skaičius
1 013 NEOPLAN BFB 316 Techniškai tvarkinga 37
2 038 MAN AGK140 Techniškai tvarkinga 44
3 039 NEOPLAN AGT197 Techniškai tvarkinga 42
4 053 SETRA AZL 128 Techniškai tvarkinga 45
5 058 MAN AZL476 Techniškai tvarkinga 45
6 059 MAN AZL478 Techniškai tvarkinga 45
7 068 NEOPLAN BBG 690 Techniškai tvarkinga 45
8 072 MAN KLK857 Techniškai tvarkinga 28
9 074 VOLVOB10B CFB 254 Techniškai tvarkinga 50
10 075 VOLVOB10B CFB 255 Techniškai tvarkinga 50
11 076 VOLVOB10B CFB 245 Techniškai tvarkinga 50
12 077 MAN CHK730 Techniškai tvarkinga 43

 13 078 SETRA COE256 Techniškai tvarkinga 49
14 079 SETRA S 315 DRE151 Techniškai tvarkinga 50
15 080 M.B.0404 DRE150 Techniškai tvarkinga 51
16 082 MAN ECU633 Techniškai tvarkinga 37
17 083 MAN ECU635 Techniškai tvarkinga 27
18 084 MAN ECU636 Techniškai tvarkinga 27
19 085 MAN ECU732 Techniškai tvarkinga 34

20 086 MAN ECU733 Techniškai tvarkinga 23
21 088 MERCEDES ECU735 Techniškai tvarkinga 47
22 090 SETRA NKH409 Techniškai tvarkinga 29
23 091 MERCEDES HTU243 Techniškai tvarkinga 50
24 092 MERCEDES Sprinter        HUV969 Techniškai tvarkinga 23
25 093 MERCEDES Sprinter HUV913 Techniškai tvarkinga 13
26 094 MERCEDES Sprinter HUV915 Techniškai tvarkinga 15
27 095 MERCEDES Sprinter JAC677 Techniškai tvarkinga 15
28 096 MERCEDES Sprinter JAD637 Techniškai tvarkinga 13
29 097 SETRA KDA360 Techniškai tvarkinga 50
30 098 MERCEDES KDA361 Techniškai tvarkinga 27
31 099 MERCEDES KGN822 Techniškai tvarkinga 24
32 100 MERCEDES KGN821 Techniškai tvarkinga 24
33 101 SETRA KPE284 Techniškai tvarkinga 55

Viso: 33/1207
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Šilutės ekstremaliųjų 
situacijų                      
valdymo plano
7 priedas

                                                                                                     Patvirtinta
                                                                                                     Šilutės Savivaldybės administracijos

   direktoriaus  2010 m. gruodžio 16  d.
                                                                                                     įsakymu Nr. AI-1425 

ŠILUTĖS RAJONO IR PAGĖGIŲ SAVIVALDYBIŲ 
TARPUSAVIO PAGALBOS

P   L   A  N   A   S

Šilutė 2010
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TURINYS

Eil.
Nr.

Turinio pavadinimas Puslapiai

1 Plano derinimo lapas 1

2 Plano pataisymo ir tikslinimo lapas 2

3 Plano kopijų (plano išrašų ) skirstymas 3

4 Plano bendrosios nuostatos 4

5. Materialinių išteklių teikimas ir keitimasis informacija dėl pagalbos 4-5

6 Pagalbos suteikimas evakuojant gyventojus į Šilutės  sav. teritoriją 5-6

7 Baigiamosios nuostatos 6

                     
PLANO PRIEDAI

8 Priedas Nr. 1 Šilutės r. savivaldybės  planuojamų  materialinių išteklių
teikimo suvestinė

7

9 Priedas  Nr.  2   Planuojamų  gauti  materialinių  išteklių  iš  Pagėgių
Savivaldybės suvestinė

8

10 Priedas  Nr.3  Šilutės  r.  savivaldybės    ir   Pagėgių  Savivaldybės
administracijos  atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys

9
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1. Plano derinimo lapas

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

Pagėgių  Savivaldybės  administracijos
direktorius

2. Plano pataisymas ir tikslinimas

Pataisymas – plane esančios informacijos pakeitimas. Pataisymo procedūra atliekama 2 kartus
per metus, ją atlieka savivaldybės Viešųjų paslaugų skyrius.

Eil.
Nr.

Kas pataisyta Data Atsakingo  asmens  pareigos,  vardas,  pavardė,
parašas

1. Patikslinti visi priedai 2021-08-16 VPS  Civilinės  saugos  specialistas  Rimantas
Zimantas

2. Plano kopijų (plano išrašų) skirstymas

Patvirtinto plano kopijos (plano išrašai) išsiunčiamos visoms suinteresuotoms institucijoms.
Eil.
Nr.

Kam pateiktos plano kopijos 
(plano išrašai), pateikimo būdas

Data Atsakingo  asmens  pareigos,  vardas,
pavardė, parašas

1. Pagėgių Savivaldybės administracijai
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I BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Tarpusavio pagalbos planas (toliau – Planas)  nustato tarpusavio pagalbos teikimą tarp
gretimų savivaldybių ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais gyventojams evakuoti,
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliosioms
situacijoms  likviduoti  ir jų  padariniams šalinti, kai pagalbos prašančioje  savivaldybėje  esančių
civilinės saugos  sistemos pajėgų ir materialinių  išteklių nepakanka.            

2.  Pagalbos prašanti savivaldybė – savivaldybė, kurioje susidaręs ekstremalusis įvykis ar
ekstremalioji situacija, kuriems nepakanka civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių,
reikalingų  gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliosioms situacijoms
likviduoti  ir  jų padariniams šalinti,  valstybės ir  savivaldybių institucijų ir  įstaigų,  ūkio subjektų
veiklai palaikyti ir atkurti.

3.  Pagalbą teikianti savivaldybė – savivaldybė, kurioje nesusidaręs ekstremalusis įvykis ar
nesusidariusi  ekstremalioji  situacija  bei  turinti  civilinės  saugos  sistemos  pajėgų  ir  materialinių
išteklių ir galinti padėti Pagalbos prašančiai savivaldybei.

4.  Rašytinis  prašymas  dėl  civilinės  sistemos  pajėgų  ar  materialinių  išteklių  teikimo
(toliau - Rašytinis prašymas) – pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktoriaus raštas
gretimos  savivaldybės  administracijos  direktoriui  dėl  nepakankamų   civilinės  saugos   sistemos
pajėgų ir materialinių  išteklių pateikimo.

5. Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin.,
1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGŲ AR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ
TEIKIMAS 

6.  Ekstremaliųjų  įvykių  ar  ekstremaliosios  situacijos  atvejais,  savivaldybės  ekstremaliųjų
situacijos komisijos pirmininkui nustačius, kad  nepakanka savivaldybėje esančių civilinės saugos
sistemos  pajėgų ir  materialinių išteklių  gelbėjimo,  paieškos ir  neatidėliotiniems darbams atlikti,
ekstremaliosioms  situacijoms  likviduoti  ir  jų  padariniams  šalinti,  valstybės  ir  savivaldybių
institucijų ir  įstaigų,  ūkio subjektų veiklai  palaikyti  ir  atkurti,  Pagalbos  prašančios savivaldybės
administracijos direktorius raštu prašo Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos direktoriaus
papildomų civilinės saugos sistemos pajėgų ar materialinių išteklių.

7. Rašytiniame prašyme nurodoma:
7.1. ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos pobūdis, mastas, data ir tiksli vieta (jei

tikslios vietos nustatyti neįmanoma -  ekstremaliosios situacijos teritorijos ribos);
7.2. susidariusios ekstremaliosios situacijos padėties ypatybės židinyje (vietoje);
7.3. būtina parama ir pagalbos teikimo prioritetai.
8. Rašytinis prašymas pateikiamas faksimiliniu ryšiu arba elektroniniu būdu pdf. formatu.
9. Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos direktorius nedelsdamas priima sprendimą

dėl civilinės sistemos pajėgų ar materialinių išteklių teikimo ir apie pagalbos suteikimo galimybes
bei sąlygas nedelsdamas informuoja Pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorių.

10.  Pagalbos  prašančios  savivaldybės  administracijos  direktorius  organizuoja  teikiamų
civilinės  sistemos  pajėgų  ar  materialinių  išteklių  iš  Pagalbą  teikiančios  savivaldybės  teritorijos
pristatymą į konkrečią vietą.

11.  Materialinių  išteklių  preliminarus  tiekimas  sąveikaujančioms savivaldybėms nurodytas
prieduose (1, 2 priedai).

12. Gali būti teikiami ar telkiami ir kiti materialiniai ištekliai, nenurodyti 1, 2 prieduose.

III TEIKIMAS IR KEITIMASIS INFORMACIJOS  DĖL PAGALBOS

14. Pagalba teikiama gavus prašančios Šalies rašytinį prašymą, kuriame nurodoma:
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- ekstremaliosios situacijos pobūdis, mastas, data ir tiksli vieta;
- susidariusios padėties ypatybės ekstremaliosios situacijos židinyje (vietoje);
- būtina parama ir pagalbos teikimo prioritetai.
15. Prašymas, dėl pagalbos, pateikiamas raštu, faksimiliniu ryšiu arba elektroniniu ryšiu pdf

formate.
16. Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos direktorius, skubiai priima sprendimą dėl

pagalbos  suteikimo ir  suderinęs  su   ūkio  subjektais  ir  kitomis   įstaigomis,  su  kuriomis   pagal
Lietuvos  Respublikos  civilinės  saugos  įstatyme  nustatytus  reikalavimus  sudarytos  materialinių
išteklių  teikimo  sutartys,  nustato  teikiamų   materialinius   išteklių  sutelkimo  vietą  ir  apie  tai
nedelsiant  informuoją pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorių ar jo įgaliotą
asmenį per  įmanomai  trumpiausią  laiką  žodžiu,  patvirtinant  raštu,  praneša  pagalbos  prašančios
savivaldybės  administracijos direktoriui apie pagalbos suteikimo galimybes bei sąlygas.

17.   Savivaldybės,   kuriai  teikiami   materialini  ištekliai  administracijos  direktorius  ar  jo
įgaliotas  asmuo  organizuoja  teikiamų   materialinių  išteklių   iš  Šilutės  savivaldybės  teritorijos
pristatymą į gaunančio materialinius išteklius  savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą
vietą.  

18.  Šilutės  savivaldybės  Viešųjų  paslaugų skyrius  koordinuoja  visą  materialinius  išteklius
teikimo pagalbą. 

19. Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos  direktorius ar jo  įgaliotas asmuo nuolat
vykdo informacijos apsikeitimą su pagalba  gavusios savivaldybės administracijos direktoriumi apie
ekstremaliąją situaciją, teikiamą pagalbą ir vykdomas priemones.

20. Iš ūkio subjektų, kitų įstaigų gautų, sunaudotų  ar sužalotų materialinių išteklių ir kitos
įstaigos  turėtų  išlaidų    apskaitą  tvarko  ir   teikia  finansų  ministerijai,  pagalbos  prašiusios
savivaldybės administracijos direktorius,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nustatyta tvarka. ir
kompensuojamos  išlaidos, susijusios su materialinių  ištekliu teikimu, sunaudojimu ar sužalojimu 

21. Šilutės rajono savivaldybė planuoja pateikti materialinių išteklių:
-  neatidėliotiniems  darbams  atlikti  ir  ekstremalios  situacijos  padariniu  šalinimui

autotransporto gyventojams evakuoti  ir kitos technikos   pagal priedą  Nr.1;
-  planuojamų  gauti  materialinių išteklių  iš gretimų  savivaldybių  sąrašas, plano priede Nr.

2;
- savivaldybės teikiančios pagalbą administracijos darbuotojų kontaktiniai  duomenys priede

Nr.3; 

IV PAGALBOS SUTEIKIMAS  EVAKUOJANT  GYVENTOJUS Į ŠILUTĖS
SAVIVALDYBĖS TERITORIJĄ

22.Gyventojų  evakavimas  organizuojamas  Vyriausybės  nustatyta  gyventojų  evakavimo
organizavimo tvarka. Šilutės rajono savivaldybė  gali priimti  iki 500  evakuotų  gyventojų.

23.Evakuotų  gyventojų  priėmimui  organizuoti  savivaldybėje  įkuriami  gyventojų  priėmimo
punktai.  Jų  struktūra  ir  įkūrimo  vietos  numatytos  Šilutės   savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų
valdymo plane. 

24. Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai,
galimą jos plitimo kryptį, savivaldybės iš kurios evakuojami gyventojai  administracijos direktorius
pasirenka  gyventojų  evakavimo  maršrutą  ir  nustato,  maršrutą  kuriuo  bus  vykdomas  gyventojų
evakavimas į Šilutės savivaldybės teritoriją.

25.  Gyventojų  evakuojančios  savivaldybės  Policija užtikrina  viešąją  tvarką  gyventojų
evakavimo maršrutuose, kontroliuoja ir reguliuoja transporto, organizuoja transporto kolonų palydą,
iki evakuotų gyventojų laikino apgyvendinimo vietos.

26. Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad ekstremaliosios
situacijos sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar  sveikatai  nebėra,  priima savivaldybės,  į  kurios
teritoriją grąžinami gyventojai, administracijos direktorius;
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    27. Gyventojų grįžimą į nuolatines gyvenamąsias vietas organizuoja tos savivaldybės, į kurios
teritoriją grąžinami gyventojai, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija. 

28. Pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą teikia Šilutės savivaldybės  greitosios medicinos
pagalbos tarnyba, o prireikus ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

29.  Išlaidas   atsiradusias  su  evakuotu  gyventojų  apgyvendinimu,  maitinimu,  komunalinių
paslaugų teikimu ir  t. t. dengia savivaldybė kurios gyventojai buvo evakuoti.

V GAUTŲ, SUNAUDOTŲ AR SUGADINTŲ MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ APSKAITA

30. Gautų, sunaudotų ar sugadintų materialinių išteklių apskaitą tvarko Pagalbos prašančios
savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo. 

31. Pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo gautus, bet
nesunaudotus materialinius išteklius grąžina Pagalbą teikiančiai savivaldybei.

32. Sunaudotų ar sugadintų materialinių išteklių vertė ir ūkio subjektų, kitų įstaigų turėtos
išlaidos, susijusios su materialinių išteklių teikimu, apskaičiuojamos pagal rinkos kainas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

33.  Finansų  ministerijai  prašymą  dėl  lėšų  kompensacijai  už  materialinių  išteklių  teikimą
skyrimo teikia Pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka.

VI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
        

34.  Duomenys Plano 1,  2  prieduose  atnaujinami ne rečiau  kaip  1 kartą  per  metus  ir  jais
apsikeičiama tarp savivaldybių administracijų struktūrinių padalinių,  atsakingų už civilinę saugą
savivaldybėse.
     35. Pasikeitus Plano 3, 4 priedų duomenims, jie nedelsiant  turi būti atnaujinami ir pateikiami
savivaldybių  administracijų  struktūriniams  padaliniams,  atsakingiems  už  civilinę  saugą
savivaldybėse.

36. Ginčai, susiję už  materialinių  išteklių teikimo kompensavimą,  sprendžiami Lietuvos
Respublikos teisės aktų  nustatyta tvarka.

______________________                                                                                                                        
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  Priedas Nr.1

Šilutės rajono savivaldybės planuojamų  materialinių išteklių  teikimo  gretimoms
savivaldybėms pagalbos atveju suvestinė

E
il

.N
r.

Materialinių išteklių pavadinimas Skaičius
vnt.

Pastabos (techninės charakteristikos)

Autotransportas 23

1 Savivarčiai 5 Iki 10 t.

2 Bortiniai 2 Iki 10 t.

3 Asenizacinė automašina 1 Iki 10 t.

4 Autobusai 15/600 5 vnt. iki  50 sėdimų vietų
5 vnt. iki  45 sėdimų vietų
5 vnt. iki  25 sėdimų vietų

Statybinė technika 13

1 Traktoriai su priekaba 2 Ili 6 t.

2 Greideriai 2

3 Ekskavatoriai 2 Iki 0,5 kub. m

4 Buldozeriai 2 Iki 100 AJ  galios

5 Srovės generatorius 2 Iki 8 kW

6 Krautuvai 2 Iki 0,5 kub. m

7 Sniego rotorius 1 2,5 m pločio

Priedas Nr. 2

Planuojamų gauti  materialinių išteklių pagalbos atveju iš  Pagėgių Savivaldybės
suvestinė

E
il

.N
r.

Materialinių išteklių pavadinimas Skaičius
vnt.

Pastabos (techninės charakteristikos)

1 Specialios techninės ir apsauginės
priemonės
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Mokykliniai autobusai iki 25vietų.
Mikroautobusas iki 9 vietų.

Elektros stotis iki 10kw.
Vandens išpumpavimo siurblys

(150m³/h)
Kateris ,,Progres“.

Specialus  automobilis ,,Man“
žmonių perkėlimui užlietais

keliais.

7
2
1

1
1
1

Pagėgių savivaldybės administracija:
           

2     Specialios paskirties priemonės
Autobusas 24 vnt.

Krovininiai automobiliai  14 t.
Savivartis automobilis.

Vienkaušis ekskavatorius iki 0,5
m³.

Vikšrinis buldozeris
Tralas ,,Skania“
Autogreideris

Traktorius su priekaba

1
2
2
1
1
1
1
2

UAB,,Agrolira“

3 Gelbėjimo  priemonės
Aerokateris

Guminė valtis su varikliu 
Gelbėjimo automobilis GAZ-66

1
1
1

Pagėgių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

4 Kitos priemonės
Automobilis furgonas iki10t.

Traktorius su frontaliniu krautuvu
Traktorius su priekaba

2
 10
10

UAB ,,Klaipėdos mėsinė“
Ūkininkai
Ūkininkai

Priedas Nr. 3

Kontaktiniai  duomenys  Šilutės  rajono savivaldybės administracijos  atsakingų asmenų  

E
il

. N
r. Atsakingo

asmens pareigos
Vardas,
pavardė

Kontaktinė informacija
Pastabos

Darbo
telefono

Nr.

Mobiliojo
tel. Nr.

Fakso
Nr.

El. p. adresas

1. Administracijos
direktorius

Virgilijus
Pozingis

(8 441) 
79201

8 616
45148

(8 441)
51517

virgilijus.pozingis  @  sil  
ute.lt 

2. Ekstremaliųjų
situacijų

komisijos
pirmininkas

Virgilijus
Pozingis

(8 441) 
79201

8 616
45148

(8 441)
51517

virgilijus.pozingis  @  sil  
ute.lt 

3.

Ekstremaliųjų
situacijų
operacijų

centro
koordinatorius

Daiva
Žebelienė

(8 441)
79290

8 690
06526

(8 441)
51517

daiva.zebeliene  @  silute.  
lt 
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4.
Civilinės saugos

specialistas
Rimantas
Zimantas

(8 441)
79208

8 659
42919

(8 441)
51517

rimantas.zimantas  @  sil  
ute.lt 

Kontaktiniai  duomenys Pagėgių Savivaldybės administracijos atsakingų asmenų 

E
il

. N
r.

Atsakingo
asmens pareigos

Vardas, pavardė
Kontaktinė informacija

Pastabos
Darbo
telef.
Nr.

Mob.  tel.
Nr.

Fakso
Nr.

El. p. adresas

1. Administracijos
direktorius

Virginijus
Komskis

(8
441) 

57482

8 656
60273

(8 441)
57 874

v.komskis@pagegiai.lt

2. Ekstremaliųjų
situacijų

komisijos
pirmininkas

Virginijus
Komskis

(8
441) 

57482

8 656
60273

(8 441)
57 874

v.komskis@pagegiai.lt

3.

Ekstremaliųjų
situacijų

operacijų  centro
koordinatorius

Ričardas Būdvytis (8
441)

70402

8 656
15027

(8 441)
70402

r.budvytis@pagegiai.lt

4. Civilinės saugos
specialistas

Ričardas Būdvytis (8
441)

70402

8 656
15027

(8 441)
70402

r.budvytis@pagegiai.lt
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                                                                                                      Patvirtinta

Šilutės Savivaldybės administracijos
 direktoriaus  2010 m. gruodžio 16  d.

                                                                                                      įsakymu Nr. AI-1425 

ŠILUTĖS RAJONO IR TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBIŲ 
TARPUSAVIO PAGALBOS

P   L   A  N   A   S

Šilutė 2010
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TURINYS

Eil.
Nr.

Turinio pavadinimas Puslapiai

1 Plano derinimo lapas 1

2 Plano pataisymo ir tikslinimo lapas 2

3 Plano kopijų (plano išrašų ) skirstymas 3

4 Plano bendrosios nuostatos 4

5. Materialinių išteklių teikimas ir keitimasis informacija dėl pagalbos 4-5

6 Pagalbos suteikimas evakuojant gyventojus į Šilutės  sav. teritoriją 5-6

7 Baigiamosios nuostatos 6

                     
PLANO PRIEDAI

8 Priedas Nr. 1 Šilutės r. savivaldybės  planuojamų  materialinių išteklių
teikimo suvestinė

7

9 Priedas  Nr.  2  Planuojamų  gauti  materialinių  išteklių  iš  Tauragės
rajono savivaldybės suvestinė

8

10 Priedas  Nr.3  Šilutės  rajono   ir   Tauragės   rajono  savivaldybės
administracijos  atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys

9

93



1. Plano derinimo lapas

Pareigos Vardas, pavardė Parašas
Tauragės  rajono   savivaldybės
administracijos direktorius 

2. Plano pataisymas ir tikslinimas

Pataisymas  –  plane  esančios  informacijos  pakeitimas.  Pataisymo  procedūra  atliekama  2
kartus per metus, ją atlieka savivaldybės Civilinės ir priešgaisrinės saugos skyrius.

Eil.
Nr.

Kas pataisyta Data Atsakingo  asmens  pareigos,  vardas,  pavardė,
parašas

1. Patikslinti visi priedai 2021-08-16 VPS  Civilinės  saugos  specialistas  Rimantas
Zimantas

3. Plano kopijų (plano išrašų) skirstymas

Patvirtinto plano kopijos (plano išrašai) išsiunčiamos visoms suinteresuotoms institucijoms.
Eil.
Nr.

Kam pateiktos plano kopijos 
(plano išrašai), pateikimo būdas

Data Atsakingo  asmens  pareigos,  vardas,
pavardė, parašas

1. Tauragės  rajono  savivaldybės
administracijai
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I BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Tarpusavio pagalbos planas (toliau – Planas)  nustato tarpusavio pagalbos teikimą tarp
gretimų savivaldybių ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais gyventojams evakuoti,
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliosioms
situacijoms  likviduoti  ir jų  padariniams šalinti, kai pagalbos prašančioje  savivaldybėje  esančių
civilinės saugos  sistemos pajėgų ir materialinių  išteklių nepakanka.            

2.  Pagalbos prašanti savivaldybė – savivaldybė, kurioje susidaręs ekstremalusis įvykis ar
ekstremalioji situacija, kuriems nepakanka civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių,
reikalingų  gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliosioms situacijoms
likviduoti  ir  jų padariniams šalinti,  valstybės ir  savivaldybių institucijų ir  įstaigų,  ūkio subjektų
veiklai palaikyti ir atkurti.

3.  Pagalbą teikianti savivaldybė – savivaldybė, kurioje nesusidaręs ekstremalusis įvykis ar
nesusidariusi  ekstremalioji  situacija  bei  turinti  civilinės  saugos  sistemos  pajėgų  ir  materialinių
išteklių ir galinti padėti Pagalbos prašančiai savivaldybei.

4.  Rašytinis  prašymas  dėl  civilinės  sistemos  pajėgų  ar  materialinių  išteklių  teikimo
(toliau - Rašytinis prašymas) – pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktoriaus raštas
gretimos  savivaldybės  administracijos  direktoriui  dėl  nepakankamų   civilinės  saugos   sistemos
pajėgų ir materialinių  išteklių pateikimo.

5. Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin.,
1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGŲ AR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ
TEIKIMAS 

6.  Ekstremaliųjų  įvykių  ar  ekstremaliosios  situacijos  atvejais,  savivaldybės  ekstremaliųjų
situacijos komisijos pirmininkui nustačius, kad  nepakanka savivaldybėje esančių civilinės saugos
sistemos  pajėgų ir  materialinių išteklių  gelbėjimo,  paieškos ir  neatidėliotiniems darbams atlikti,
ekstremaliosioms  situacijoms  likviduoti  ir  jų  padariniams  šalinti,  valstybės  ir  savivaldybių
institucijų ir  įstaigų,  ūkio subjektų veiklai  palaikyti  ir  atkurti,  Pagalbos  prašančios savivaldybės
administracijos direktorius raštu prašo Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos direktoriaus
papildomų civilinės saugos sistemos pajėgų ar materialinių išteklių.

7. Rašytiniame prašyme nurodoma:
7.1. ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos pobūdis, mastas, data ir tiksli vieta (jei

tikslios vietos nustatyti neįmanoma -  ekstremaliosios situacijos teritorijos ribos);
7.2. susidariusios ekstremaliosios situacijos padėties ypatybės židinyje (vietoje);
7.3. būtina parama ir pagalbos teikimo prioritetai.
8. Rašytinis prašymas pateikiamas faksimiliniu ryšiu arba elektroniniu būdu pdf. formatu.
9. Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos direktorius nedelsdamas priima sprendimą

dėl civilinės sistemos pajėgų ar materialinių išteklių teikimo ir apie pagalbos suteikimo galimybes
bei sąlygas nedelsdamas informuoja Pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorių.

10.  Pagalbos  prašančios  savivaldybės  administracijos  direktorius  organizuoja  teikiamų
civilinės  sistemos  pajėgų  ar  materialinių  išteklių  iš  Pagalbą  teikiančios  savivaldybės  teritorijos
pristatymą į konkrečią vietą.

11.  Materialinių  išteklių  preliminarus  tiekimas  sąveikaujančioms savivaldybėms nurodytas
prieduose (1, 2 priedai).

12. Gali būti teikiami ar telkiami ir kiti materialiniai ištekliai, nenurodyti 1, 2 prieduose.

III TEIKIMAS IR KEITIMASIS INFORMACIJOS  DĖL PAGALBOS
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14. Pagalba teikiama gavus prašančios Šalies rašytinį prašymą, kuriame nurodoma:
- ekstremaliosios situacijos pobūdis, mastas, data ir tiksli vieta;
- susidariusios padėties ypatybės ekstremaliosios situacijos židinyje (vietoje);
- būtina parama ir pagalbos teikimo prioritetai.
15. Prašymas, dėl pagalbos, pateikiamas raštu, faksimiliniu ryšiu arba elektroniniu ryšiu pdf

formate.
16. Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos direktorius, skubiai priima sprendimą dėl

pagalbos  suteikimo ir  suderinęs  su   ūkio  subjektais  ir  kitomis   įstaigomis,  su  kuriomis   pagal
Lietuvos  Respublikos  civilinės  saugos  įstatyme  nustatytus  reikalavimus  sudarytos  materialinių
išteklių  teikimo  sutartys,  nustato  teikiamų   materialinius   išteklių  sutelkimo  vietą  ir  apie  tai
nedelsiant  informuoją pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorių ar jo įgaliotą
asmenį per  įmanomai  trumpiausią  laiką  žodžiu,  patvirtinant  raštu,  praneša  pagalbos  prašančios
savivaldybės  administracijos direktoriui apie pagalbos suteikimo galimybes bei sąlygas.

17.   Savivaldybės,   kuriai  teikiami   materialini  ištekliai  administracijos  direktorius  ar  jo
įgaliotas  asmuo  organizuoja  teikiamų   materialinių  išteklių   iš  Šilutės  savivaldybės  teritorijos
pristatymą į gaunančio materialinius išteklius  savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą
vietą.  

18.  Šilutės  savivaldybės  Viešųjų  paslaugų skyrius  koordinuoja  visą  materialinius  išteklius
teikimo pagalbą. 

19. Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos  direktorius ar jo  įgaliotas asmuo nuolat
vykdo informacijos apsikeitimą su pagalba  gavusios savivaldybės administracijos direktoriumi apie
ekstremaliąją situaciją, teikiamą pagalbą ir vykdomas priemones.

20. Iš ūkio subjektų, kitų įstaigų gautų, sunaudotų  ar sužalotų materialinių išteklių ir kitos
įstaigos  turėtų  išlaidų    apskaitą  tvarko  ir   teikia  finansų  ministerijai,  pagalbos  prašiusios
savivaldybės administracijos direktorius,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nustatyta tvarka. ir
kompensuojamos  išlaidos, susijusios su materialinių  ištekliu teikimu, sunaudojimu ar sužalojimu 

21. Šilutės rajono savivaldybė planuoja pateikti materialinių išteklių:
-  neatidėliotiniems  darbams  atlikti  ir  ekstremalios  situacijos  padariniu  šalinimui

autotransporto gyventojams evakuoti  ir kitos technikos   pagal priedą  Nr.1;
-  planuojamų  gauti  materialinių išteklių  iš gretimų  savivaldybių  sąrašas, plano priede Nr.

2;
- savivaldybės teikiančios pagalbą administracijos darbuotojų kontaktiniai  duomenys priede

Nr.3; 

IV PAGALBOS SUTEIKIMAS  EVAKUOJANT  GYVENTOJUS Į ŠILUTĖS
SAVIVALDYBĖS TERITORIJĄ

22.Gyventojų  evakavimas  organizuojamas  Vyriausybės  nustatyta  gyventojų  evakavimo
organizavimo tvarka. Šilutės rajono savivaldybė  gali priimti  iki 500  evakuotų  gyventojų.

23.Evakuotų  gyventojų  priėmimui  organizuoti  savivaldybėje  įkuriami  gyventojų  priėmimo
punktai.  Jų  struktūra  ir  įkūrimo  vietos  numatytos  Šilutės   savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų
valdymo plane. 

24. Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai,
galimą jos plitimo kryptį, savivaldybės iš kurios evakuojami gyventojai  administracijos direktorius
pasirenka  gyventojų  evakavimo  maršrutą  ir  nustato,  maršrutą  kuriuo  bus  vykdomas  gyventojų
evakavimas į Šilutės savivaldybės teritoriją.

25.  Gyventojų  evakuojančios  savivaldybės  Policija užtikrina  viešąją  tvarką  gyventojų
evakavimo maršrutuose, kontroliuoja ir reguliuoja transporto, organizuoja transporto kolonų palydą,
iki evakuotų gyventojų laikino apgyvendinimo vietos.
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26. Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad ekstremaliosios
situacijos sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar  sveikatai  nebėra,  priima savivaldybės,  į  kurios
teritoriją grąžinami gyventojai, administracijos direktorius;
    27. Gyventojų grįžimą į nuolatines gyvenamąsias vietas organizuoja tos savivaldybės, į kurios
teritoriją grąžinami gyventojai, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija. 

28. Pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą teikia Šilutės savivaldybės  greitosios medicinos
pagalbos tarnyba, o prireikus ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

29.  Išlaidas   atsiradusias  su  evakuotu  gyventojų  apgyvendinimu,  maitinimu,  komunalinių
paslaugų teikimu ir  t. t. dengia savivaldybė kurios gyventojai buvo evakuoti.

V GAUTŲ, SUNAUDOTŲ AR SUGADINTŲ MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ APSKAITA

30. Gautų, sunaudotų ar sugadintų materialinių išteklių apskaitą tvarko Pagalbos prašančios
savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo. 

31. Pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo gautus, bet
nesunaudotus materialinius išteklius grąžina Pagalbą teikiančiai savivaldybei.

32. Sunaudotų ar sugadintų materialinių išteklių vertė ir ūkio subjektų, kitų įstaigų turėtos
išlaidos, susijusios su materialinių išteklių teikimu, apskaičiuojamos pagal rinkos kainas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

33.  Finansų  ministerijai  prašymą  dėl  lėšų  kompensacijai  už  materialinių  išteklių  teikimą
skyrimo teikia Pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka.

VI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
        

34.  Duomenys Plano 1,  2  prieduose  atnaujinami ne rečiau  kaip  1 kartą  per  metus  ir  jais
apsikeičiama tarp savivaldybių administracijų struktūrinių padalinių,  atsakingų už civilinę saugą
savivaldybėse.
     35. Pasikeitus Plano 3, 4 priedų duomenims, jie nedelsiant  turi būti atnaujinami ir pateikiami
savivaldybių  administracijų  struktūriniams  padaliniams,  atsakingiems  už  civilinę  saugą
savivaldybėse.

36. Ginčai, susiję su  materialinių  išteklių teikimo kompensavimu,  sprendžiami Lietuvos
Respublikos teisės aktų  nustatyta tvarka.

______________________                                                                                                                        
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  Priedas Nr.1

Šilutės rajono savivaldybės planuojamų  materialinių išteklių  teikimo  gretimoms
savivaldybėms pagalbos atveju suvestinė

E
il

.N
r.

Materialinių išteklių pavadinimas Skaičius
vnt.

Pastabos (techninės charakteristikos)

Autotransportas 23

1 Savivarčiai 5 Iki 10 t.

2 Bortiniai 2 Iki 10 t.

3 Asenizacinė automašina 1 Iki 10 t.

4 Autobusai 15/600 5 vnt. iki  50 sėdimų vietų
5 vnt. iki  45 sėdimų vietų
5 vnt. iki  25 sėdimų vietų

Statybinė technika 13

1 Traktoriai su priekaba 2 Ili 6 t.

2 Greideriai 2

3 Ekskavatoriai 2 Iki 0,5 kub. m

4 Buldozeriai 2 Iki 100 AJ  galios

5 Srovės generatorius 2 Iki 8 kW

6 Krautuvai 2 Iki 0,5 kub. m

7 Sniego rotorius 1 2,5 m pločio

Priedas Nr. 2

Planuojamų gauti  materialinių išteklių pagalbos atveju iš  Tauragės Savivaldybės
suvestinė

E
il.

 N
r.

Materialinių išteklių pavadinimas     vnt Pastabos

1.
Gelbėjimo priemonės:

valtys 1
Su varikliu
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gelbėjimosi liemenės         
gelbėjimosi virvė (m)          

2
60

2.

Autotransportas:
savivarčiai

bortiniai

furgonai( gyvuliavežiai)

autobusai 

0

0

0

1

3.
Transporto priemonės pritaikytos

tiekti:
  geriamam vandeniui 

techniniam vandeniui

0

Talpa po 2 kub. m2

4.

Statybinė technika:
automobiliniai kranai

traktoriai

buldozeriai

ekskavatoriai

automobiliniai tralai sunkiasvorės
technikos transportavimui

0

 

0

0

0

0

5. Kilnojamosios  elektrinės stotys 1 

Priedas Nr. 3
Kontaktiniai  duomenys  Šilutės  rajono savivaldybės administracijos  atsakingų asmenų 

E
il

. N
r. Atsakingo

asmens pareigos
Vardas,
pavardė

Kontaktinė informacija
Pastabos

Darbo
telefono

Nr.

Mobiliojo
tel. Nr.

Fakso
Nr.

El. p. adresas

1. Administracijos
direktorius

Virgilijus
Pozingis

(8 441) 
79201

8 616
45148

(8 441)
51517

virgilijus.pozingis  @  sil  
ute.lt 

2. Ekstremaliųjų
situacijų

komisijos
pirmininkas

Virgilijus
Pozingis

(8 441) 
79201

8 616
45148

(8 441)
51517

virgilijus.pozingis  @  sil  
ute.lt 

3.

Ekstremaliųjų
situacijų
operacijų

centro
koordinatorius

Daiva
Žebelienė

(8 441)
79290

8 690
06526

(8 441)
51517

daiva.zebeliene  @  silute.  
lt 

4.
Civilinės saugos

specialistas
Rimantas
Zimantas

(8 441)
79208

8 659
42919

(8 441)
51517

rimantas.zimantas  @  sil  
ute.lt 
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Kontaktiniai  duomenys Tauragės Savivaldybės administracijos atsakingų asmenų

E
il

. N
r.

Atsakingo
asmens pareigos

Vardas, pavardė
Kontaktinė informacija

Pastabos
Darbo
telef.
Nr.

Mob.  tel.
Nr.

Fakso
Nr.

El. p. adresas

1. Administracijos
direktorius 

ES komisijos
pirmininkas

Tomas
Raulinavičius

(8446)
62813

8  655  59
039

(8 446)
70801

direktorius@taurage.lt 

2. Ekstremaliųjų
situacijų

operacijų  centro
koordinatorius 

Mindaugas
Mikutavičius (8446)

62850
8 652 20

116
(8446)
62850

mindaugas.mikutavicius
@taurage.lt 

3.

Civilinės saugos
specialistas Mindaugas

Mikutavičius
(8446)
61883

8 612 62
524

(8446)
61883

mindaugas.mikutavicius
@taurage.lt 
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Šilutės Savivaldybės administracijos
 direktoriaus  2010 m. gruodžio 16  d.

                                                                                                      įsakymu Nr. AI-1425 

ŠILUTĖS RAJONO IR KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBIŲ 
TARPUSAVIO PAGALBOS

P   L   A  N   A   S

Šilutė 2010
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TURINYS

Eil.
Nr.

Turinio pavadinimas Puslapiai

1 Plano derinimo lapas 1

2 Plano pataisymo ir tikslinimo lapas 2

3 Plano kopijų (plano išrašų ) skirstymas 3

4 Plano bendrosios nuostatos 4

5. Materialinių išteklių teikimas ir keitimasis informacija dėl pagalbos 4-5

6 Pagalbos suteikimas evakuojant gyventojus į Šilutės  sav. teritoriją 5-6

7 Baigiamosios nuostatos 6

                     
PLANO PRIEDAI

8 Priedas Nr. 1 Šilutės r. savivaldybės  planuojamų  materialinių išteklių
teikimo suvestinė

7

9 Priedas  Nr.  2  Planuojamų  gauti  materialinių  išteklių  iš  Klaipėdos
rajono savivaldybės suvestinė

8

10 Priedas  Nr.3  Šilutės  rajono   ir   Klaipėdos   rajono  savivaldybės
administracijos  atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys

9
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1. Plano derinimo lapas

Pareigos Vardas, pavardė Parašas
Klaipėdos  rajono   savivaldybės
administracijos direktorius 

2. Plano pataisymas ir tikslinimas

Pataisymas  –  plane  esančios  informacijos  pakeitimas.  Pataisymo  procedūra  atliekama  2
kartus per metus, ją atlieka savivaldybės Civilinės ir priešgaisrinės saugos skyrius.

Eil.
Nr.

Kas pataisyta Data Atsakingo  asmens  pareigos,  vardas,  pavardė,
parašas

1. Patikslinti visi priedai 2021-08-16 VPS  Civilinės  saugos  specialistas  Rimantas
Zimantas

3. Plano kopijų (plano išrašų) skirstymas

Patvirtinto plano kopijos (plano išrašai) išsiunčiamos visoms suinteresuotoms institucijoms.
Eil.
Nr.

Kam pateiktos plano kopijos 
(plano išrašai), pateikimo būdas

Data Atsakingo  asmens  pareigos,  vardas,
pavardė, parašas

1. Klaipėdos  rajono  savivaldybės
administracijai
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I BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Tarpusavio pagalbos planas (toliau – Planas)  nustato tarpusavio pagalbos teikimą tarp
gretimų savivaldybių ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais gyventojams evakuoti,
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliosioms
situacijoms  likviduoti  ir jų  padariniams šalinti, kai pagalbos prašančioje  savivaldybėje  esančių
civilinės saugos  sistemos pajėgų ir materialinių  išteklių nepakanka.            

2.  Pagalbos prašanti savivaldybė – savivaldybė, kurioje susidaręs ekstremalusis įvykis ar
ekstremalioji situacija, kuriems nepakanka civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių,
reikalingų  gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliosioms situacijoms
likviduoti  ir  jų padariniams šalinti,  valstybės ir  savivaldybių institucijų ir  įstaigų,  ūkio subjektų
veiklai palaikyti ir atkurti.

3.  Pagalbą teikianti savivaldybė – savivaldybė, kurioje nesusidaręs ekstremalusis įvykis ar
nesusidariusi  ekstremalioji  situacija  bei  turinti  civilinės  saugos  sistemos  pajėgų  ir  materialinių
išteklių ir galinti padėti Pagalbos prašančiai savivaldybei.

4.  Rašytinis  prašymas  dėl  civilinės  sistemos  pajėgų  ar  materialinių  išteklių  teikimo
(toliau - Rašytinis prašymas) – pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktoriaus raštas
gretimos  savivaldybės  administracijos  direktoriui  dėl  nepakankamų   civilinės  saugos   sistemos
pajėgų ir materialinių  išteklių pateikimo.

5. Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin.,
1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGŲ AR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ
TEIKIMAS 

6.  Ekstremaliųjų  įvykių  ar  ekstremaliosios  situacijos  atvejais,  savivaldybės  ekstremaliųjų
situacijos komisijos pirmininkui nustačius, kad  nepakanka savivaldybėje esančių civilinės saugos
sistemos  pajėgų ir  materialinių išteklių  gelbėjimo,  paieškos ir  neatidėliotiniems darbams atlikti,
ekstremaliosioms  situacijoms  likviduoti  ir  jų  padariniams  šalinti,  valstybės  ir  savivaldybių
institucijų ir  įstaigų,  ūkio subjektų veiklai  palaikyti  ir  atkurti,  Pagalbos  prašančios savivaldybės
administracijos direktorius raštu prašo Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos direktoriaus
papildomų civilinės saugos sistemos pajėgų ar materialinių išteklių.

7. Rašytiniame prašyme nurodoma:
7.1. ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos pobūdis, mastas, data ir tiksli vieta (jei

tikslios vietos nustatyti neįmanoma -  ekstremaliosios situacijos teritorijos ribos);
7.2. susidariusios ekstremaliosios situacijos padėties ypatybės židinyje (vietoje);
7.3. būtina parama ir pagalbos teikimo prioritetai.
8. Rašytinis prašymas pateikiamas faksimiliniu ryšiu arba elektroniniu būdu pdf. formatu.
9. Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos direktorius nedelsdamas priima sprendimą

dėl civilinės sistemos pajėgų ar materialinių išteklių teikimo ir apie pagalbos suteikimo galimybes
bei sąlygas nedelsdamas informuoja Pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorių.

10.  Pagalbos  prašančios  savivaldybės  administracijos  direktorius  organizuoja  teikiamų
civilinės  sistemos  pajėgų  ar  materialinių  išteklių  iš  Pagalbą  teikiančios  savivaldybės  teritorijos
pristatymą į konkrečią vietą.

11.  Materialinių  išteklių  preliminarus  tiekimas  sąveikaujančioms savivaldybėms nurodytas
prieduose (1, 2 priedai).

12. Gali būti teikiami ar telkiami ir kiti materialiniai ištekliai, nenurodyti 1, 2 prieduose.

III TEIKIMAS IR KEITIMASIS INFORMACIJOS  DĖL PAGALBOS

14. Pagalba teikiama gavus prašančios Šalies rašytinį prašymą, kuriame nurodoma:
- ekstremaliosios situacijos pobūdis, mastas, data ir tiksli vieta;
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- susidariusios padėties ypatybės ekstremaliosios situacijos židinyje (vietoje);
- būtina parama ir pagalbos teikimo prioritetai.
15. Prašymas, dėl pagalbos, pateikiamas raštu, faksimiliniu ryšiu arba elektroniniu ryšiu pdf

formate.
16. Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos direktorius, skubiai priima sprendimą dėl

pagalbos  suteikimo ir  suderinęs  su   ūkio  subjektais  ir  kitomis   įstaigomis,  su  kuriomis   pagal
Lietuvos  Respublikos  civilinės  saugos  įstatyme  nustatytus  reikalavimus  sudarytos  materialinių
išteklių  teikimo  sutartys,  nustato  teikiamų   materialinius   išteklių  sutelkimo  vietą  ir  apie  tai
nedelsiant  informuoją pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorių ar jo įgaliotą
asmenį per  įmanomai  trumpiausią  laiką  žodžiu,  patvirtinant  raštu,  praneša  pagalbos  prašančios
savivaldybės  administracijos direktoriui apie pagalbos suteikimo galimybes bei sąlygas.

17.   Savivaldybės,   kuriai  teikiami   materialini  ištekliai  administracijos  direktorius  ar  jo
įgaliotas  asmuo  organizuoja  teikiamų   materialinių  išteklių   iš  Šilutės  savivaldybės  teritorijos
pristatymą į gaunančio materialinius išteklius  savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą
vietą.  

18.  Šilutės  savivaldybės  Viešųjų  paslaugų skyrius  koordinuoja  visą  materialinius  išteklius
teikimo pagalbą. 

19. Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos  direktorius ar jo  įgaliotas asmuo nuolat
vykdo informacijos apsikeitimą su pagalba  gavusios savivaldybės administracijos direktoriumi apie
ekstremaliąją situaciją, teikiamą pagalbą ir vykdomas priemones.

20. Iš ūkio subjektų, kitų įstaigų gautų, sunaudotų  ar sužalotų materialinių išteklių ir kitos
įstaigos  turėtų  išlaidų    apskaitą  tvarko  ir   teikia  finansų  ministerijai,  pagalbos  prašiusios
savivaldybės administracijos direktorius,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nustatyta tvarka. ir
kompensuojamos  išlaidos, susijusios su materialinių  ištekliu teikimu, sunaudojimu ar sužalojimu 

21. Šilutės rajono savivaldybė planuoja pateikti materialinių išteklių:
-  neatidėliotiniems  darbams  atlikti  ir  ekstremalios  situacijos  padariniu  šalinimui

autotransporto gyventojams evakuoti  ir kitos technikos   pagal priedą  Nr.1;
-  planuojamų  gauti  materialinių išteklių  iš gretimų  savivaldybių  sąrašas, plano priede Nr.

2;
- savivaldybės teikiančios pagalbą administracijos darbuotojų kontaktiniai  duomenys priede

Nr.3; 

IV PAGALBOS SUTEIKIMAS  EVAKUOJANT  GYVENTOJUS Į ŠILUTĖS
SAVIVALDYBĖS TERITORIJĄ

22.Gyventojų  evakavimas  organizuojamas  Vyriausybės  nustatyta  gyventojų  evakavimo
organizavimo tvarka. Šilutės rajono savivaldybė  gali priimti  iki 500  evakuotų  gyventojų.

23.Evakuotų  gyventojų  priėmimui  organizuoti  savivaldybėje  įkuriami  gyventojų  priėmimo
punktai.  Jų  struktūra  ir  įkūrimo  vietos  numatytos  Šilutės   savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų
valdymo plane. 

24. Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai,
galimą jos plitimo kryptį, savivaldybės iš kurios evakuojami gyventojai  administracijos direktorius
pasirenka  gyventojų  evakavimo  maršrutą  ir  nustato,  maršrutą  kuriuo  bus  vykdomas  gyventojų
evakavimas į Šilutės savivaldybės teritoriją.

25.  Gyventojų  evakuojančios  savivaldybės  Policija užtikrina  viešąją  tvarką  gyventojų
evakavimo maršrutuose, kontroliuoja ir reguliuoja transporto, organizuoja transporto kolonų palydą,
iki evakuotų gyventojų laikino apgyvendinimo vietos.

26. Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad ekstremaliosios
situacijos sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar  sveikatai  nebėra,  priima savivaldybės,  į  kurios
teritoriją grąžinami gyventojai, administracijos direktorius;
    27. Gyventojų grįžimą į nuolatines gyvenamąsias vietas organizuoja tos savivaldybės, į kurios
teritoriją grąžinami gyventojai, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija. 
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28. Pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą teikia Šilutės savivaldybės  greitosios medicinos
pagalbos tarnyba, o prireikus ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

29.  Išlaidas   atsiradusias  su  evakuotu  gyventojų  apgyvendinimu,  maitinimu,  komunalinių
paslaugų teikimu ir  t. t. dengia savivaldybė kurios gyventojai buvo evakuoti.

V GAUTŲ, SUNAUDOTŲ AR SUGADINTŲ MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ APSKAITA

30. Gautų, sunaudotų ar sugadintų materialinių išteklių apskaitą tvarko Pagalbos prašančios
savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo. 

31. Pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo gautus, bet
nesunaudotus materialinius išteklius grąžina Pagalbą teikiančiai savivaldybei.

32. Sunaudotų ar sugadintų materialinių išteklių vertė ir ūkio subjektų, kitų įstaigų turėtos
išlaidos, susijusios su materialinių išteklių teikimu, apskaičiuojamos pagal rinkos kainas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

33.  Finansų  ministerijai  prašymą  dėl  lėšų  kompensacijai  už  materialinių  išteklių  teikimą
skyrimo teikia Pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka.

VI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
        

34.  Duomenys Plano 1,  2  prieduose  atnaujinami ne rečiau  kaip  1 kartą  per  metus  ir  jais
apsikeičiama tarp savivaldybių administracijų struktūrinių padalinių,  atsakingų už civilinę saugą
savivaldybėse.
     35. Pasikeitus Plano 3, 4 priedų duomenims, jie nedelsiant  turi būti atnaujinami ir pateikiami
savivaldybių  administracijų  struktūriniams  padaliniams,  atsakingiems  už  civilinę  saugą
savivaldybėse.

36. Ginčai, susiję su  materialinių  išteklių teikimo kompensavimu,  sprendžiami Lietuvos
Respublikos teisės aktų  nustatyta tvarka.

______________________                                                                                                                        

106



  Priedas Nr.1

Šilutės rajono savivaldybės planuojamų  materialinių išteklių  teikimo  gretimoms
savivaldybėms pagalbos atveju suvestinė

E
il

.N
r.

Materialinių išteklių pavadinimas Skaičius
vnt.

Pastabos (techninės charakteristikos)

Autotransportas 23

1 Savivarčiai 5 Iki 10 t.

2 Bortiniai 2 Iki 10 t.

3 Asenizacinė automašina 1 Iki 10 t.

4 Autobusai 15/600 5 vnt. iki  50 sėdimų vietų
5 vnt. iki  45 sėdimų vietų
5 vnt. iki  25 sėdimų vietų

Statybinė technika 13

1 Traktoriai su priekaba 2 Ili 6 t.

2 Greideriai 2

3 Ekskavatoriai 2 Iki 0,5 kub. m

4 Buldozeriai 2 Iki 100 AJ  galios

5 Srovės generatorius 2 Iki 8 kW

6 Krautuvai 2 Iki 0,5 kub. m

7 Sniego rotorius 1 2,5 m pločio

Priedas Nr. 2

Planuojamų gauti  materialinių išteklių pagalbos atveju iš  Klaipėdos rajono Savivaldybės
suvestinė

E
il

.N
r.

Materialinių išteklių pavadinimas Skaičius
vnt.

Pastabos (techninės charakteristikos)

Autotransportas 49
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1 Savivarčiai 6 2 vnt. iki 5 t.
4 vnt. iki 10 t.

2 Bortiniai 2 1 vnt. iki 5 t.
1 vnt. virš 5 t.

3 Autobusai 41/1008 11 – iki 16 sėdimų vietų
14 – iki 19 sėdimų vietų
4 – iki 22 sėdimų vietų
1 – iki 25 sėdimų vietų
3 – iki 28 sėdimų vietų
1 – iki 35 sėdimų vietų
2 – iki 42 sėdimų vietų
5 – iki 50 sėdimų vietų

Statybinė technika 16

1 Traktoriai su priekaba 1 Iki 6 t.

2 Greideriai 3

3 Ekskavatoriai 4 2 vnt. iki 0,5 kub. m,
1 vnt. iki 1,0 kub. m,
1 vnt. virš 1,0 kub. m.

4 Buldozeriai 2 1 vnt. iki 100 Aj galios,
1 vnt. virš 100 AJ galios

5 Srovės generatorius 2 Iki 10kW

6 Automobilinis kranas 1 Iki 30 t.

7 Statybinis bokštelis 2

8 Kompresorius 1

Priedas Nr. 3
Kontaktiniai  duomenys  Šilutės  rajono savivaldybės administracijos  atsakingų asmenų 

E
il

. N
r. Atsakingo

asmens pareigos
Vardas,
pavardė

Kontaktinė informacija
Pastabos

Darbo
telefono

Nr.

Mobiliojo
tel. Nr.

Fakso
Nr.

El. p. adresas

1. Administracijos
direktorius

Virgilijus
Pozingis

(8 441) 
79201

8 616
45148

(8 441)
51517

virgilijus.pozingis  @  sil  
ute.lt 

2. Ekstremaliųjų
situacijų

komisijos
pirmininkas

Virgilijus
Pozingis

(8 441) 
79201

8 616
45148

(8 441)
51517

virgilijus.pozingis  @  sil  
ute.lt 

3.

Ekstremaliųjų
situacijų
operacijų

centro
koordinatorius

Daiva
Žebelienė

(8 441)
79290

8 690
06526

(8 441)
51517

daiva.zebeliene  @  silute.  
lt 
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4.
Civilinės saugos

specialistas
Rimantas
Zimantas

(8 441)
79208

8 659
42919

(8 441)
51517

rimantas.zimantas  @  sil  
ute.lt 

Kontaktiniai  duomenys Klaipėdos rajono Savivaldybės administracijos atsakingų asmenų

E
il

. N
r.

Atsakingo
asmens pareigos

Vardas, pavardė
Kontaktinė informacija

Pastabos
Darbo
tel. Nr.

Mob.  tel.
Nr.

Fakso
Nr.

El. p. adresas

1. Ekstremaliųjų
situacijų
komisijos

pirmininkas,
administracijos

direktorius

Artūras
Bogdanovas

(8 46)
45 25

45

8 617
619 36

(8  46)
47 20

05

savivaldybe@klaipedo
s-r.lt;

arturas.bogdanovas  @kl  
aipedos-r.lt

2. Ekstremaliųjų
situacijų
operacijų

centro
koordinatorius,
administracijos

direktoriaus
pavaduotojas

Justas Ruškys (8 46)
45 20

92

8 615 25
802

(8  46)
47 20

05

justas.ruskys@klaipedo
s-r.lt

3.

Viešosios
tvarkos
skyriaus

vyriausiasis
specialistas
(civilinės
saugos

koordinatorius)

Robertas
Jonelaitis

(8 46)
47 19

33

8 686 33
706

(8  46)
47 20

05

robertas.jonelaitis@kla
ipedos-r.lt

Viešosios
tvarkos
skyriaus

vyriausiasis
specialistas
(civilinei
saugai)

Robertas
Jonelaitis

(8 46)
47 19

33

8 684 20
433

(8  46)
47 20

05

robertas.jonelaitis@kla
ipedos-r.lt
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Šilutės Savivaldybės administracijos
 direktoriaus  2010 m. gruodžio 16  d.

                                                                                                      įsakymu Nr. AI-1425 

ŠILUTĖS RAJONO IR NERINGOS SAVIVALDYBIŲ 
TARPUSAVIO PAGALBOS

P   L   A  N   A   S

Šilutė 2010

110



TURINYS

Eil.
Nr.

Turinio pavadinimas Puslapiai

1 Plano derinimo lapas 1

2 Plano pataisymo ir tikslinimo lapas 2

3 Plano kopijų (plano išrašų ) skirstymas 3

4 Plano bendrosios nuostatos 4

5. Materialinių išteklių teikimas ir keitimasis informacija dėl pagalbos 4-5

6 Pagalbos suteikimas evakuojant gyventojus į Šilutės  sav. teritoriją 5-6

7 Baigiamosios nuostatos 6

                     
PLANO PRIEDAI

8 Priedas Nr. 1 Šilutės r. savivaldybės  planuojamų  materialinių išteklių
teikimo suvestinė

7

9 Priedas  Nr.  2  Planuojamų  gauti  materialinių  išteklių  iš  Neringos
savivaldybės suvestinė

8

10 Priedas Nr.3 Šilutės rajono  ir  Neringos savivaldybės  administracijos
atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys

9
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1. Plano derinimo lapas

Pareigos Vardas, pavardė Parašas
Neringos   savivaldybės  administracijos
direktorius 

2. Plano pataisymas ir tikslinimas

Pataisymas  –  plane  esančios  informacijos  pakeitimas.  Pataisymo  procedūra  atliekama  2
kartus per metus, ją atlieka savivaldybės Civilinės ir priešgaisrinės saugos skyrius.

Eil.
Nr.

Kas pataisyta Data Atsakingo  asmens  pareigos,  vardas,  pavardė,
parašas

1. Patikslinti visi priedai 2021-08-16 VPS  Civilinės  saugos  specialistas  Rimantas
Zimantas

3. Plano kopijų (plano išrašų) skirstymas

Patvirtinto plano kopijos (plano išrašai) išsiunčiamos visoms suinteresuotoms institucijoms.
Eil.
Nr.

Kam pateiktos plano kopijos 
(plano išrašai), pateikimo būdas

Data Atsakingo  asmens  pareigos,  vardas,
pavardė, parašas

1. Neringos savivaldybės administracijai
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I BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Tarpusavio pagalbos planas (toliau – Planas)  nustato tarpusavio pagalbos teikimą tarp
gretimų savivaldybių ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais gyventojams evakuoti,
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliosioms
situacijoms  likviduoti  ir jų  padariniams šalinti, kai pagalbos prašančioje  savivaldybėje  esančių
civilinės saugos  sistemos pajėgų ir materialinių  išteklių nepakanka.            

2.  Pagalbos prašanti savivaldybė – savivaldybė, kurioje susidaręs ekstremalusis įvykis ar
ekstremalioji situacija, kuriems nepakanka civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių,
reikalingų  gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliosioms situacijoms
likviduoti  ir  jų padariniams šalinti,  valstybės ir  savivaldybių institucijų ir  įstaigų,  ūkio subjektų
veiklai palaikyti ir atkurti.

3.  Pagalbą teikianti savivaldybė – savivaldybė, kurioje nesusidaręs ekstremalusis įvykis ar
nesusidariusi  ekstremalioji  situacija  bei  turinti  civilinės  saugos  sistemos  pajėgų  ir  materialinių
išteklių ir galinti padėti Pagalbos prašančiai savivaldybei.

4.  Rašytinis  prašymas  dėl  civilinės  sistemos  pajėgų  ar  materialinių  išteklių  teikimo
(toliau - Rašytinis prašymas) – pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktoriaus raštas
gretimos  savivaldybės  administracijos  direktoriui  dėl  nepakankamų   civilinės  saugos   sistemos
pajėgų ir materialinių  išteklių pateikimo.

5. Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin.,
1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGŲ AR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ
TEIKIMAS 

6.  Ekstremaliųjų  įvykių  ar  ekstremaliosios  situacijos  atvejais,  savivaldybės  ekstremaliųjų
situacijos komisijos pirmininkui nustačius, kad  nepakanka savivaldybėje esančių civilinės saugos
sistemos  pajėgų ir  materialinių išteklių  gelbėjimo,  paieškos ir  neatidėliotiniems darbams atlikti,
ekstremaliosioms  situacijoms  likviduoti  ir  jų  padariniams  šalinti,  valstybės  ir  savivaldybių
institucijų ir  įstaigų,  ūkio subjektų veiklai  palaikyti  ir  atkurti,  Pagalbos  prašančios savivaldybės
administracijos direktorius raštu prašo Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos direktoriaus
papildomų civilinės saugos sistemos pajėgų ar materialinių išteklių.

7. Rašytiniame prašyme nurodoma:
7.1. ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos pobūdis, mastas, data ir tiksli vieta (jei

tikslios vietos nustatyti neįmanoma -  ekstremaliosios situacijos teritorijos ribos);
7.2. susidariusios ekstremaliosios situacijos padėties ypatybės židinyje (vietoje);
7.3. būtina parama ir pagalbos teikimo prioritetai.
8. Rašytinis prašymas pateikiamas faksimiliniu ryšiu arba elektroniniu būdu pdf. formatu.
9. Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos direktorius nedelsdamas priima sprendimą

dėl civilinės sistemos pajėgų ar materialinių išteklių teikimo ir apie pagalbos suteikimo galimybes
bei sąlygas nedelsdamas informuoja Pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorių.

10.  Pagalbos  prašančios  savivaldybės  administracijos  direktorius  organizuoja  teikiamų
civilinės  sistemos  pajėgų  ar  materialinių  išteklių  iš  Pagalbą  teikiančios  savivaldybės  teritorijos
pristatymą į konkrečią vietą.

11.  Materialinių  išteklių  preliminarus  tiekimas  sąveikaujančioms savivaldybėms nurodytas
prieduose (1, 2 priedai).

12. Gali būti teikiami ar telkiami ir kiti materialiniai ištekliai, nenurodyti 1, 2 prieduose.

III TEIKIMAS IR KEITIMASIS INFORMACIJOS  DĖL PAGALBOS

14. Pagalba teikiama gavus prašančios Šalies rašytinį prašymą, kuriame nurodoma:
- ekstremaliosios situacijos pobūdis, mastas, data ir tiksli vieta;
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- susidariusios padėties ypatybės ekstremaliosios situacijos židinyje (vietoje);
- būtina parama ir pagalbos teikimo prioritetai.
15. Prašymas, dėl pagalbos, pateikiamas raštu, faksimiliniu ryšiu arba elektroniniu ryšiu pdf

formate.
16. Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos direktorius, skubiai priima sprendimą dėl

pagalbos  suteikimo ir  suderinęs  su   ūkio  subjektais  ir  kitomis   įstaigomis,  su  kuriomis   pagal
Lietuvos  Respublikos  civilinės  saugos  įstatyme  nustatytus  reikalavimus  sudarytos  materialinių
išteklių  teikimo  sutartys,  nustato  teikiamų   materialinius   išteklių  sutelkimo  vietą  ir  apie  tai
nedelsiant  informuoją pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorių ar jo įgaliotą
asmenį per  įmanomai  trumpiausią  laiką  žodžiu,  patvirtinant  raštu,  praneša  pagalbos  prašančios
savivaldybės  administracijos direktoriui apie pagalbos suteikimo galimybes bei sąlygas.

17.   Savivaldybės,   kuriai  teikiami   materialini  ištekliai  administracijos  direktorius  ar  jo
įgaliotas  asmuo  organizuoja  teikiamų   materialinių  išteklių   iš  Šilutės  savivaldybės  teritorijos
pristatymą į gaunančio materialinius išteklius  savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą
vietą.  

18.  Šilutės  savivaldybės  Viešųjų  paslaugų skyrius  koordinuoja  visą  materialinius  išteklius
teikimo pagalbą. 

19. Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos  direktorius ar jo  įgaliotas asmuo nuolat
vykdo informacijos apsikeitimą su pagalba  gavusios savivaldybės administracijos direktoriumi apie
ekstremaliąją situaciją, teikiamą pagalbą ir vykdomas priemones.

20. Iš ūkio subjektų, kitų įstaigų gautų, sunaudotų  ar sužalotų materialinių išteklių ir kitos
įstaigos  turėtų  išlaidų    apskaitą  tvarko  ir   teikia  finansų  ministerijai,  pagalbos  prašiusios
savivaldybės administracijos direktorius,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nustatyta tvarka. ir
kompensuojamos  išlaidos, susijusios su materialinių  ištekliu teikimu, sunaudojimu ar sužalojimu 

21. Šilutės rajono savivaldybė planuoja pateikti materialinių išteklių:
-  neatidėliotiniems  darbams  atlikti  ir  ekstremalios  situacijos  padariniu  šalinimui

autotransporto gyventojams evakuoti  ir kitos technikos   pagal priedą  Nr.1;
-  planuojamų  gauti  materialinių išteklių  iš gretimų  savivaldybių  sąrašas, plano priede Nr.

2;
- savivaldybės teikiančios pagalbą administracijos darbuotojų kontaktiniai  duomenys priede

Nr.3; 

IV PAGALBOS SUTEIKIMAS  EVAKUOJANT  GYVENTOJUS Į ŠILUTĖS
SAVIVALDYBĖS TERITORIJĄ

22.Gyventojų  evakavimas  organizuojamas  Vyriausybės  nustatyta  gyventojų  evakavimo
organizavimo tvarka. Šilutės rajono savivaldybė  gali priimti  iki 500  evakuotų  gyventojų.

23.Evakuotų  gyventojų  priėmimui  organizuoti  savivaldybėje  įkuriami  gyventojų  priėmimo
punktai.  Jų  struktūra  ir  įkūrimo  vietos  numatytos  Šilutės   savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų
valdymo plane. 

24. Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai,
galimą jos plitimo kryptį, savivaldybės iš kurios evakuojami gyventojai  administracijos direktorius
pasirenka  gyventojų  evakavimo  maršrutą  ir  nustato,  maršrutą  kuriuo  bus  vykdomas  gyventojų
evakavimas į Šilutės savivaldybės teritoriją.

25.  Gyventojų  evakuojančios  savivaldybės  Policija užtikrina  viešąją  tvarką  gyventojų
evakavimo maršrutuose, kontroliuoja ir reguliuoja transporto, organizuoja transporto kolonų palydą,
iki evakuotų gyventojų laikino apgyvendinimo vietos.

26. Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad ekstremaliosios
situacijos sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar  sveikatai  nebėra,  priima savivaldybės,  į  kurios
teritoriją grąžinami gyventojai, administracijos direktorius;
    27. Gyventojų grįžimą į nuolatines gyvenamąsias vietas organizuoja tos savivaldybės, į kurios
teritoriją grąžinami gyventojai, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija. 
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28. Pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą teikia Šilutės savivaldybės  greitosios medicinos
pagalbos tarnyba, o prireikus ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

29.  Išlaidas   atsiradusias  su  evakuotu  gyventojų  apgyvendinimu,  maitinimu,  komunalinių
paslaugų teikimu ir  t. t. dengia savivaldybė kurios gyventojai buvo evakuoti.

V GAUTŲ, SUNAUDOTŲ AR SUGADINTŲ MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ APSKAITA

30. Gautų, sunaudotų ar sugadintų materialinių išteklių apskaitą tvarko Pagalbos prašančios
savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo. 

31. Pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo gautus, bet
nesunaudotus materialinius išteklius grąžina Pagalbą teikiančiai savivaldybei.

32. Sunaudotų ar sugadintų materialinių išteklių vertė ir ūkio subjektų, kitų įstaigų turėtos
išlaidos, susijusios su materialinių išteklių teikimu, apskaičiuojamos pagal rinkos kainas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

33.  Finansų  ministerijai  prašymą  dėl  lėšų  kompensacijai  už  materialinių  išteklių  teikimą
skyrimo teikia Pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka.

VI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
        

34.  Duomenys Plano 1,  2  prieduose  atnaujinami ne rečiau  kaip  1 kartą  per  metus  ir  jais
apsikeičiama tarp savivaldybių administracijų struktūrinių padalinių,  atsakingų už civilinę saugą
savivaldybėse.
     35. Pasikeitus Plano 3, 4 priedų duomenims, jie nedelsiant  turi būti atnaujinami ir pateikiami
savivaldybių  administracijų  struktūriniams  padaliniams,  atsakingiems  už  civilinę  saugą
savivaldybėse.

36.  Ginčai,  susiję  su  materialinių  išteklių  teikimo  kompensavimu,  sprendžiami  Lietuvos
Respublikos teisės aktų  nustatyta tvarka.

______________________                                                                                                                        
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  Priedas Nr.1

Šilutės rajono savivaldybės planuojamų  materialinių išteklių  teikimo  gretimoms
savivaldybėms pagalbos atveju suvestinė

E
il

.N
r.

Materialinių išteklių pavadinimas Skaičius
vnt.

Pastabos (techninės charakteristikos)

Autotransportas 23

1 Savivarčiai 5 Iki 10 t.

2 Bortiniai 2 Iki 10 t.

3 Asenizacinė automašina 1 Iki 10 t.

4 Autobusai 15/600 5 vnt. iki  50 sėdimų vietų
5 vnt. iki  45 sėdimų vietų
5 vnt. iki  25 sėdimų vietų

Statybinė technika 13

1 Traktoriai su priekaba 2 Ili 6 t.

2 Greideriai 2

3 Ekskavatoriai 2 Iki 0,5 kub. m

4 Buldozeriai 2 Iki 100 AJ  galios

5 Srovės generatorius 2 Iki 8 kW

6 Krautuvai 2 Iki 0,5 kub. m

7 Sniego rotorius 1 2,5 m pločio

Priedas Nr. 2

Planuojamų gauti  materialinių išteklių pagalbos atveju iš  Neringos Savivaldybės
suvestinė

E
il

.N
r.

Materialinių išteklių pavadinimas Skaičius
vnt.

Pastabos (techninės charakteristikos)

Autotransportas

1 Savivarčiai 3 2 – keliamoji galia iki 2 t
1 – keliamoji galia per 5 t
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2 Bortiniai 1 1 – keliamoji galia per 5 t

3 Autobusai 19 5 – iki 11 sėdimų vietų
3 – iki 25 sėdimų vietų
2 – iki 35 sėdimų vietų
7 – iki 45 sėdimų vietų
2 – iki 60 sėdimų vietų

4 Transporto priemonės
Pritaikytos tiekti techniniam

vandeniui
2 2 – talpa po 5 m3

5 Statybinė technika:
buldozeriai

ekskavatoriai

traktoriai

1

3

4

1 – iki 100 AJ

3 – ekskavatoriai iki 0,5 m3

6 Kilnojamosios elektrinės stotys 12 9 – galia iki 10 kW
2 – galia iki 50 kW
1 – galai per 50 kW

7 Kiti materialiniai ištekliai 50
84
40
10
50

Kibirų
Kastuvai

Šakių
Šilti vatinukai

Medvilninių kostiumų

Priedas Nr. 3
Kontaktiniai  duomenys  Šilutės  rajono savivaldybės administracijos  atsakingų asmenų 

E
il

. N
r. Atsakingo

asmens pareigos
Vardas,
pavardė

Kontaktinė informacija
Pastabos

Darbo
telefono

Nr.

Mobiliojo
tel. Nr.

Fakso
Nr.

El. p. adresas

1. Administracijos
direktorius

Virgilijus
Pozingis

(8 441) 
79201

8 616
45148

(8 441)
51517

virgilijus.pozingis  @  sil  
ute.lt 

2. Ekstremaliųjų
situacijų

komisijos
pirmininkas

Virgilijus
Pozingis

(8 441) 
79201

8 616
45148

(8 441)
51517

virgilijus.pozingis  @  sil  
ute.lt 

3.

Ekstremaliųjų
situacijų
operacijų

centro
koordinatorius

Daiva
Žebelienė

(8 441)
79290

8 690
06526

(8 441)
51517

daiva.zebeliene  @  silute.  
lt 

4.
Civilinės saugos

specialistas
Rimantas
Zimantas

(8 441)
79208

8 659
42919

(8 441)
51517

rimantas.zimantas  @  sil  
ute.lt 
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Kontaktiniai  duomenys Neringos Savivaldybės administracijos atsakingų asmenų

E
il

. N
r.

Atsakingo
asmens pareigos

Vardas, pavardė
Kontaktinė informacija

Pastabos
Darbo
telef.Nr.

Mob.  tel.
Nr.

Fakso
Nr.

El. p. adresas

1. Ekstremaliųjų
situacijų
komisijos

pirmininkas,
administracijos

direktorius

Egidijus
Šakalys

(8 469) 52
248

8 698
37789

(8 469)
52 572

egidijus.sakalys  @neringa  
.lt

2. Ekstremaliųjų
situacijų
operacijų

centro
koordinatorius,
administracijos

direktoriaus
pavaduotojas

Sigitas
Šveikauskas

(8 469) 52
642

8
69817199

(8 469)
52 572

sigitas.sveikauskas  @  neri  
nga.lt;

3. Vyriausiasis
specialistas

Civilinei saugai
ir mobilizacijai,

Ekstremalių
situacijų
komisijos

pirmininko
pavaduotojas

Raimondas
Žičkus

(8 469) 52
168

8 698 89
617

(8 469)
52 572

raimondas.zickus  @  nering  
a.lt
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Šilutės Savivaldybės administracijos
 direktoriaus  2010 m. gruodžio 16  d.

                                                                                                      įsakymu Nr. AI-1425 

ŠILUTĖS RAJONO IR ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBIŲ 
TARPUSAVIO PAGALBOS

P   L   A  N   A   S

Šilutė 2010
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TURINYS

Eil.
Nr.

Turinio pavadinimas Puslapiai

1 Plano derinimo lapas 1

2 Plano pataisymo ir tikslinimo lapas 2

3 Plano kopijų (plano išrašų ) skirstymas 3

4 Plano bendrosios nuostatos 4

5. Materialinių išteklių teikimas ir keitimasis informacija dėl pagalbos 4-5

6 Pagalbos suteikimas evakuojant gyventojus į Šilutės  sav. teritoriją 5-6

7 Baigiamosios nuostatos 6

                     
PLANO PRIEDAI

8 Priedas Nr. 1 Šilutės r. savivaldybės  planuojamų  materialinių išteklių
teikimo suvestinė

7

9 Priedas Nr. 2 Planuojamų gauti materialinių išteklių iš Šilalės  rajono
savivaldybės suvestinė

8

10 Priedas  Nr.3  Šilutės  rajono   ir   Šilalės   rajono  savivaldybės
administracijos  atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys

9
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1. Plano derinimo lapas

Pareigos Vardas, pavardė Parašas
Šilalės rajono  savivaldybės administracijos
direktorius 

2. Plano pataisymas ir tikslinimas

Pataisymas  –  plane  esančios  informacijos  pakeitimas.  Pataisymo  procedūra  atliekama  2
kartus per metus, ją atlieka savivaldybės Civilinės ir priešgaisrinės saugos skyrius.

Eil.
Nr.

Kas pataisyta Data Atsakingo  asmens  pareigos,  vardas,  pavardė,
parašas

1. Patikslinti visi priedai 2021-08-16 VPS  Civilinės  saugos  specialistas  Rimantas
Zimantas

3. Plano kopijų (plano išrašų) skirstymas

Patvirtinto plano kopijos (plano išrašai) išsiunčiamos visoms suinteresuotoms institucijoms.
Eil.
Nr.

Kam pateiktos plano kopijos 
(plano išrašai), pateikimo būdas

Data Atsakingo  asmens  pareigos,  vardas,
pavardė, parašas

1. Šilalės rajono savivaldybės administracijai
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I BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Tarpusavio pagalbos planas (toliau – Planas)  nustato tarpusavio pagalbos teikimą tarp
gretimų savivaldybių ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais gyventojams evakuoti,
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliosioms
situacijoms  likviduoti  ir jų  padariniams šalinti, kai pagalbos prašančioje  savivaldybėje  esančių
civilinės saugos  sistemos pajėgų ir materialinių  išteklių nepakanka.            

2.  Pagalbos prašanti savivaldybė – savivaldybė, kurioje susidaręs ekstremalusis įvykis ar
ekstremalioji situacija, kuriems nepakanka civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių,
reikalingų  gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliosioms situacijoms
likviduoti  ir  jų padariniams šalinti,  valstybės ir  savivaldybių institucijų ir  įstaigų,  ūkio subjektų
veiklai palaikyti ir atkurti.

3.  Pagalbą teikianti savivaldybė – savivaldybė, kurioje nesusidaręs ekstremalusis įvykis ar
nesusidariusi  ekstremalioji  situacija  bei  turinti  civilinės  saugos  sistemos  pajėgų  ir  materialinių
išteklių ir galinti padėti Pagalbos prašančiai savivaldybei.

4.  Rašytinis  prašymas  dėl  civilinės  sistemos  pajėgų  ar  materialinių  išteklių  teikimo
(toliau - Rašytinis prašymas) – pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktoriaus raštas
gretimos  savivaldybės  administracijos  direktoriui  dėl  nepakankamų   civilinės  saugos   sistemos
pajėgų ir materialinių  išteklių pateikimo.

5. Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin.,
1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGŲ AR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ
TEIKIMAS 

6.  Ekstremaliųjų  įvykių  ar  ekstremaliosios  situacijos  atvejais,  savivaldybės  ekstremaliųjų
situacijos komisijos pirmininkui nustačius, kad  nepakanka savivaldybėje esančių civilinės saugos
sistemos  pajėgų ir  materialinių išteklių  gelbėjimo,  paieškos ir  neatidėliotiniems darbams atlikti,
ekstremaliosioms  situacijoms  likviduoti  ir  jų  padariniams  šalinti,  valstybės  ir  savivaldybių
institucijų ir  įstaigų,  ūkio subjektų veiklai  palaikyti  ir  atkurti,  Pagalbos  prašančios savivaldybės
administracijos direktorius raštu prašo Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos direktoriaus
papildomų civilinės saugos sistemos pajėgų ar materialinių išteklių.

7. Rašytiniame prašyme nurodoma:
7.1. ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos pobūdis, mastas, data ir tiksli vieta (jei

tikslios vietos nustatyti neįmanoma -  ekstremaliosios situacijos teritorijos ribos);
7.2. susidariusios ekstremaliosios situacijos padėties ypatybės židinyje (vietoje);
7.3. būtina parama ir pagalbos teikimo prioritetai.
8. Rašytinis prašymas pateikiamas faksimiliniu ryšiu arba elektroniniu būdu pdf. formatu.
9. Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos direktorius nedelsdamas priima sprendimą

dėl civilinės sistemos pajėgų ar materialinių išteklių teikimo ir apie pagalbos suteikimo galimybes
bei sąlygas nedelsdamas informuoja Pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorių.

10.  Pagalbos  prašančios  savivaldybės  administracijos  direktorius  organizuoja  teikiamų
civilinės  sistemos  pajėgų  ar  materialinių  išteklių  iš  Pagalbą  teikiančios  savivaldybės  teritorijos
pristatymą į konkrečią vietą.

11.  Materialinių  išteklių  preliminarus  tiekimas  sąveikaujančioms savivaldybėms nurodytas
prieduose (1, 2 priedai).

12. Gali būti teikiami ar telkiami ir kiti materialiniai ištekliai, nenurodyti 1, 2 prieduose.

III TEIKIMAS IR KEITIMASIS INFORMACIJOS  DĖL PAGALBOS
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14. Pagalba teikiama gavus prašančios Šalies rašytinį prašymą, kuriame nurodoma:
- ekstremaliosios situacijos pobūdis, mastas, data ir tiksli vieta;
- susidariusios padėties ypatybės ekstremaliosios situacijos židinyje (vietoje);
- būtina parama ir pagalbos teikimo prioritetai.
15. Prašymas, dėl pagalbos, pateikiamas raštu, faksimiliniu ryšiu arba elektroniniu ryšiu pdf

formate.
16. Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos direktorius, skubiai priima sprendimą dėl

pagalbos  suteikimo ir  suderinęs  su   ūkio  subjektais  ir  kitomis   įstaigomis,  su  kuriomis   pagal
Lietuvos  Respublikos  civilinės  saugos  įstatyme  nustatytus  reikalavimus  sudarytos  materialinių
išteklių  teikimo  sutartys,  nustato  teikiamų   materialinius   išteklių  sutelkimo  vietą  ir  apie  tai
nedelsiant  informuoją pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorių ar jo įgaliotą
asmenį per  įmanomai  trumpiausią  laiką  žodžiu,  patvirtinant  raštu,  praneša  pagalbos  prašančios
savivaldybės  administracijos direktoriui apie pagalbos suteikimo galimybes bei sąlygas.

17.   Savivaldybės,   kuriai  teikiami   materialini  ištekliai  administracijos  direktorius  ar  jo
įgaliotas  asmuo  organizuoja  teikiamų   materialinių  išteklių   iš  Šilutės  savivaldybės  teritorijos
pristatymą į gaunančio materialinius išteklius  savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą
vietą.  

18.  Šilutės  savivaldybės  Viešųjų  paslaugų skyrius  koordinuoja  visą  materialinius  išteklius
teikimo pagalbą. 

19. Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos  direktorius ar jo  įgaliotas asmuo nuolat
vykdo informacijos apsikeitimą su pagalba  gavusios savivaldybės administracijos direktoriumi apie
ekstremaliąją situaciją, teikiamą pagalbą ir vykdomas priemones.

20. Iš ūkio subjektų, kitų įstaigų gautų, sunaudotų  ar sužalotų materialinių išteklių ir kitos
įstaigos  turėtų  išlaidų    apskaitą  tvarko  ir   teikia  finansų  ministerijai,  pagalbos  prašiusios
savivaldybės administracijos direktorius,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nustatyta tvarka. ir
kompensuojamos  išlaidos, susijusios su materialinių  ištekliu teikimu, sunaudojimu ar sužalojimu 

21. Šilutės rajono savivaldybė planuoja pateikti materialinių išteklių:
-  neatidėliotiniems  darbams  atlikti  ir  ekstremalios  situacijos  padariniu  šalinimui

autotransporto gyventojams evakuoti  ir kitos technikos   pagal priedą  Nr.1;
-  planuojamų  gauti  materialinių išteklių  iš gretimų  savivaldybių  sąrašas, plano priede Nr.

2;
- savivaldybės teikiančios pagalbą administracijos darbuotojų kontaktiniai  duomenys priede

Nr.3; 

IV PAGALBOS SUTEIKIMAS  EVAKUOJANT  GYVENTOJUS Į ŠILUTĖS
SAVIVALDYBĖS TERITORIJĄ

22.Gyventojų  evakavimas  organizuojamas  Vyriausybės  nustatyta  gyventojų  evakavimo
organizavimo tvarka. Šilutės rajono savivaldybė  gali priimti  iki 500  evakuotų  gyventojų.

23.Evakuotų  gyventojų  priėmimui  organizuoti  savivaldybėje  įkuriami  gyventojų  priėmimo
punktai.  Jų  struktūra  ir  įkūrimo  vietos  numatytos  Šilutės   savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų
valdymo plane. 

24. Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai,
galimą jos plitimo kryptį, savivaldybės iš kurios evakuojami gyventojai  administracijos direktorius
pasirenka  gyventojų  evakavimo  maršrutą  ir  nustato,  maršrutą  kuriuo  bus  vykdomas  gyventojų
evakavimas į Šilutės savivaldybės teritoriją.

25.  Gyventojų  evakuojančios  savivaldybės  Policija užtikrina  viešąją  tvarką  gyventojų
evakavimo maršrutuose, kontroliuoja ir reguliuoja transporto, organizuoja transporto kolonų palydą,
iki evakuotų gyventojų laikino apgyvendinimo vietos.
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26. Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad ekstremaliosios
situacijos sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar  sveikatai  nebėra,  priima savivaldybės,  į  kurios
teritoriją grąžinami gyventojai, administracijos direktorius;
    27. Gyventojų grįžimą į nuolatines gyvenamąsias vietas organizuoja tos savivaldybės, į kurios
teritoriją grąžinami gyventojai, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija. 

28. Pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą teikia Šilutės savivaldybės  greitosios medicinos
pagalbos tarnyba, o prireikus ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

29.  Išlaidas   atsiradusias  su  evakuotu  gyventojų  apgyvendinimu,  maitinimu,  komunalinių
paslaugų teikimu ir  t. t. dengia savivaldybė kurios gyventojai buvo evakuoti.

V GAUTŲ, SUNAUDOTŲ AR SUGADINTŲ MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ APSKAITA

30. Gautų, sunaudotų ar sugadintų materialinių išteklių apskaitą tvarko Pagalbos prašančios
savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo. 

31. Pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo gautus, bet
nesunaudotus materialinius išteklius grąžina Pagalbą teikiančiai savivaldybei.

32. Sunaudotų ar sugadintų materialinių išteklių vertė ir ūkio subjektų, kitų įstaigų turėtos
išlaidos, susijusios su materialinių išteklių teikimu, apskaičiuojamos pagal rinkos kainas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

33.  Finansų  ministerijai  prašymą  dėl  lėšų  kompensacijai  už  materialinių  išteklių  teikimą
skyrimo teikia Pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka.

VI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
        

34.  Duomenys Plano 1,  2  prieduose  atnaujinami ne rečiau  kaip  1 kartą  per  metus  ir  jais
apsikeičiama tarp savivaldybių administracijų struktūrinių padalinių,  atsakingų už civilinę saugą
savivaldybėse.
     35. Pasikeitus Plano 3, 4 priedų duomenims, jie nedelsiant  turi būti atnaujinami ir pateikiami
savivaldybių  administracijų  struktūriniams  padaliniams,  atsakingiems  už  civilinę  saugą
savivaldybėse.

36.  Ginčai,  susiję  su  materialinių  išteklių  teikimo kompensavimu,  sprendžiami Lietuvos
Respublikos teisės aktų  nustatyta tvarka.

______________________                                                                                                                        
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  Priedas Nr.1

Šilutės rajono savivaldybės planuojamų  materialinių išteklių  teikimo  gretimoms
savivaldybėms pagalbos atveju suvestinė

E
il

.N
r.

Materialinių išteklių pavadinimas Skaičius
vnt.

Pastabos (techninės charakteristikos)

Autotransportas 23

1 Savivarčiai 5 Iki 10 t.

2 Bortiniai 2 Iki 10 t.

3 Asenizacinė automašina 1 Iki 10 t.

4 Autobusai 15/600 5 vnt. iki  50 sėdimų vietų
5 vnt. iki  45 sėdimų vietų
5 vnt. iki  25 sėdimų vietų

Statybinė technika 13

1 Traktoriai su priekaba 2 Ili 6 t.

2 Greideriai 2

3 Ekskavatoriai 2 Iki 0,5 kub. m

4 Buldozeriai 2 Iki 100 AJ  galios

5 Srovės generatorius 2 Iki 8 kW

6 Krautuvai 2 Iki 0,5 kub. m

7 Sniego rotorius 1 2,5 m pločio

Priedas Nr. 2

Planuojamų gauti  materialinių išteklių pagalbos atveju iš  Šilalės rajono Savivaldybės
suvestinė

E
il

. N
r.

Materialinių išteklių pavadinimas     vnt Pastabos

1.
Gelbėjimo priemonės:

valtys 1
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2.

Autotransportas:
savivarčiai

bortiniai

furgonai (gyvuliavežiai)

autobusai / vietos

3

1
0

5

3.
Transporto priemonės pritaikytos

tiekti:
  geriamam vandeniui 

techniniam vandeniui

2

2

4.

Statybinė technika:
automobiliniai kranai

traktoriai

buldozeriai

ekskavatoriai

automobiliniai tralai sunkiasvorės
technikos transportavimui

1

3

2

2

0

5. Kilnojamosios  elektrinės stotys 1

Priedas Nr. 3
Kontaktiniai  duomenys  Šilutės  rajono savivaldybės administracijos  atsakingų asmenų 

E
il

. N
r. Atsakingo

asmens pareigos
Vardas,
pavardė

Kontaktinė informacija
Pastabos

Darbo
telefono

Nr.

Mobiliojo
tel. Nr.

Fakso
Nr.

El. p. adresas

1. Administracijos
direktorius

Virgilijus
Pozingis

(8 441) 
79201

8 616
45148

(8 441)
51517

virgilijus.pozingis  @  sil  
ute.lt 

2. Ekstremaliųjų
situacijų

komisijos
pirmininkas

Virgilijus
Pozingis

(8 441) 
79201

8 616
45148

(8 441)
51517

virgilijus.pozingis  @  sil  
ute.lt 

3.

Ekstremaliųjų
situacijų
operacijų

centro
koordinatorius

Daiva
Žebelienė

(8 441)
79290

8 690
06526

(8 441)
51517

daiva.zebeliene  @  silute.  
lt 

4.
Civilinės saugos

specialistas
Rimantas
Zimantas

(8 441)
79208

8 659
42919

(8 441)
51517

rimantas.zimantas  @  sil  
ute.lt 
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Kontaktiniai  duomenys Šilalės rajono Savivaldybės administracijos atsakingų asmenų

E
il

. N
r.

Atsakingo
asmens pareigos

Vardas, pavardė
Kontaktinė informacija

Pastabos
Darbo
telef.Nr.

Mob.  tel.
Nr.

Fakso
Nr.

El. p. adresas

1. Ekstremaliųjų
situacijų
komisijos

pirmininkas,
administracijos

direktorius

Valdemaras 
Jasevičius

(8 449) 
76 112

(8 615) 
838 93

(8 449)
76 114

v.jasevicius  @  silale.lt  

2. Ekstremaliųjų
situacijų
operacijų

centro
koordinatorius,
administracijos

direktoriaus
pavaduotojas

Osvaldas
Šarmavičius 

 (8 449) 
76 115

(8 620)
805 22

(8 449)
76 114

osvaldas.sarmavičius  @  
silale.lt 

3.

Vyriausias
specialistas,

atsakingas už
civilinę saugą

Aloyzas
Vaičiulis

(8 449)
76 117

(8 612)
32 103

(8 449)
76 114

aloyzas.vaiciulis@silal
e.lt
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           Šilutės  rajono savivaldybės
                                                                   ekstremaliųjų situacijų valdymo

                                                     plano 8 priedas

SUTARTYS SU ŪKIO SUBJEKTAIS DĖL SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ
SITUACIJŲ VALDYMO PLANE NURODYTŲ UŽDUOČIŲ  VYKDYMO 

MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ TEIKIMO SUTARTIS   NR. R5-(9.40)-146
2011 m. vasario 22   d.

(Patikslinta 2021 m. rugpjūčio mėnesį)

Šilutės  rajono  savivaldybės  Administracijos  direktorius  Šarūnas  Laužikas,  toliau
vadinamas ,,Užsakovu“  ir  UAB ,,Šilutės komunalininkas“,  atstovaujama  direktoriaus Audriaus
Benkunsko, toliau vadinama  ,,Vykdytoju“, sudarėme  šią sutartį:   

,,Vykdytojas“ įsipareigoja:
1.  Pateikti  materialinius  išteklius  (techniką)  ekstremalių  situacijų  atvejais,   gelbėjimo,

paieškos   ir  neatidėliotiniems  darbams  atlikti  ekstremalioms  situacijoms  likviduoti   ir  jų
padariniams šalinti  pagal   priedą,   suderinta su ,,Užsakovu“ ( priedas Nr. 1). 

2. Reikalingą techniką pateikti gelbėjimo darbų vadovui arba operacijų vadovui per priede
numatytas  valandas,   Savivaldybės administracijos  direktoriaus reikalavimu į jo nurodytą vietą.

3.  Atsako  už atliekamų darbų saugumą, žmonių gyvybę  ir sveikatą bei garantuoja darbų.
,, Užsakovas“ įsipareigoja:

 4.   Kompensuoti  visas išlaidas,  susijusias  su materialiniu išteklių (technikos) pasitelkimu
ekstremaliųjų situacijų  padarinių likvidavimo darbams atlikti (išlaidos, susijusios su materialinių
išteklių  sunaudojimu, sužalojimu, darbo užmokesčio apmokėjimu, taip pat   ,,Vykdytojo“   negautas
pajamas  ir patirtas papildomas išlaidas) 

 5. Gavęs  gautų, sunaudotų   ar sužalotų  materialinių išteklių suvestinę, atliktų gelbėjimo,
ekstremalių  situacijų   padarinių  likvidavimo,  darbų  aktus,  taip  pat   kitus  materialinių  išteklių
gavimą, sunaudojimą ar sužalojimą,  pasitelkimą patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip per 3
darbo  dienas  sudaro komisiją,  kuri per 10 kalendorinių dienų  nuo jos sudarymo  atlieka gautų,
sunaudotų  ar  sužalotų   materialinių išteklių   inventorizaciją   ir  nustato  kompensuotiną  išlaidų
sumą ,,Vykdytojui“  

  6.  Atlikus  inventorizaciją  ir  nustačius    kompensuotiną  išlaidų   sumą,  Savivaldybės
administracija  išduoda  ,,Vykdytojui“  pažymą,  kurioje  nurodoma  materialinių  išteklių  savininko
duomenys (pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė), gautų, sunaudotų ar sužalotų materialinių
išteklių nomenklatūriniai pavadinimai, kiekis, vertė, materialinių išteklių pasitelkimo ir gražinimo
data,  ir  materialinių  išteklių  kompensuotina  išlaidų  suma.  Pažymą  pasirašo   Savivaldybės
administracijos direktoriaus sudarytos komisijos pirmininkas, nariai ir ,,Vykdytojo“ vadovas arba jo
įgaliotas asmuo.

 7. Išlaidos susijusios su materialinių išteklių pasitelkimo gelbėjimo ir ekstremalių  situacijų
padarinių  likvidavimo  darbais,  ,,Vykdytojui“  kompensuojamos  vadovaujantis    Lietuvos
Respublikos Vyriausybės  patvirtintu Materialinių  išteklių  teikimo  ir kompensavimo  už jų teikimą
tvarkos aprašu.

  8.  Sutartis įsigalioja  2011 m. kovo 1 5 dieną  ir galioja neterminuotai. Dėl atsisakymo nuo
sutartiniu  įsipareigojimų šalys  informuoja  viena  kitą  prieš  30  kalendorinių  dienų.  Pakeitimai  ir
papildymai daromi  rašytine forma ir yra neatsiejami sutarties priedai. 

   9.   Sutartis sudaryta dviem  egzemplioriais po vieną ,,Užsakovui“ ir ,,Vykdytojui.“
         10. Ginčai dėl materialinių išteklių pasitelkimo ir kompensavimo už jų teikimą  sprendžiami
Lietuvos Respublikos  teisės aktų nustatyta tvarka.
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                                                                                                                                                Priedas Nr.1

 TEIKIAMŲ MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.           Technikos pavadinimas

Laiko trukmė valandomis
     Viso

Darbo dienomis Poilsio
šventinėmis

dienomis
1 Automobilinis bokštelis  250 kg keliamos

galios  iki 18 metrų aukščio.
    iki 2      iki 4   1

2 Eskavatorius     iki 2      iki  4   1

3 Autogreideris      iki 2      iki 4   1

4 Konteineriai (priekabos) iki 10  kub/m     iki 2      iki 4   2

    
     ,,UŽSAKOVAS“                                                                   ,,VYKDYTOJAS“

     Šilutės rajono savivaldybės                                                    UAB  ,, Šilutės komunalininkas “,
        administracija,  kodas 188723322                                          įmonės kodas 177215867
        Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė                                                 Cintjoniškių g. 11, Šilutė
        Tel. (8 441) 79201, faks. (8 441) 51517                                 Tel. (8 441) 62020, faks. (8 441) 62020

        Administracijos direktorius                                                    Direktorius
        Šarūnas Laužikas                                                                    Audrius Benkunskas 
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MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ TEIKIMO SUTARTIS   NR. R5-(9.40)-142
2011 m. vasario 22   d.

( Patikslinta 2021 m. rugpjūčio mėnesį)

Šilutės  rajono  savivaldybės  Administracijos  direktorius  Šarūnas  Laužikas,  toliau
vadinamas ,,Užsakovu“  ir UAB „Stamela“, atstovaujama  direktoriaus Stanislovo Liepio, toliau
vadinama  ,,Vykdytoju“, sudarėme  šią sutartį:   

,,Vykdytojas“ įsipareigoja:
1.  Pateikti  materialinius  išteklius  (techniką)  ekstremalių  situacijų  atvejais,   gelbėjimo,

paieškos   ir  neatidėliotiniems  darbams  atlikti  ekstremalioms  situacijoms  likviduoti   ir  jų
padariniams šalinti  pagal   priedą,   suderinta su ,,Užsakovu“ ( priedas Nr. 1). 

2. Reikalingą techniką pateikti gelbėjimo darbų vadovui arba operacijų vadovui per priede
numatytas  valandas,   Savivaldybės administracijos  direktoriaus reikalavimu į jo nurodytą vietą.

3.  Atsako  už atliekamų darbų saugumą, žmonių gyvybę  ir sveikatą bei garantuoja darbų.
,, Užsakovas“ įsipareigoja:

 4.   Kompensuoti  visas išlaidas,  susijusias  su materialiniu išteklių (technikos) pasitelkimu
ekstremaliųjų situacijų  padarinių likvidavimo darbams atlikti (išlaidos, susijusios su materialinių
išteklių  sunaudojimu, sužalojimu, darbo užmokesčio apmokėjimu, taip pat   ,,Vykdytojo“   negautas
pajamas  ir patirtas papildomas išlaidas) 

 5. Gavęs  gautų, sunaudotų   ar sužalotų  materialinių išteklių suvestinę, atliktų gelbėjimo,
ekstremalių  situacijų   padarinių  likvidavimo,  darbų  aktus,  taip  pat   kitus  materialinių  išteklių
gavimą, sunaudojimą ar sužalojimą,  pasitelkimą patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip per 3
darbo  dienas  sudaro komisiją,  kuri per 10 kalendorinių dienų  nuo jos sudarymo  atlieka gautų,
sunaudotų  ar  sužalotų   materialinių išteklių   inventorizaciją   ir  nustato  kompensuotiną  išlaidų
sumą ,,Vykdytojui“  

  6.  Atlikus  inventorizaciją  ir  nustačius    kompensuotiną  išlaidų   sumą,  Savivaldybės
administracija  išduoda  ,,Vykdytojui“  pažymą,  kurioje  nurodoma  materialinių  išteklių  savininko
duomenys (pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė), gautų, sunaudotų ar sužalotų materialinių
išteklių nomenklatūriniai pavadinimai, kiekis, vertė, materialinių išteklių pasitelkimo ir gražinimo
data,  ir  materialinių  išteklių  kompensuotina  išlaidų  suma.  Pažymą  pasirašo   Savivaldybės
administracijos direktoriaus sudarytos komisijos pirmininkas, nariai ir ,,Vykdytojo“ vadovas arba jo
įgaliotas asmuo.

 7. Išlaidos susijusios su materialinių išteklių pasitelkimo gelbėjimo ir ekstremalių  situacijų
padarinių  likvidavimo  darbais,  ,,Vykdytojui“  kompensuojamos  vadovaujantis    Lietuvos
Respublikos Vyriausybės  patvirtintu Materialinių  išteklių  teikimo  ir kompensavimo  už jų teikimą
tvarkos aprašu.

  8.  Sutartis įsigalioja  2011 m. kovo 15 dieną  ir galioja neterminuotai. Dėl atsisakymo nuo
sutartiniu  įsipareigojimų šalys  informuoja  viena  kitą  prieš  30  kalendorinių  dienų.  Pakeitimai  ir
papildymai daromi  rašytine forma ir yra neatsiejami sutarties priedai. 

   9.   Sutartis sudaryta dviem  egzemplioriais po vieną ,,Užsakovui“ ir ,,Vykdytojui.“
      10. Ginčai dėl materialinių išteklių pasitelkimo ir kompensavimo už jų teikimą  sprendžiami
Lietuvos Respublikos  teisės aktų nustatyta tvarka.
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Priedas Nr.1

 TEIKIAMŲ MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.           Technikos pavadinimas

Laiko trukmė valandomis
     VisoDarbo

dienomis
Poilsio

šventinėmis
dienomis

1 Ekskavatorius su kaušo talpa iki 0,25 m3     iki 2      iki 4   1
2 Vienkaušis  ekskavatorius su kaušo talpa

0,5 m3
    iki 2      iki  4   1

3 Vikšrinis buldozeris T-170     iki 2      iki 4   1

4 Autokranas - keliamoji galia 5 t ir daugiau     iki 2      iki 4   1

5 Savivartis iki 10 t     iki 2      iki 4   1

6 Tralas su vilkiku iki 25 t.     iki 2      iki 4   1

7 Autogreideris     iki 2      iki 4   1

8  Kilnojamas suvirinimo aparatas     iki 2      iki 4   1

9 Kilnojamas kompresorius     iki 2      iki 4   1

10 Kilnojama elektros stotis iki 7 kw     iki 2      iki 4   1

11 Vandens siurbliai     iki 2      iki 4   1

12 Ratinis traktorius su buldozeriu „Fiat
Cobelco“

    iki 2      iki 4   1

    
                                                                   
     ,,UŽSAKOVAS“                                                                    ,,VYKDYTOJAS“

     Šilutės rajono savivaldybės                                                     UAB  ,, Stamela “
        administracija  kodas 188723322                                            įmonės kodas 177220323
        Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė                                                  Pramonės g. 6A, Šilutė 
        Tel.(8 441) 79201, faks. (8 441) 51517                                   Tel.(8 441) 76700, faks.(8 441) 75532 

        Administracijos direktorius                                                     Direktorius
        Šarūnas Laužikas                                                                     Stanislovas  Liepis 
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MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ TEIKIMO SUTARTIS   NR. R5-(9.40)-139
2011 m. vasario 22   d.

(Patikslinta 2021 m. rugpjūčio mėnesį)

Šilutės  rajono  savivaldybės  Administracijos  direktorius  Šarūnas  Laužikas,  toliau
vadinamas  ,,Užsakovu“   ir  UAB  ,,Tima“,  atstovaujama   direktoriaus  Petro  Juraškos,  toliau
vadinama  ,,Vykdytoju“, sudarėme  šią sutartį:   

,,Vykdytojas“ įsipareigoja:
1.  Pateikti  materialinius  išteklius  (techniką)  ekstremalių  situacijų  atvejais,   gelbėjimo,

paieškos   ir  neatidėliotiniems  darbams  atlikti  ekstremalioms  situacijoms  likviduoti   ir  jų
padariniams šalinti  pagal   priedą,   suderinta su ,,Užsakovu“ ( priedas Nr. 1). 

2. Reikalingą techniką pateikti gelbėjimo darbų vadovui arba operacijų vadovui per priede
numatytas  valandas,   Savivaldybės administracijos  direktoriaus reikalavimu į jo nurodytą vietą.

3.  Atsako  už atliekamų darbų saugumą, žmonių gyvybę  ir sveikatą bei garantuoja darbų.
,, Užsakovas“ įsipareigoja:

 4.   Kompensuoti  visas išlaidas,  susijusias  su materialiniu išteklių (technikos) pasitelkimu
ekstremaliųjų situacijų  padarinių likvidavimo darbams atlikti (išlaidos, susijusios su materialinių
išteklių  sunaudojimu, sužalojimu, darbo užmokesčio apmokėjimu, taip pat   ,,Vykdytojo“   negautas
pajamas  ir patirtas papildomas išlaidas) 

 5. Gavęs  gautų, sunaudotų   ar sužalotų  materialinių išteklių suvestinę, atliktų gelbėjimo,
ekstremalių  situacijų   padarinių  likvidavimo,  darbų  aktus,  taip  pat   kitus  materialinių  išteklių
gavimą, sunaudojimą ar sužalojimą,  pasitelkimą patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip per 3
darbo  dienas  sudaro komisiją,  kuri per 10 kalendorinių dienų  nuo jos sudarymo  atlieka gautų,
sunaudotų  ar  sužalotų   materialinių išteklių   inventorizaciją   ir  nustato  kompensuotiną  išlaidų
sumą ,,Vykdytojui“  

  6.  Atlikus  inventorizaciją  ir  nustačius    kompensuotiną  išlaidų   sumą,  Savivaldybės
administracija  išduoda  ,,Vykdytojui“  pažymą,  kurioje  nurodoma  materialinių  išteklių  savininko
duomenys (pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė), gautų, sunaudotų ar sužalotų materialinių
išteklių nomenklatūriniai pavadinimai, kiekis, vertė, materialinių išteklių pasitelkimo ir gražinimo
data,  ir  materialinių  išteklių  kompensuotina  išlaidų  suma.  Pažymą  pasirašo   Savivaldybės
administracijos direktoriaus sudarytos komisijos pirmininkas, nariai ir ,,Vykdytojo“ vadovas arba jo
įgaliotas asmuo.

 7. Išlaidos susijusios su materialinių išteklių pasitelkimo gelbėjimo ir ekstremalių  situacijų
padarinių  likvidavimo  darbais,  ,,Vykdytojui“  kompensuojamos  vadovaujantis    Lietuvos
Respublikos Vyriausybės  patvirtintu Materialinių  išteklių  teikimo  ir kompensavimo  už jų teikimą
tvarkos aprašu.

  8.  Sutartis įsigalioja  2011 m. kovo 1 5 dieną  ir galioja neterminuotai. Dėl atsisakymo nuo
sutartiniu  įsipareigojimų šalys  informuoja  viena  kitą  prieš  30  kalendorinių  dienų.  Pakeitimai  ir
papildymai daromi  rašytine forma ir yra neatsiejami sutarties priedai. 

   9.   Sutartis sudaryta dviem  egzemplioriais po vieną ,,Užsakovui“ ir ,,Vykdytojui.“
10. Ginčai dėl materialinių išteklių pasitelkimo ir kompensavimo už jų teikimą  sprendžiami

Lietuvos Respublikos  teisės aktų nustatyta tvarka.
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Priedas Nr.1

 TEIKIAMŲ MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.           Technikos pavadinimas

Laiko trukmė valandomis
     VisoDarbo

dienomis
Poilsio

šventinėmis
dienomis

1 Ekskavatorius su kaušo talpa iki 0,25 m3     iki 2      iki 4   1
2 Vikšrinis buldozeris DT-74     iki 2      iki 4   1

3 Autokranas -keliamoji galia 5 t ir daugiau     iki 2      iki 4   1

4 Savivartis iki 10 t     iki 2      iki 4   1

5  Kilnojamas suvirinimo aparatas     iki 2      iki 4   1

      ,,UŽSAKOVAS“                                                                   ,,VYKDYTOJAS“

     Šilutės rajono savivaldybės                                                    UAB  ,, Tima “
        administracija  kodas 188723322                                           įmonės kodas 177016534
        Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė                                                  Pramonės g. 4A, Šilutė
        Tel.(8 441) 79201, faks. (8 441) 51517                                   Tel. (8 441) 52806, faks.(8 441) 52806

        Administracijos direktorius                                                     Direktorius
        Šarūnas Laužikas                                                                     Petras Juraška 
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MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ TEIKIMO SUTARTIS   NR. R5-(9.40)-143
2011 m. vasario 22   d.

(Patikslinta 2021 m. rugpjūčio mėnesį)

Šilutės  rajono  savivaldybės  Administracijos  direktorius  Šarūnas  Laužikas,  toliau
vadinamas ,,Užsakovu“  ir UAB ,,Šilutės vandenys“, atstovaujama  direktoriaus Alfredo Markvaldo,
toliau vadinama  ,,Vykdytoju“, sudarėme  šią sutartį:   

,,Vykdytojas“ įsipareigoja:
1.  Pateikti  materialinius  išteklius  (techniką)  ekstremalių  situacijų  atvejais,   gelbėjimo,

paieškos   ir  neatidėliotiniems  darbams  atlikti  ekstremalioms  situacijoms  likviduoti   ir  jų
padariniams šalinti  pagal   priedą,   suderinta su ,,Užsakovu“ ( priedas Nr. 1). 

2. Reikalingą techniką pateikti gelbėjimo darbų vadovui arba operacijų vadovui per priede
numatytas  valandas,   Savivaldybės administracijos  direktoriaus reikalavimu į jo nurodytą vietą.

3.  Atsako  už atliekamų darbų saugumą, žmonių gyvybę  ir sveikatą bei garantuoja darbų.
,, Užsakovas“ įsipareigoja:

 4.   Kompensuoti  visas išlaidas,  susijusias  su materialiniu išteklių (technikos) pasitelkimu
ekstremaliųjų situacijų  padarinių likvidavimo darbams atlikti (išlaidos, susijusios su materialinių
išteklių  sunaudojimu, sužalojimu, darbo užmokesčio apmokėjimu, taip pat   ,,Vykdytojo“   negautas
pajamas  ir patirtas papildomas išlaidas) 

 5. Gavęs  gautų, sunaudotų   ar sužalotų  materialinių išteklių suvestinę, atliktų gelbėjimo,
ekstremalių  situacijų   padarinių  likvidavimo,  darbų  aktus,  taip  pat   kitus  materialinių  išteklių
gavimą, sunaudojimą ar sužalojimą,  pasitelkimą patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip per 3
darbo  dienas  sudaro komisiją,  kuri per 10 kalendorinių dienų  nuo jos sudarymo  atlieka gautų,
sunaudotų  ar  sužalotų   materialinių išteklių   inventorizaciją   ir  nustato  kompensuotiną  išlaidų
sumą ,,Vykdytojui“  

  6.  Atlikus  inventorizaciją  ir  nustačius    kompensuotiną  išlaidų   sumą,  Savivaldybės
administracija  išduoda  ,,Vykdytojui“  pažymą,  kurioje  nurodoma  materialinių  išteklių  savininko
duomenys (pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė), gautų, sunaudotų ar sužalotų materialinių
išteklių nomenklatūriniai pavadinimai, kiekis, vertė, materialinių išteklių pasitelkimo ir gražinimo
data,  ir  materialinių  išteklių  kompensuotina  išlaidų  suma.  Pažymą  pasirašo   Savivaldybės
administracijos direktoriaus sudarytos komisijos pirmininkas, nariai ir ,,Vykdytojo“ vadovas arba jo
įgaliotas asmuo.

 7. Išlaidos susijusios su materialinių išteklių pasitelkimo gelbėjimo ir ekstremalių  situacijų
padarinių  likvidavimo  darbais,  ,,Vykdytojui“  kompensuojamos  vadovaujantis    Lietuvos
Respublikos Vyriausybės  patvirtintu Materialinių  išteklių  teikimo  ir kompensavimo  už jų teikimą
tvarkos aprašu.

  8.  Sutartis įsigalioja  2011 m. kovo 15 dieną  ir galioja neterminuotai. Dėl atsisakymo nuo
sutartiniu  įsipareigojimų šalys  informuoja  viena  kitą  prieš  30  kalendorinių  dienų.  Pakeitimai  ir
papildymai daromi  rašytine forma ir yra neatsiejami sutarties priedai. 

   9.   Sutartis sudaryta dviem  egzemplioriais po vieną ,,Užsakovui“ ir ,,Vykdytojui.“
10. Ginčai dėl materialinių išteklių pasitelkimo ir kompensavimo už jų teikimą  sprendžiami

Lietuvos Respublikos  teisės aktų nustatyta tvarka.
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Priedas Nr.1

 TEIKIAMŲ MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.           Technikos pavadinimas

Laiko trukmė valandomis
     VisoDarbo

dienomis
Poilsio,

šventinėmis
dienomis

1 Sunkvežimis  iki 10 t keliamos galios iki 2 iki 4 1

2 Nuotekų valymo asenizacinė mašina iki 2 iki 4 2

3 Traktorius su priekaba iki 1 iki 2 1

4 Srovės generatorius iki 8 kW iki 2 iki 4 2

        
     ,,UŽSAKOVAS“                                                                    ,,VYKDYTOJAS“

     Šilutės rajono savivaldybės                                                    UAB  ,, Šilutės vandenys “
        administracija  kodas 188723322                                           įmonės kodas 177059215
        Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė                                                  Ramučių  g. 31, Šilutė
        Tel.98 441) 79201, faks.(8 441) 51517                                   Tel. (8 441) 62266, faks.(8 441) 62266

        Administracijos direktorius                                                    Direktorius
        Šarūnas Laužikas                                                                    Alfredas Markvaldas
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MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ TEIKIMO SUTARTIS   NR. R5-(9.40)-144
2011 m. vasario 22   d.

(Patikslinta 2021 m. rugpjūčio mėnesį)

Šilutės  rajono  savivaldybės  Administracijos  direktorius  Šarūnas  Laužikas,  toliau
vadinamas  ,,Užsakovu“   ir  UAB ,,Šilutės  autobusų  parkas“,  atstovaujama   direktoriaus  Artūro
Stonkaus, toliau vadinama  ,,Vykdytoju“, sudarėme  šią sutartį:   

,,Vykdytojas“ įsipareigoja:
1.  Pateikti  materialinius  išteklius  (techniką)  ekstremalių  situacijų  atvejais,   gelbėjimo,

paieškos   ir  neatidėliotiniems  darbams  atlikti  ekstremalioms  situacijoms  likviduoti   ir  jų
padariniams šalinti  pagal   priedą,   suderinta su ,,Užsakovu“ ( priedas Nr. 1). 

2. Reikalingą techniką pateikti gelbėjimo darbų vadovui arba operacijų vadovui per priede
numatytas  valandas,   Savivaldybės administracijos  direktoriaus reikalavimu į jo nurodytą vietą.

3.  Atsako  už atliekamų darbų saugumą, žmonių gyvybę  ir sveikatą bei garantuoja darbų.
,, Užsakovas“ įsipareigoja:

 4.   Kompensuoti  visas išlaidas,  susijusias  su materialiniu išteklių (technikos) pasitelkimu
ekstremaliųjų situacijų  padarinių likvidavimo darbams atlikti (išlaidos, susijusios su materialinių
išteklių  sunaudojimu, sužalojimu, darbo užmokesčio apmokėjimu, taip pat   ,,Vykdytojo“   negautas
pajamas  ir patirtas papildomas išlaidas) 

 5. Gavęs  gautų, sunaudotų   ar sužalotų  materialinių išteklių suvestinę, atliktų gelbėjimo,
ekstremalių  situacijų   padarinių  likvidavimo,  darbų  aktus,  taip  pat   kitus  materialinių  išteklių
gavimą, sunaudojimą ar sužalojimą,  pasitelkimą patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip per 3
darbo  dienas  sudaro komisiją,  kuri per 10 kalendorinių dienų  nuo jos sudarymo  atlieka gautų,
sunaudotų  ar  sužalotų   materialinių išteklių   inventorizaciją   ir  nustato  kompensuotiną  išlaidų
sumą ,,Vykdytojui“  

  6.  Atlikus  inventorizaciją  ir  nustačius    kompensuotiną  išlaidų   sumą,  Savivaldybės
administracija  išduoda  ,,Vykdytojui“  pažymą,  kurioje  nurodoma  materialinių  išteklių  savininko
duomenys (pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė), gautų, sunaudotų ar sužalotų materialinių
išteklių nomenklatūriniai pavadinimai, kiekis, vertė, materialinių išteklių pasitelkimo ir gražinimo
data,  ir  materialinių  išteklių  kompensuotina  išlaidų  suma.  Pažymą  pasirašo   Savivaldybės
administracijos direktoriaus sudarytos komisijos pirmininkas, nariai ir ,,Vykdytojo“ vadovas arba jo
įgaliotas asmuo.

 7. Išlaidos susijusios su materialinių išteklių pasitelkimo gelbėjimo ir ekstremalių  situacijų
padarinių  likvidavimo  darbais,  ,,Vykdytojui“  kompensuojamos  vadovaujantis    Lietuvos
Respublikos Vyriausybės  patvirtintu Materialinių  išteklių  teikimo  ir kompensavimo  už jų teikimą
tvarkos aprašu.

  8.  Sutartis įsigalioja  2011 m. kovo 15 dieną  ir galioja neterminuotai. Dėl atsisakymo nuo
sutartiniu  įsipareigojimų šalys  informuoja  viena  kitą  prieš  30  kalendorinių  dienų.  Pakeitimai  ir
papildymai daromi  rašytine forma ir yra neatsiejami sutarties priedai. 

   9.   Sutartis sudaryta dviem  egzemplioriais po vieną ,,Užsakovui“ ir ,,Vykdytojui.“
10. Ginčai dėl materialinių išteklių pasitelkimo ir kompensavimo už jų teikimą  sprendžiami

Lietuvos Respublikos  teisės aktų nustatyta tvarka.
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Priedas Nr.1

 TEIKIAMŲ MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.           Technikos pavadinimas

Laiko trukmė valandomis
     VisoDarbo

dienomis
Poilsio
šventinėmis
dienomis

1 Autobusas      iki 2      iki 4   33/1207
2. Spec. automobilis     iki 1      iki 2   1

          
     

        ,,UŽSAKOVAS“                                                                      ,,VYKDYTOJAS“
                                                              

     Šilutės rajono savivaldybės                                                     UAB  ,, Šilutės autobusų parkas “
        administracija  kodas 188723322                                            Tilžės g. 22, Šilutė
        Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė                                                   Įmonės kodas 7707044
        Tel. (8 441) 79201, faks. (8 441) 51517                                   Tel.(8 441) 77788, faks. (8 441)78122

        Administracijos direktorius                                                      Direktorius
        Šarūnas Laužikas                                                                      Artūras Stonkus
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MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ TEIKIMO SUTARTIS   NR. R5-(9.40)-145
2011 m. vasario 22   d.

(Patikslinta 2021 m. rugpjūčio mėnesį)

Šilutės  rajono  savivaldybės  Administracijos  direktorius  Šarūnas  Laužikas,  toliau
vadinamas ,,Užsakovu“  ir UAB ,,Šilutės polderiai“, atstovaujama  direktoriaus Arūno Jagmino,
toliau vadinama  ,,Vykdytoju“, sudarėme  šią sutartį:   

,,Vykdytojas“ įsipareigoja:
1.  Pateikti  materialinius  išteklius  (techniką)  ekstremalių  situacijų  atvejais,   gelbėjimo,

paieškos   ir  neatidėliotiniems  darbams  atlikti  ekstremalioms  situacijoms  likviduoti   ir  jų
padariniams šalinti  pagal   priedą,   suderinta su ,,Užsakovu“ ( priedas Nr. 1). 

2. Reikalingą techniką pateikti gelbėjimo darbų vadovui arba operacijų vadovui per priede
numatytas  valandas,   Savivaldybės administracijos  direktoriaus reikalavimu į jo nurodytą vietą.

3.  Atsako  už atliekamų darbų saugumą, žmonių gyvybę  ir sveikatą bei garantuoja darbų.
,, Užsakovas“ įsipareigoja:

 4.   Kompensuoti  visas išlaidas,  susijusias  su materialiniu išteklių (technikos) pasitelkimu
ekstremaliųjų situacijų  padarinių likvidavimo darbams atlikti (išlaidos, susijusios su materialinių
išteklių  sunaudojimu, sužalojimu, darbo užmokesčio apmokėjimu, taip pat   ,,Vykdytojo“   negautas
pajamas  ir patirtas papildomas išlaidas) 

 5. Gavęs  gautų, sunaudotų   ar sužalotų  materialinių išteklių suvestinę, atliktų gelbėjimo,
ekstremalių  situacijų   padarinių  likvidavimo,  darbų  aktus,  taip  pat   kitus  materialinių  išteklių
gavimą, sunaudojimą ar sužalojimą,  pasitelkimą patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip per 3
darbo  dienas  sudaro komisiją,  kuri per 10 kalendorinių dienų  nuo jos sudarymo  atlieka gautų,
sunaudotų  ar  sužalotų   materialinių išteklių   inventorizaciją   ir  nustato  kompensuotiną  išlaidų
sumą ,,Vykdytojui“  

  6.  Atlikus  inventorizaciją  ir  nustačius    kompensuotiną  išlaidų   sumą,  Savivaldybės
administracija  išduoda  ,,Vykdytojui“  pažymą,  kurioje  nurodoma  materialinių  išteklių  savininko
duomenys (pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė), gautų, sunaudotų ar sužalotų materialinių
išteklių nomenklatūriniai pavadinimai, kiekis, vertė, materialinių išteklių pasitelkimo ir gražinimo
data,  ir  materialinių  išteklių  kompensuotina  išlaidų  suma.  Pažymą  pasirašo   Savivaldybės
administracijos direktoriaus sudarytos komisijos pirmininkas, nariai ir ,,Vykdytojo“ vadovas arba jo
įgaliotas asmuo.

 7. Išlaidos susijusios su materialinių išteklių pasitelkimo gelbėjimo ir ekstremalių  situacijų
padarinių  likvidavimo  darbais,  ,,Vykdytojui“  kompensuojamos  vadovaujantis    Lietuvos
Respublikos Vyriausybės  patvirtintu Materialinių  išteklių  teikimo  ir kompensavimo  už jų teikimą
tvarkos aprašu.

  8.  Sutartis įsigalioja  2011 m. kovo 15 dieną  ir galioja neterminuotai. Dėl atsisakymo nuo
sutartiniu  įsipareigojimų šalys  informuoja  viena  kitą  prieš  30  kalendorinių  dienų.  Pakeitimai  ir
papildymai daromi  rašytine forma ir yra neatsiejami sutarties priedai. 

   9.   Sutartis sudaryta dviem  egzemplioriais po vieną ,,Užsakovui“ ir ,,Vykdytojui.“
10. Ginčai dėl materialinių išteklių pasitelkimo ir kompensavimo už jų teikimą  sprendžiami

Lietuvos Respublikos  teisės aktų nustatyta tvarka.
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Priedas Nr.1

 TEIKIAMŲ MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.           Technikos pavadinimas

Laiko trukmė valandomis
     VisoDarbo

dienomis
Poilsio
šventinėmis
dienomis

1 Vikšrinis ekskavatorius su kaušo talpa iki
0,5 m3

iki 2 iki 4 1

2 Ratinis vienkaušis  ekskavatorius su kaušo
talpa 0,5 m3

iki 2 iki  4 1

3 Vikšrinis buldozeris iki 2 iki 4 2

4 Savivartis iki 10 t iki 2 iki 4 1

5 Traktorius su priekaba iki 2 iki 4 1

      

     ,,UŽSAKOVAS“                                                                   ,,VYKDYTOJAS“ 

     Šilutės rajono savivaldybės                                                   UAB  ,,Šilutės polderiai “
        administracija  kodas 188723322                                           įmonės kodas 177002890
        Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė                                                 Aukštumalės  g. 5, Šilutė 
        Tel.(8 441) 79201, faks.  (8 441)51517                                 Tel. (8 441) 62230, faks. (8 441) 62236

        Administracijos direktorius                                                    Direktorius
        Šarūnas Laužikas                                                                    Arūnas  Jagminas
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                                                                                                                     Šilutės  rajono savivaldybės
                                                                        ekstremaliųjų situacijų valdymo

                                                                                                    plano 9 priedas

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOLEKTYVINĖS SAUGOS STATINIŲ ŽEMĖLAPIS

Internetinė nuoroda: https://pagd.maps.arcgis.com/apps/Embed/index.html?
webmap=28140c8eb8c14e6e8877db54868704df&extent=20.6951,54.0817,26.985,56.1883&home=tr
ue&zoom=true&previewImage=false&scale=true&search=true&searchextent=true&basemap_gallery
=true&disable_scroll=false&theme=light 
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                                                                                                            Šilutės rajono savivaldybės
                                                           ekstremaliųjų situacijų valdymo

                                                    plano 10 priedas
   

Šilutės rajono savivaldybės žemėlapiai, kuriuose pažymėta patikėjimo teise Savivaldybės
valdoma, naudojama ir disponuojama valstybinė žemė, naudojami plotai, kurie gali būti

naudojami evakuotiems gyventojams laikinai apgyvendinti, žuvusiems ekstremaliųjų situacijų
metu laidoti
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                                                                                                            Šilutės rajono savivaldybės
                                                           ekstremaliųjų situacijų valdymo

                                                    plano 11 priedas

GYVENTOJŲ EVAKAVIMO SCHEMA

 

143

Gyvenamoji vieta Darbo vieta

Surinkti gyventojus ir organizuoti evakavimą, kontroliuoti transporto atvykimą į punktą,
tvarkyti evakuojamų gyventojų ir transporto apskaitą, skirstyti evakuojamuosius į grupes ir

skirti joms transporto priemones, formuoti autotransporto kolonas.
Punkto veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės gyventojų evakavimo komisija.

Gyventojų surinkimo punktas

Registruoti atvykstančius evakuojamuosius gyventojus, skirstyti į grupes ir siųsti į
apgyvendinimo vietas, tvarkyti atvykusių žmonių ir transporto apskaitą, organizuoti transporto

siuntimą į gyventojų surinkimo punktą.
Punkto veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės gyventojų evakavimo komisija.

Tarpinis gyventojų evakavimo punktas

Gyventojų priėmimo punktas

Gyventojų priėmimo punkto paskirtis- pasitikti  atvykstančius  gyventojus, suskirstyti  juos  į
grupes ir palydėti juos iki laikinai  suteiktų  gyvenamųjų patalpų.

Laikino apgyvendinimo vieta
Apgyvendinimas, būtiniausių paslaugų suteikimas, sudaromos buitinės, sanitarinės higieninės

sąlygos žmonėms išgyventi iki bus leidžiama grįžti į nuolatines gyvenamąsias vietas. Vietų
veiklą koordinuoja gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupė 



Gyventojų surinkimo punkto struktūra

Punkto viršininkas Seniūnas, mokyklos direktorius
Transporto apskaitos grandis 2
Gyventojų apskaitos grandis 3

Gyventojų įsodinimo į transportą ir kolonų  formavimo
grandis

2

Ryšių ir informavimo grandis 2
Viešosios tvarkos palaikymo grandis 2

Medicinos pagalbos grandis 2

Tarpinio gyventojų evakavimo punkto struktūra

Punkto viršininkas Seniūnas, mokyklos direktorius
Evakuotų gyventojų apskaitos grandis 2

Transporto apskaitos grandis 1
Ryšių ir informavimo grandis 1

Viešosios tvarkos palaikymo grandis 2
Medicinos pagalbos grandis 2

Gyventojų užterštumo kontrolės grandis 2
Sanitarinio švarinimo grandis 4

Autotransporto ir technikos švarinimo punktas 2

Evakuotų gyventojų priėmimo punkto organizacinė struktūra

Punkto viršininkas Seniūnas, mokyklos direktorius
Apgyvendinimo grandis 8

Gyventojų ir transporto apskaitos grandis 2
Ryšių ir informavimo grandis 2

Viešosios tvarkos palaikymo grandis 2
Medicininės pagalbos grandis 2
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VALDYMO ORGANIZAVIMAS SAVIVALDYBĖS LYGIU

Pastaba:
Tiesioginis  valdymas
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Šilutės rajono savivaldybė

Administracijos direktorius

Gyventojų evakavimo komisija
Gyventojų kolektyvinės apsaugos

organizavimo grupė

Kintų sen.

Saugų sen.

Švėkšnos sen.

Vainuto sen.

Usėnų sen.

Katyčių sen.

Rusnės sen.

Ž. Naumiesčio 
sen.

Juknaičių 
sen.

Šilutės sen.

Gardamo sen.

Ūkio 
subjektas

Gyventojų
surinkimo
punktas

Tarpinis 
gyventojų 
evakavimo
punktas

Evakuotų
gyventojų
priėmimo
punktas

Evakuotų
gyventojų

laikino
apgyvendi
nimo vieta



                                                                                                       Šilutės rajono savivaldybės
                                                           ekstremaliųjų situacijų valdymo
                                                           plano 12 priedas

KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ, EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ AR
EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE SCHEMA

Pastaba                  informacijos teikimas ir priėmimas
                              informacijos teikimas švenčių, nedarbo dienomis bei nedarbo valandomis
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Klaipė�dos priėsgaisrinė�  gėlbė� jimo valdyba
tėl./faks. (8 46)  35 44 73

ėl. p. klaipėda.pgv@vpgt.lt 
Opėracinio vadovavimo  skyriaus  budinti  
pamaina

tėl. (8 46) 35 44 74, faks. (8 46) 41 06 43
ėl. p. klaipėda.ovs@vpgt.lt

Priėsgaisrinė� s apsaugos ir 
gėlbė� jimo dėpartamėnto 

priė VRM Situacijų 
koordinavimo skyriaus 

budintysis   tėl. (8 5)  271 
7511, 271 7512,faks. (8 5) 
271 7513,mob. 8 610 02 
359,ėl. p.: ėms@vpgt.lt ,  

sks@vpgt.lt 

Ministro pirmininko 
tarnyba

mob. 8 618 88003,
mob. 8 698 42600
ėl. p. 
kriziu_sk@lrv.lt

Šilutės rajono savivaldybės administracija
Dirėktorius, Ekstrėmaliųjų situacijų komisijos pirmininkas, (8 441)  79 201,  faks. (8 441)  51 

517, Mob. 8 616 45148, ėl. p. virgilijus.pozingis@silutė.lt
Dirėktoriaus pavaduotoja, Ekstrėmaliųjų situacijų opėracijų cėntro koordinatorė� , (8 441)  79 

290,
Faks. (8 441)  51 517, mob. 8 690 06526, ėl. p. daiva.zėbėliėnė@silutė.lt 

Viėsųjų paslaugų skyriaus vėdė� jas , (8 441)  51 715, mob. 8 687 35 790, ėl p. 
rėmigijus.rimkus@silutė.lt 

Civilinė�s saugos spėcialistas, (8 441)  79 208, mob. 8 659 42919, ėl. p. 
rimantas.zimantas@silutė.lt

Tauragė�s apskritiės  vyriausiojo
policijos komisariato S9 ilutė�s rajono

policijos komisariatas
tėl. (8 700) 64 072;

ėl. p.  silutėsrpk@policija.lt

Aplinkos apsaugos dėpartamėnto
S9 ilutė�s aplinkos apsaugos

inspėkcija,
tėl. (8 441)  52 205,

 ėl. p. galina.misėviciėnė  @aad.am.lt  

S9 ilutė�s valstybinė�  maisto ir
vėtėrinarijos tarnyba

tėl./faks. (8 441) 62 286,  
ėl. p. silutė  @  vmvt.lt  

VĮ „Valstybinių miskų urė�dija“
S9 ilutė�s rėgioninis padalinys

tėl./faks. (8 441)  62 111, 
ėl.p. silutė  @vivmu.lt  

Informacijos apiė įvykį, grėsiantį ar įvykusį ėkstrėmalųjį įvykį, grėsiancią ar susidariusią
ėkstrėmaliąją situaciją saltinis (Juridiniai ir fiziniai asmėnys)

ŪE kio subjėktų vadovai

Svėikatos priėz iuF ros ir gydymo
įstaigų, S9 ilutė�s rajono savivaldybė�s

įmonių vadovai

Klaipė�dos priėsgaisrinė�s gėlbė� jimo
valdybos S9 ilutė�s priėsgaisrinė�

gėlbė� jimo tarnyba
tėl./faks. (8 441)  75 332
ėl. p. silutė  .pgt@vpgt.lt  

Pagalbos tarnybų bendrasis numeris,

tel. 112

mailto:palanga.pgt@vpgt.lt
mailto:palangosm@vet.lt
mailto:klaipeda.pgv@vpgt.lt
mailto:klaipeda.ovs@vpgt.lt
mailto:ems@vpgt.lt
mailto:sks@vpgt.lt
mailto:kriziu_sk@lrv.lt
mailto:rimantas.zimantas@silute.lt


                                                                                                                                                               Šilutės rajono savivaldybės 
                             ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 13 priedas

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIO MATERIALAUS  KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO
KULTŪROS PAVELDO SĄRAŠAI

SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIO MATERIALAUS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO, KURIAM UŽTIKRINAMA PRIEŽIŪRA, SĄRAŠAS 

Eil.
Nr.

Savivaldybės
teritorijoje esančio
kultūros paveldo
(nekilnojamojo)

pavadinimas

Kultūros paveldo
(nekilnojamojo) 

adresas,
tel. Nr., 

el. paštas

Asmuo, atsakingas už
kultūros paveldo

(nekilnojamojo) priežiūrą
(vardas, pavardė, pareigos ir

jo kontaktiniai duomenys
(adresas, tel. Nr., el. paštas))

Savivaldybės kultūros
skyriaus vadovo vardas,
pavardė ir jo kontaktiniai

duomenys (adresas, tel. Nr.,
el. paštas)

Ūkio subjekto
(fizinio asmens), kuris užtikrins
priežiūrą paskelbus mobilizaciją,
pavadinimas (vardas, pavardė) ir

jo kontaktiniai duomenys
(adresas, tel. Nr., el. paštas)

Atsakingo savivaldybės administracijos
darbuotojo vardas, pavardė ir jo  kontaktiniai

duomenys (tel. Nr., el. paštas)

1 2 3 4 5 6 7

1. Dvaro rūmai Lietuvininkų g. 4
Tel. (8 441) 62207

Indrė Skablauskaitė, direktorė
Tel. 8 682 29145

direktore@silutesmuziejus.lt

Aidas Šimkus, ūkvedys
Tel. 8 685 05953

ūkvedys@silutesmuziejus.lt

Vilma Griškevičienė,
Kultūros skyriaus vedėja

Tel. 8 687 95 800
v  ilma.griskeviciene@silute.lt  

Natalija Kučinskaja, vyriausia
fondų saugotoja
Tel. 8 600 04169

fondai@silutesmuziejus.lt

Ignas Giniotis, muziejininkas–
istorikas

Tel. 8 671 84412
istorija@silutesmuziejus.lt  

Savivaldybės ūkio skyriaus vedėja 
Stanislova Dilertienė
Tel. (8 441) 79202
mob. 8 656 84887

stanislova.dilertiene  @silute.lt  

2. Tarnų namas Lietuvininkų g. 4
Tel. (8 441) 62207

Indrė Skablauskaitė, direktorė
Tel. 8 682 29145

direktore@silutesmuziejus.lt

Aidas Šimkus, ūkvedys
Tel. 8 685 05953

ūkvedys@silutesmuziejus.lt

Vilma Griškevičienė,
Kultūros skyriaus vedėja

Tel. 8 687 95 800
v  ilma.griskeviciene@silute.lt  

Natalija Kučinskaja, vyriausia
fondų saugotoja
Tel. 8 600 04169

fondai@silutesmuziejus.lt

Ignas Giniotis, muziejininkas–
istorikas

Tel. 8 671 84412
istorija@silutesmuziejus.lt  

Savivaldybės ūkio skyriaus vedėja 
Stanislova Dilertienė
Tel. (8 441) 79202
mob. 8 656 84887

stanislova.dilertiene  @silute.lt  

mailto:istorija@silutesmuziejus.lt
mailto:fondai@silutesmuziejus.lt
mailto:Vilma.griskeviciene@silute.lt
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3. Restauravimo ir
amatų centras

Lietuvininkų g. 4
Tel. (8 441) 62207

Indrė Skablauskaitė, direktorė
Tel. 8 682 29145

direktore@silutesmuziejus.lt

Aidas Šimkus, ūkvedys
Tel. 8 685 05953

ūkvedys@silutesmuziejus.lt

Vilma Griškevičienė,
Kultūros skyriaus vedėja

Tel. 8 687 95 800
v  ilma.griskeviciene@silute.lt  

Natalija Kučinskaja, vyriausia
fondų saugotoja
Tel. 8 600 04169

fondai@silutesmuziejus.lt

Ignas Giniotis, muziejininkas–
istorikas

Tel. 8 671 84412
istorija@silutesmuziejus.lt  

Savivaldybės ūkio skyriaus vedėja 
Stanislova Dilertienė
Tel. (8 441) 79202
mob. 8 656 84887

stanislova.dilertiene  @silute.lt  

4. Dvaro malkinė Lietuvininkų g. 4
Tel. (8 441) 62207

Indrė Skablauskaitė, direktorė
Tel. 8 682 29145

direktore@silutesmuziejus.lt

Aidas Šimkus, ūkvedys
Tel. 8 685 05953

ūkvedys@silutesmuziejus.lt

Vilma Griškevičienė,
Kultūros skyriaus vedėja

Tel. 8 687 95800
v  ilma.griskeviciene@silute.lt  

Natalija Kučinskaja, vyriausia
fondų saugotoja
Tel. 8 600 04169

fondai@silutesmuziejus.lt

Ignas Giniotis, muziejininkas–
istorikas

Tel. 8 671 84412
istorija@silutesmuziejus.lt  

Savivaldybės ūkio skyriaus vedėja 
Stanislova Dilertienė
Tel. (8 441) 79202
mob. 8 656 84887

stanislova.dilertiene  @silute.lt  

mailto:istorija@silutesmuziejus.lt
mailto:fondai@silutesmuziejus.lt
mailto:Vilma.griskeviciene@silute.lt
mailto:%C5%ABkvedys@silutesmuziejus.lt
mailto:direktore@silutesmuziejus.lt
mailto:istorija@silutesmuziejus.lt
mailto:fondai@silutesmuziejus.lt
mailto:Vilma.griskeviciene@silute.lt
mailto:%C5%ABkvedys@silutesmuziejus.lt
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SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIO MATERIALAUS KILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Savivaldybės
teritorijoje esančio
kultūros paveldo

(kilnojamojo)
pavadinimas

Kultūros paveldo
(kilnojamojo) 

adresas,
 tel. Nr., 
el. paštas

Asmuo, atsakingas už
kultūros paveldo

(kilnojamojo) priežiūrą
(vardas, pavardė, pareigos ir

jo kontaktiniai duomenys
(adresas, tel. Nr., el. paštas))

Savivaldybės kultūros
skyriaus vadovo vardas,
pavardė ir jo kontaktiniai

duomenys (adresas, tel. Nr., el.
paštas)

Ūkio subjekto
(fizinio asmens), kuris užtikrina
priežiūrą pavadinimas (vardas,

pavardė) ir jo kontaktiniai
duomenys (adresas, tel. Nr., el.

paštas)

Atsakingo savivaldybės administracijos
darbuotojo vardas, pavardė ir jo  kontaktiniai

duomenys (tel. Nr., el. paštas)

1 2 3 4 5 6 7

1. Dvaro rūmai:
Ekspozicijos:

„Miestiečio buitis“
Indai, baldai, tekstilės ir

etnografijos skyriaus
eksponatai.

„H. Šojaus  dvaro
menė“

Baldai, dailės kūriniai,
indai.

H. Šojaus kabinetas
Baldai, dailės kūriniai,
dokumentai, knygos,

fotografijos .
„H. Šojaus

archeologinė
ekspozicija“
Archeologijos

eksponatai.

Lietuvininkų g. 4
Tel. (8 441) 62207

Indrė Skablauskaitė,
direktorė

Tel. 8 682 29145
direktore@silutesmuziejus.lt

Aidas Šimkus, ūkvedys
Tel. 8 685 05953

ūkvedys@silutesmuziejus.lt

Vilma Griškevičienė,
Kultūros skyriaus vedėja

Tel. 8 687 95800
v  ilma.griskeviciene@silute.lt  

Natalija Kučinskaja, vyriausia
fondų saugotoja
Tel. 8 600 04169

fondai@silutesmuziejus.lt

Ignas Giniotis, muziejininkas–
istorikas

Tel. 8 671 84412
istorija@silutesmuziejus.lt  

Savivaldybės ūkio skyriaus vedėja 
Stanislova Dilertienė
Tel. (8 441) 79202
mob. 8 656 84887

stanislova.dilertiene  @silute.lt  
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„H. Šojaus
etnografinė
ekspozicija“

Tekstilė, etnografiniai
eksponatai, baldai.

„H. Šojaus kelionių
ekspozicija“

Baldai, fotografijos,
archeologiniai radiniai,

žemėlapiai.
„H. Šojaus gamtos

ekspozicija“
Baldai, ginklai,

herbariumai,  gyvūnų
iškamšos, vabalų ir
drugelių kolekcijos.
Fondų saugyklos:

Archeologijos, istorijos,
etnografijos, raštijos,

fotografijos,
vaizduojamosios ir
taikomosios dailės

rinkiniai.
2 Restauravimo  ir amatų

centras:
Ekspozicijos:

„Mažosios Lietuvos
spausdinto žodžio

raida“
Dokumentai, knygos,

spausdinimo mašinėlės.
Fondai:

Etnografijos rinkiniai.

Lietuvininkų g. 4
Tel. (8 441) 62207

            

Indrė Skablauskaitė,
direktorė

Tel. 8 682 29145
direktore@silutesmuziejus.lt

Aidas Šimkus, ūkvedys
Tel. 8 685 05953

ūkvedys@silutesmuziejus.lt

Vilma Griškevičienė,
Kultūros skyriaus vedėja

Tel. 8 687 95800
v  ilma.griskeviciene@silute.lt  

Natalija Kučinskaja, vyriausia
fondų saugotoja
Tel. 8 600 04169

fondai@silutesmuziejus.lt

Ignas Giniotis, muziejininkas–
istorikas

Tel. 8 671 84412
istorija@silutesmuziejus.lt  

Savivaldybės ūkio skyriaus vedėja 
Stanislova Dilertienė
Tel. (8 441) 79202
mob. 8 656 84887

stanislova.dilertiene  @silute.lt  
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3. Tarnų namas

Ekspozicijos:
„Liaudies buities

ekspozicija“
Etnografiniai
eksponatai.

Fondai:
Etnografijos rinkiniai.

Lietuvininkų g. 4
Tel. (8 441) 62207

            

Indrė Skablauskaitė,
direktorė

Tel. 8 682 29145
direktore@silutesmuziejus.lt

Aidas Šimkus, ūkvedys
Tel. 8 685 05953

ūkvedys@silutesmuziejus.lt

Vilma Griškevičienė,
Kultūros skyriaus vedėja

Tel. 8 687 95800
Vilma.griskeviciene@silute.lt

Natalija Kučinskaja, vyriausia
fondų saugotoja
Tel. 8 600 04169

fondai@silutesmuziejus.lt

Ignas Giniotis, muziejininkas–
istorikas

Tel. 8 671 84412
istorija@silutesmuziejus.lt  

Savivaldybės ūkio skyriaus vedėja 
Stanislova Dilertienė
Tel. (8 441) 79202
mob. 8 656 84887

stanislova.dilertiene  @silute.lt  
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                                                                                                             Šilutės rajono savivaldybės
                                                                 ekstremaliųjų situacijų valdymo

                                                          plano 14 priedas

               Patvirtinta
                                            Administracijos direktoriaus 

                                                  2017-05-15 įsakymu Nr. AI-527

STATINIŲ  IR JUOSE  ESANČIŲ PATALPŲ, SKIRTŲ KOLEKTYVINEI APSAUGAI, 
 SĄRAŠAS

Eil.
Nr. Pastato, kuriame numatytos     

kolektyvinės apsaugos patalpos
adresas

Pastato
unikalus Nr.

Patalpos  žymėjimas 
plane

Patalpų 
plotas
kv. m.

Minimalus paslepiamų
žmonių skaičius

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ŠILUTĖS SENIŪNIJA
Gyventojų skaičius: 19 100

Planuojamų paslėpti minimalus gyventojų  skaičius: 4306
Minimalus kolektyvinės apsaugos patalpų  ploto poreikis :7758  kv. m. 

1. Atgimimo alėja 3, Šilutė
Šilutės Vydūno gimnazija

tel.  (8 441) 62401

80893-5002-
6035

1-10;1-21;1-29; 381,08 211

2. K. Kalinausko g. 2, Šilutė
Šilutės pirmoji gimnazija

tel. (8 441) 62008

8892-5002-
6014

1-4; 1-5; 1-6; 1-7; 1-
8; 1-9; 1-11;1-23; 1-
24; 1-25; 1-26; 1-27;

1-28; 1-48; 1-49;

1163,62 646

3.
Žalgirio g.16, Šilutė

Šilutės Pamario pagrindinė
mokykla 

tel. (8 441) 62226

8898-1002-
1027

 1-3; 1-22;1-39;1-
40;1-41; 1-42;1-43;

1-54;1-55;1-59;1-60;
1-61;1-62;1-63; 1-

64;1-65;

1336,45 742

4. Sodų g. 7, Šilutė
Šilutės M. Jankaus  pagrindinė

mokykla
tel. (8 441) 62041

8897-3007-
4017

1-6;1-7; 1-15;1-16;1-
17;1-18;1-19;1-211-
23;1-30;1-42;1-43;1-

55;

1059,28 588

5. K. Kalinausko g. 10, Šilutė
Šilutės Žibų pradinė mokykla

tel. (8 441) 75958

8896-1002-
7014

1-2;1-8;1-10;1-18;1-
19;1-24;1-25;1-26;1-
40;1-41;1-42;1-44;1-
47;1-48;1-49;1-50;1-
51;1-53;1-54;1-55;1-

56;1-57;158;

559,2 310

6. Lietuvininkų g. 38, Šilutė
Šilutės meno mokykla

tel. (8 441) 76555

8890-5000-
8037

1-1;1-11;1-12;1-
14;1-17;1-24;1-25;1-
34;1-43;1-52;1-53;

701,2 389

7. K. Kalinausko g. 10, Šilutė
Šilutės jaunimo ir suaugusių

mokymo centras
tel. (8 441) 62045

8898-7002-
1010

1-7;1-10;1-11;1-
12;1-22;1-23;1-31;1-
45;1-46;1-49;1-50;1-

51;1-59;

432,4 240
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8. Lietuvininkų g. 6, Šilutė
Šilutės kultūros ir pramogų

centras
tel. (8 441) 77113

8898-5016-
8018

1-1;1-4;1-11;1-30;1-
44;1-45;1-46;1-55;2-
2;2-5;2-9;2-14;2-26;

1110,8 616

9. Lietuvininkų g. 72, Šilutė,
Šilutės profesinio mokymo

centras
tel. (8 441) 53360

8898-5020-
1215

1-4;1-8;1-10;1-16;1-
25;1-26;

227,19 126

10. Tilžės g. 32A, Šilutė, 
 Šilutės  profesinio mokymo

centro sporto salė
tel. (8 441) 53360

8898-5009-
1018 1-3; 636,6 353

11 Šilojų g. 15, Traksėdžiai, Šilutės
rajonas

M. Jankaus pagrindinės mokyklos
progimnazijos skyrius

tel. (8 441) 62041

8896-2007-
0010 1-3;1-4;1-5; 154,81 85

GARDAMO SENIŪNIJA
Gyventojų skaičius: 1 812

Planuojamų paslėpti  minimalus gyventojų  skaičius: 212
Minimalus kolektyvinės apsaugos patalpų  ploto poreikis: 381 kv.m.

12. Martyno Mažvydo g. 4, Gardamo
mstl., Šilutės rajonas

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos
Gardamo progimnazijos skyrius

tel. (8 441) 59631

8896-5007-
3014

1-3;1-4;1-5;1-6;1-7
198,02 110

13. V. Gaigalaičio g. 12, Ramučių
kaimas, Gardamo sen. Šilutės r. 
Ramučių bendruomenės namai

tel. 8  651 28554

8896-5007-
2017

1-4;1-5;1-6;1-7;1-
8;1-9;1-10; 183,74 102

JUKNAIČIŲ SENIŪNIJA
Gyventojų skaičius: 2 556

Planuojamų paslėpti  minimalus gyventojų  skaičius: 708
Minimalus kolektyvinės apsaugos patalpų  ploto poreikis: 1276 kv. m.

14. Beržų g. 2, Juknaičiai, Šilutės
rajonas

Juknaičių pagrindinė mokykla
tel. (8 441) 58683

8897-5010-
8014

1-3;1-6;1-8;1-11;1-
25;1-26;1-27;1-28 1-

46;
715,1 476

15. Šiloko g. 1, Juknaičiai, Šilutės
rajonas.

Juknaičių kultūros namai
tel. (8 441) 58618

8897-2009-
6032

1-15;1-19;1-20;1-22;
561,54 374

KATYČIŲ SENIŪNIJA 
Gyventojų skaičius:  1 080

Planuojamų paslėpti  minimalus gyventojų  skaičius: 459
Minimalus kolektyvinės apsaugos patalpų  ploto poreikis : 826 kv. m.

16. Šilutės g. 5, Katyčių kaimas,
Šilutės rajonas

Katyčių pagrindinė mokykla 
tel. (8 441) 41544

8899-7003-
1010

1-14;1-15;1-16;1-
25;1-28;1-36; 490,3 272
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17. Turgaus g. 1, Katyčių kaimas,
Šilutės rajonas

Katyčių kultūros namai
tel. (8 441) 41541

8892-0012-
8011

1-2;;1-4;1-5;1-12;1-
14;1-17;1-21; 338 187

KINTŲ SENIŪNIJA 
Gyventojų skaičius:  1 680

Planuojamų paslėpti minimalus gyventojų  skaičius: 540
Minimalus kolektyvinės apsaugos patalpų  ploto poreikis : 975 kv. m.

18. Kuršių g. 19, Kintų miestelis,
Šilutės r. sav.

Kintų pagrindinė mokykla
tel. (8 441) 47135

8896-8008-
9019

1-1;1-26;1-27;1-
30;1-31 447,8 248

19. Kuršių g. 23, Kintų miestelis,
Šilutės r. sav.

Kintų pagrindinės mokyklos
daugiafunkcinis centras

tel. (8 441) 47135

8891-9010-
3013

1-1;1-10;1-16;1-
17;1-24;1-25;1-26;

528,8 293

RUSNĖS SENIŪNIJA
 Gyventojų skaičius:  1 470

Planuojamų paslėpti minimalus gyventojų  skaičius: 618
Minimalus kolektyvinės apsaugos patalpų  ploto poreikis : 1112 kv. m.

20. Taikos g. 2, Rusnė Šilutės r.
Rusnės specialioji mokykla

tel. (8 441) 58149

8892-0003-
8021

8892-009-
9019

1-5;1-10;1-12;1-
13;1-33;1-35; 165,09

450,8

91

250

1-3;1-4;1-9;1-10;1-
11;1-12;1-13;1-15;1-
19;1-20;1-40;1-41;1-
42;1-47;1-48;1-49;1-
50;1-51;1-53;1-57;1-

58;
21. Neringos g. 29A, Rusnė Šilutės r.

Pamario pagrindinės mokyklos
Rusnės progimnazijos skyrius

(8 441) 62226

8897-1004-
2013

1-6;1-7;1-8;1-9;1-
10;1-18;1-21;1-22;1-

23;

500,9 277

SAUGŲ SENIŪNIJA 
Gyventojų skaičius:  3  680

Planuojamų paslėpti minimalus gyventojų  skaičius: 856
Minimalus kolektyvinės apsaugos patalpų  ploto poreikis : 1543 kv.m.

22. Tilžės g. 16, Saugų kaimas Šilutės
rajonas

Saugų J. Mikšo pagrindinė
mokykla

tel. (8 441) 46868

8889-0017-
3010

1-1A;1-8;1-9;1-
9A;1-10;1-11;1-

14;1-25
534,9 296

23. Mažosios Lietuvos g. 2, Saugų
kaimas, Šilutės rajonas

Šilutės socialinės globos namai
tel. (8 441) 62130

8889-0003-
5074

1-2;1-3;1-9;1-10;1-
11;1-13;1-14;1-15;1-
16;1-17;1-18;1-19;1-
20;1-21;1-22;1-28;1-

29

231,4 128

24. Veiviržo g. 16,Vilkyčių kaimas
Šilutės rajonas

8898-9006-
3010

1-4;1-9;1-10;1-11;1-
13;1-20; 1-22;1-

27;1-34;1-42;1-47;1-
778,7 432
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Vilkyčių pagrindinė mokykla
tel. (8 441) 44718

64;1-65;1-66;1-71;

ŠVĖKŠNOS SENIŪNIJA 
Gyventojų skaičius:  3 080

Planuojamų paslėpti minimalus gyventojų  skaičius: 723
Minimalus kolektyvinės apsaugos patalpų  ploto poreikis : 1303 kv. m.

25. Sodo g.1, Švėkšnos mstl. Šilutės
rajonas

Švėkšnos ,,Saulės “ gimnazija
tel. (8 441) 48282

8897-6010-
2013

1-3; 1-5;1-6;1-7;1-
8;1-91-12;1-22;1-
25;1-35;1-38;1-39;

613 340

26. Šylių g. 7, Vilkėno-1 km.
Švėkšnos sen., Šilutės rajonas 
,,Diemedžio“ ugdymo centras

tel. (8 441) 48328

8891-9009-
1012

1-3;1-8;1-11;1-42;1-
43;1-44;1-45;1-46;1-

47;
690 383

USĖNŲ SENIŪNIJA
Gyventojų skaičius:  1 300

Planuojamų paslėpti minimalus gyventojų  skaičius: 367
Minimalus kolektyvinės apsaugos patalpų  ploto poreikis : 661 kv. m.

27. Jazminų g. 3, Usėnų kaimas,
Šilutės rajonas

Usėnų pagrindinė mokykla
tel. (8 441) 40142

8898-2004-
5013

1-1;1-3;1-6;1-9;1-
10;1-13;1-14;1-15;1-

30;1-31
661,5 367

VAINUTO SENIŪNIJA
Gyventojų skaičius: 2 224

Planuojamų paslėpti minimalus gyventojų  skaičius: 581
Minimalus kolektyvinės apsaugos patalpų  ploto poreikis : 1046 kv. m. 

28. Tauragės g. 14,Vainuto mstl.,
Šilutės rajonas

Vainuto gimnazija
tel. (8 441) 44352

8896-1008-
7014

1-4;1-6;1-20;1-21;1-
22;1-23;1-241-33;1-

43;1-44; 2-16;
1046,07 581

ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO SENIŪNIJA 
Gyventojų skaičius:3 140

Planuojamų paslėpti minimalus gyventojų  skaičius: 285
Minimalus kolektyvinės apsaugos patalpų  ploto poreikis :514 kv. m.

29. Mokyklos g. 1, Žemaičių
Naumiesčio mstl., Šilutės rajonas
Žemaičių Naumiesčio gimnazija

tel. (8 441) 59614

8897-0004-
9011

1-4;11-23;1-24;1-
43;1-44;1-56; 385 213

30. Mirglono g. 9, Degučių kaimas
Šilutės rajonas

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos
Degučių skyrius

tel. (8 441) 59614

8899-8003-
8018 1-22;1-23;1-24;1-25; 129,8 71
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Šilutės rajono savivaldybė
ekstremaliųjų situacijų valdymo  

                                                                                                                                                                                               plano 15 priedas
Šilutės rajono visuomeninės paskirties pastatų, kuriuose galima laikinai apgyvendinti evakuotus gyventojus, sąrašas

Eil.
Nr.

Objekto
pavadinimas

Paskirtis
Adresas,
telefonas

Plotas
(m2)

Galimybė
apgyvendinti
evakuotojų
gyventojų
(skaičius)

Galimybė maitinti
žmones

Pastabos

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Viešbutis restoranas
„Gilija“

Viešbutis
restoranas

Vytauto g. 17, Šilutė 1000 50 80 žmonių /per
pamainą

2. Viešbutis „Deims“ Viešbutis
restoranas

Lietuvininkų g. 70,
Šilutė

2000 85 85 žmonių /per
pamainą

3. Laisvalaikio ir poilsio
centras „Ventainė“

Viešbutis
restoranas,
pramogos

Marių g. 7, Ventė, Kintų
seniūnija

1000 100 100 žmonių/per
pamainą

4. Svečių namai „Villa
Verdaine“

Viešbutis Tilžės 24, Šilutė 500 45 45 žmonių/per
pamainą

5. Poilsio ir pramogų
kompleksas „Mingės

poilsis“

Viešbutis,
pramogos

Upaičio g. 2, Minijos
kaimas Kintų seniūnija

400 40 40 žmonių/per
pamainą

6. Kaimo turizmo sodyba
„Ąžuola“

Kaimo turizmas Tauragės g. 38,
Vainutas, Vainuto

seniūnija

800 50 50 žmonių/per
pamainą

7. Turizmo kompleksas
„Mėlynasis karpis“

Kaimo
turizmas,
vandens

pramogos

Kintų k. Kintų seniūnija 500 45 45 žmonių/per
pamainą
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8. Kaimo turizmo sodybos,
internetinė nuoroda 

http://siluteinfo.lt/turizmo-
paslaugos/

apgyvendinimas/ 

Kaimo turizmas Šilutės rajono
savivaldybė

---- 700 700 žmonių/per
pamainą

9. Kaimo turizmo sodyba
„Alsė“

Kaimo turizmas Alseikių kaimas,
Švėkšnos seniūnija

600 70 70 žmonių/per
pamainą

10. Poilsiavietė Kaimo turizmas Nemuno g. 6, Rusnė 200 25 25 žmonių/per
pamainą

11. Poilsiavietė „Nemunas“ Kaimo turizmas Šilininkų kaimas
Juknaičių seniūnija

600 50 50 žmonių/per
pamainą

12. Šilutės profesinio
mokymo centras

Mokymo
įstaiga

Mokyklos g. 3, Pagrynių
kaimas Šilutės seniūnija;

Dariaus ir Girėno  g.
31, Žemaičių

Naumiestis, Šilutės r.
sav.; Lietuvininkų g. 72,

Šilutė

2000 200 200 žmonių/per
pamainą

13. „Diemedžio“ ugdymo
centras

Mokymo
įstaiga

Šylių g. 7, Vilkėno I
kaimas, Švėkšnos

seniūnija

1000 30 30 žmonių/per
pamainą

14. Rusnės specialioji
mokykla

Mokymo
įstaiga

Taikos g. 2, Rusnė,
Rusnės seniūnija

1000 70 70 žmonių/per
pamainą

IŠ VISO: 1560 1560 žmonių/per
pamainą
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           Šilutės rajono savivaldybė
ekstremaliųjų situacijų valdymo

                                                                                                                                                                                               plano 16 priedas

Šilutės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų, kuriose galima organizuoti evakuotų gyventojų maitinimą,
sąrašas

Eil.
Nr.

Seniūnija
Mokymo įstaigos 

pavadinimas
Adresas, telefonas

Mokinių/
vaikų

skaičius

Maisto ruošimo
vieta

Maisto produktus tiekianti įmonė, telefonas

1 2 3 4 5 6 7

1. Šilutės Lopšelis -  darželis
„Gintarėlis“

Kęstučio g. 14, Šilutė 214 Lopšelio-darželio
virtuvė

Įvairios įmonės, centralizuotai

2. Šilutės Lopšelis -  darželis
„Ąžuoliukas“

Kęstučio g. 5, Šilutė 172 Lopšelio-darželio
virtuvė

Įvairios įmonės, centralizuotai

3. Šilutės Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų
mokymo centras

Kalinausko g. 10,
Šilutė

(3 aukštas)

160 Mokyklos
virtuvėje

UAB "Grūstė", Naftininkų g. 38-2,
Mažeikiai, tel. (8 443) 20300. 

4. Šilutės Lopšelis – darželis „Pušelė“ Miško g. 8. Šilutė 196 Lopšelio-darželio
virtuvė

Įvairios įmonės, centralizuotai

5. Šilutės Lopšelis – darželis „Žibutė“ Cintjoniškių g, 3,
Šilutė

186 Lopšelio-darželio
virtuvė

Įvairios įmonės, centralizuotai

6. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė
mokykla

Sodų g. 7, Šilutė 760 Mokyklos
virtuvėje

UAB "Grūstė", Naftininkų g. 38-2,
Mažeikiai, tel. (8 443) 20300. 

7. Šilutės Šilutės pirmoji gimnazija K. Kalinausko g. 2,
Šilutė

315 Mokyklos
virtuvėje

I. Birbalienės įmonė, kontaktai: e.p.
birbaliene@gmail.com tel. Nr. 8 615 67989. 

8. Šilutės Šilutės Vydūno gimnazija Atgimimo alėja 3,
Šilutė

370 Mokyklos
virtuvėje

UAB "Agsira",  Tilžės 52, Šilutė, tel.+370
687 74273, el.p.

ramutesvaistazoles@gmail.com. 
9. Šilutės Lopšelis – darželis

„Raudonkepuraitė“
Atgimimo al. 1,

Šilutė
210 Lopšelio-darželio

virtuvė
Įvairios įmonės, centralizuotai
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10. Šilutės Lopšelis – darželis
„Žvaigždutė“

V. Kudirkos g. 20,
Šilutė

200 Lopšelio-darželio
virtuvė

Įvairios įmonės, centralizuotai

11. Šilutės Šilutės Žibų pradinė mokykla K. Kalinausko g. 10,
Šilutė

300 Mokyklos
virtuvėje

UAB "Grūstė", Naftininkų g. 38-2,
Mažeikiai, tel. (8 443) 20300. 

12. Šilutės Šilutės Pamario pagrindinė
mokykla

Žalgirio g. 16, Šilutė 800 Mokyklos
virtuvėje

Aldonos Naujokienės įmonė
Naujakiemio g.  6-36, Klaipėda

Tel. 8 685 55372 
13. Šilutės Šilutės profesinio mokymo

centras
Mokyklos g. 3,

Pagrynių kaimas,
Šilutės seniūnija

590 Mokyklos
virtuvėje

Įvairios įmonės, centralizuotai

14. Katyčių Katyčių pagrindinė mokykla Šilutės g. 5, Katyčiai,
Šilutės r. sav.

118 Mokyklos
virtuvėje

VšĮ „Bruneros“, Palangos g. 30C, Kretinga, 
tel. (8 445) 77355,
mob. 8 613 07027,

el. p. info@bruneros.lt
15. Usėnų Usėnų pagrindinė mokykla Jazminų g. 3, Usėnai,

Šilutės r. sav.
108 Mokyklos

virtuvėje
UAB „Loreva“, Tilžės g. 2, Usėnai, Šilutės r.
tel. +370 623 97966

16. Kintų Kintų pagrindinė mokykla Kuršių g. 19, Kintai,
Šilutės r. sav.

187 Mokyklos
virtuvėje

UAB "Agsira",  Tilžės 52, Šilutė, tel.+370 
687 74273, el.p. 
ramutesvaistazoles@gmail.com. 

17. Švėkšnos Švėkšnos lopšelis - darželis Sodo g. 3, Švėkšna,
Šilutės r. sav.

88 Lopšelio-darželio
virtuvė

Įvairios įmonės, centralizuotai

18. Rusnės Rusnės specialioji mokykla Taikos g. 2, Rusnė,
Šilutės r. sav.

80 Mokyklos
virtuvėje

UAB „Agsira“,  Tilžės 52, Šilutė, tel.+370 
687 74273, el.p. 
ramutesvaistazoles@gmail.com. 

19. Rusnės Šilutės Pamario pagrindinė
mokyklos Rusnės

progimnazijos skyrius

Neringos 29A,
Rusnė, Šilutės r.

savivaldybė

90 Mokyklos
virtuvėje

Aldonos Naujokienės įmonė
Naujakiemio g.  6-36, Klaipėda

Tel. 8 685 55372 
20. Vainuto Vainuto gimnazija Tauragės g. 14,

Vainutas, Šilutės r.
sav.

215 Mokyklos
virtuvėje

VšĮ „Bruneros“, Palangos g. 30C, Kretinga, 
tel. (8 445) 77355,
mob. 8 613 07027,

el. p. info  @bruneros.lt  
21. Juknaičių Juknaičių pagrindinė mokykla Beržų g. 2,

Juknaičiai, Šilutės r.
200 Mokyklos

virtuvėje
UAB „ RIMVA“, Šiloko g.1, Juknaičių k.

Juknaičių sen. tel.
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sav. 8 612 14046 
22. Saugų Vilkyčių pagrindinė mokykla Veiviržo g. 16,

Vilkyčiai, Saugų sen.
Šilutės r. sav.

160 Mokyklos
virtuvėje

UAB „Sotega“,
Stoties g. 17, Plungė,

tel. 8 613 07027
23. Saugų Saugų J. Mikšo pagrindinė

mokykla
Tilžės g. 16, Saugų

k., Saugų sen.,
Šilutės r. sav.

190 Mokyklos
virtuvėje

Aldonos Naujokienės įmonė
Naujakiemio g.  6-36, Klaipėda

Tel. 8 685 55372 
24. Žemaičių

Naumiesčio
Žemaičių Naumiesčio mokykla

- darželis
Akacijų g. 3,

Žemaičių
Naumiestis, Šilutės r.

sav.

180 Mokyklos -
darželio virtuvė

Įvairios įmonės, centralizuotai

25. Žemaičių
Naumiesčio

Žemaičių Naumiesčio
gimnazija

Mokyklos g. 1,
Žemaičių

Naumiestis, Šilutės r.
sav.

300 Mokyklos
virtuvėje

VšĮ „Bruneros“, Palangos g. 30C, Kretinga, 
tel. (8 445) 77355,
mob. 8 613 07027,

26. Švėkšnos Švėkšnos „Saulės“ gimnazija Sodo g. 1, Švėkšna,
Šilutės r. sav.

320 Mokyklos
virtuvėje

Genovaitės Šliogerienės įmonė H.
Zudermano g. 9, Šilutė, 

tel. 8 698 03680
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           Šilutės  rajono savivaldybės
   ekstremaliųjų situacijų valdymo 

                                                                                                                               plano 17 priedas

           
PERSPĖJIMO SIRENOMIS SISTEMOS ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE ŽEMĖLAPIS

SU SIRENŲ IŠDĖSTYMU

Internetinė nuoroda: https://pagd.maps.arcgis.com/apps/Embed/index.html?
webmap=c7aa5dad01c14ebc802e077ba9267e8c&extent=20.6951,54.0817,26.985,56.1883&home=true&z
oom=true&scale=true&search=true&searchextent=true&basemap_gallery=true&disable_scroll=false&the
me=light 
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           Šilutės  rajono savivaldybės
   ekstremaliųjų situacijų valdymo 

                                                                                                                               plano 18 priedas

PERSPĖJIMO SIRENOMIS SISTEMOS (PSS) APIE GRESIANČIĄ AR SUSIDARIUSIĄ
EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

ORGANIZAVIMO DUOMENYS

Vietovės
pavadinimas

Perspėjimo sistemos
valdymo pulto (mygtuko)

stovėjimo vieta

Kas jungia
sirenas 

Sirenų
skaičius

Atsakingo struktūrinio
padalinio arba pareigūno
(darbuotojo) pareigybės

pavadinimas               

Šilutės
miestas ir
rajonas

1. Šilutės rajono 
savivaldybės administracijos 
Viešųjų paslaugų skyrius ,  
117 kabinetas
Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė,
1 centralizuoto valdymo 
radijo bangomis valdoma 
elektros sirena.
2. Ramučių g. 4, Šilutė,
1 centralizuoto valdymo 
radijo bangomis valdoma 
elektros sirena.
3. Dariaus ir Girėno g. 9, 
Šilutė, 1 centralizuoto 
valdymo radijo bangomis 
valdoma elektros sirena.
4. Liepų a. 24, Švėkšna, 
Šilutės r. savivaldybė,
1 centralizuoto valdymo 
radijo bangomis valdoma 
elektros sirena.

Sirenas įjungia
Šilutės rajono
savivaldybės

administracijos
Viešųjų paslaugų
skyriaus civilinės

saugos specialistas
Rimantas
Zimantas

tel. (8 441) 79
208,

mob. 8 659 42919,
el. p.

rimantas.zimantas
@silute.lt

Sudaryta paslaugų
priežiūros sutartis
dėl visų sirenų su

Vaidoto
Sipavičiaus įmonė
 mob. 8 685 13165

el. p.
triuba@gmail.com

6
centralizuot
o valdymo

radijo
bangomis
valdomos

Šilutės rajono savivaldybės
administracijos Viešųjų paslaugų

skyriaus civilinės saugos
specialistas Rimantas Zimantas

tel. (8 441) 79 208,
mob. 8 659 42919,

el. p.
rimantas.zimantas@silute.lt

Šilutės
miestas

5. Dariaus ir Girėno g. 7, 
Šilutė, 1 vietinio valdymo 
elektromechaninio jungiklio 
sirena.

AB „Šilutės
baldai“ inžinierius
elektrikas Gintaras

Gečas, mob. tel.  
8 682  57036, el.p.
gintaras.gecas  @sil  

utesbaldai.lt

1
vietinio
valdymo

elektromec
haninio

jungiklio
sirena

AB „Šilutės baldai“ inžinierius
elektrikas Gintaras Gečas, mob.

tel.  8 682  57036, el.p.
gintaras.gecas  @silutesbaldai.lt  

Šilutės
miestas

6. Klaipėdos g. 3, Šilutė,
1 vietinio valdymo 
elektromechaninio jungiklio 
sirena.

Technikos
direktorius Petras

Liulys 
 mob. 8 687 50177

1
vietinio
valdymo

elektromec

Technikos direktorius Petras
Liulys 

 mob. 8 687 50177
el. p. p.liulys@rambynas.lt
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el. p.
p.liulys@rambyna

s.lt

haninio
jungiklio

sirena
Šilutės
miestas

7. Tilžės g. 48, Šilutė,
1 vietinio valdymo 
elektromechaninio jungiklio 
sirena.

UAB „Milmona“
dir. Nikolajus

Nazarovas mob.
tel. 869878655

el.paštas:
nikolajusnazarova

s@gmail.com

1
vietinio
valdymo

elektromec
haninio

jungiklio
sirena

UAB „Milmona“ dir. Nikolajus
Nazarovas mob.tel. 869878655

el.paštas:
nikolajusnazarovas@gmail.com

Juknaičių
seniūnija

8. Šiloko g. 3, Juknaičiai, 
Šilutės r. savivaldybė,
1 vietinio valdymo 
elektromechaninio jungiklio 
sirena.
9. Paleičių k., Juknaičių sen.,
Šilutės r. savivaldybė,
1 vietinio valdymo 
elektromechaninio jungiklio 
sirena.

Raimondas
Kuzmarskis 

mob. Tel. 8 652
36793;

Raimondas
Kuzmarskis 

mob. tel. 8 652
36793

2
vietinio
valdymo

elektromec
haninio

jungiklio
sirenos

Viešojo administravimo
specialistė Natalija Domarkienė

tel. (8 441) 43452,
mob. 8 656 21460,
natalija.domarkiene

@silute.lt

Saugų
seniūnija

10. Lankupių k., Saugų sen., 
Šilutės r. savivaldybė,
1 vietinio valdymo 
elektromechaninio jungiklio 
sirena.

11. Kukorų k., Saugų sen., 
Šilutės r. savivaldybė,
1 vietinio valdymo 
elektromechaninio jungiklio 
sirena.

12. Veiviržo g. 16, Vilkyčiai, 
Saugų sen. Šilutės r. 
savivaldybė,
1 centralizuoto valdymo 
radijo bangomis valdoma 
elektros sirena.

Sudaryta paslaugų
sutartis su Kaziu

Aleknu
 mob. 8 687

15731;

Šilutės rajono
savivaldybės
priešgaisrinės

tarnybos Saugų
ugniagesių
komanda

mob. 8 655 94837

Šilutės rajono
savivaldybės

administracijos
Viešųjų paslaugų
skyriaus civilinės

saugos specialistas
Rimantas
Zimantas

tel. (8 441) 79
208,

mob. 8 659 42919,
el. p.

rimantas.zimantas
@silute.lt

2
vietinio
valdymo

elektromec
haninio

jungiklio
sirenos

1 
centralizuot
o valdymo

radijo
bangomis
valdoma

Šilutės rajono savivaldybės
administracijos Saugų seniūnijos

viešojo administravimo
specialistas Kęstutis Sadauskas

mob. 8 699 25726 
el.p. kestutis.sadauskas@silute.lt

Šilutės rajono savivaldybės
administracijos Viešųjų paslaugų

skyriaus civilinės saugos
specialistas Rimantas Zimantas

tel. (8 441) 79 208,
mob. 8 659 42919,

el. p.
rimantas.zimantas@silute.lt

Vainuto 13. Baranausko g. 7, Viešojo 1 Viešojo administravimo
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seniūnija Vainutas, Šilutės r. 
savivaldybė,
1 vietinio valdymo 
elektromechaninio jungiklio 
sirena.

administravimo
specialistas

Zigmas Venckus,
tel. 8 699 20581,

el.p.
zigmas.venckus@

silute.lt

vietinio
valdymo

elektromec
haninio

jungiklio
sirena

specialistas Zigmas Venckus, tel.
8 699 20581,  (8 441)

44359,el.p.
zigmas.venckus@silute.lt

Kintų
seniūnija

14. Kuršių g. 19, Kintai, 
Šilutės r. savivaldybė,
1 centralizuoto valdymo 
radijo bangomis valdoma 
elektros sirena.

Viešojo
administravimo

specialistas
Ingrida

Daugėlienė, tel.
8(441) 47 187,

8 656 21468, el.p.
ingrida.daugeliene

@silute.lt

1
centralizuot
o valdymo

radijo
bangomis
valdoma

Viešojo administravimo
specialistas Ingrida Daugėlienė,

tel. 8(441) 47 187,
8 656 21468, el.p.

ingrida.daugeliene  @  silute.lt  

Rusnės
seniūnija

15. Neringos g. 7, Rusnė, 
Šilutės r. savivaldybė,
1 centralizuoto valdymo 
radijo bangomis valdoma 
elektros sirena.

Šilutės rajono
savivaldybės

administracijos
Viešojo

administravimo
specialistė Sandra

Leliungienė
tel. (8 441) 58

260,
mob. 8 656 21449

el. p.
sandra.leliungiene

@silute.lt

1
centralizuot
o valdymo

radijo
bangomis
valdoma

Šilutės rajono savivaldybės
administracijos Viešojo

administravimo specialistė
Sandra Leliungienė
tel. (8 441) 58 260,
mob. 8 656 21449

el. p. sandra.leliungiene
@silute.lt

Katyčių
seniūnija

16. Katyčiai, Šilutės r. 
savivaldybė,
1 vietinio valdymo 
elektromechaninio jungiklio 
sirena.

Viešojo
administravimo

specialistas
Viktoras

Vaitiekovas, tel.
8(441) 41685

8 616 37940, el.p.
viktoras.vaitiekov

as  @  silute.lt  

1
vietinio
valdymo

elektromec
haninio

jungiklio
sirena

Viešojo administravimo
specialistas Viktoras Vaitiekovas,

tel. 8(441) 41685
8 616 37940, el.p.

viktoras.vaitiekovas  @  silute.lt  

Žemaičių
Naumiesčio

seniūnija

17. Klaipėdos g. 1, Žemaičių 
Naumiestis, Šilutės r. 
savivaldybė,
1 centralizuoto valdymo 
radijo bangomis valdoma 
elektros sirena.

Šilutės rajono
savivaldybės

administracijos
Viešųjų paslaugų
skyriaus civilinės

saugos specialistas
Rimantas
Zimantas

tel. (8 441) 79
208,

mob. 8 659 42919,

1
centralizuot
o valdymo

radijo
bangomis
valdoma

Šilutės rajono savivaldybės
administracijos Viešųjų paslaugų

skyriaus civilinės saugos
specialistas Rimantas Zimantas

tel. (8 441) 79 208,
mob. 8 659 42919,

el. p.
rimantas.zimantas@silute.lt
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el. p.
rimantas.zimantas

@silute.lt
Viso: Sirenos 17

Centralizuoto valdymo 8
Vietinio valdymo 9
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Šilutės  rajono savivaldybės

      ekstremaliųjų situacijų valdymo 
                                                                                                                               plano 19 priedas

KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ, EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIĄJĄ
SITUACIJĄ SCHEMA
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   Šilutės  rajono savivaldybės

          ekstremaliųjų situacijų valdymo
plano 20 priedas

         PATVIRTINTA
         Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
         departamento prie Vidaus reikalų 
         ministerijos direktoriaus 
         2010 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1-341

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS GAISRUI MIŠKE AR
DURPYNE

1. Kilus miško ar durpyno gaisrui:
1.1.  užsidegusį  nedidelį  miško  paklotės  ar  durpyno  plotą  bandykite  gesinti  patys:  plakite

liepsną medžio šaka, drabužiais, trypkite kojomis, gesinkite vandeniu arba užberkite žemėmis ar
smėliu;

1.2. nepavykus ugnies užgesinti savo jėgomis, nedelsdami skambinkite bendruoju pagalbos
telefono numeriu 112 ir mėginkite neleisti ugniai toliau plisti – sukaskite ne siauresnį kaip 0,5 m
žemės ruožą;

1.3. jei liepsna tapo nevaldoma ir matote, kad jos neįveiksite, pasišalinkite į tą pusę, iš kur
vėjas pūstų į  šoną,  bėkite iš degančio miško ar durpyno į  kelią,  proskyną, prie vandens.  Eikite
pasilenkę kuo arčiau prie žemės, ten švaresnis oras. Jei įmanoma, užsidenkite drėgnais drabužiais,
burną ir nosį pridenkite nosine ar drabužiais;

1.4. kreipkitės pagalbos į artimiausius vietinius gyventojus. Jie padės greičiau susisiekti su
specialiosiomis tarnybomis.

2.  Arti  liepsnojančio  miško  ar  durpyno  gyvenantiems  žmonėms  kyla  didelis  pavojus  dėl
nudegimų ir apsinuodijimo, įkvėpus nuodingų dujų, todėl gyventojams patariama:

2.1. išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo sistemas, uždarykite langus, orlaides,
dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas drėgnu audiniu, patikrinkite, ar nėra plyšių;

2.2. nesiartinkite prie degančio miško ar durpyno, nes galite apsinuodyti;
2.3. nukentėjusįjį  nuo nuodingų dujų kuo greičiau išveskite ar išneškite iš gaisro židinio į

gryną orą;
2.4. jei išnešus į gryną orą nukentėjusiojo būklė negerėja ar blogėja, kuo skubiau kreipkitės į

asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistus.
3.  Vykdykite  kitus  miškininkų,  ugniagesių  gelbėtojų  ir  visuomenės  sveikatos  specialistų

nurodymus ar patarimus.

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS PAVOJINGOS AR YPAČ
PAVOJINGOS UŽKREČIAMOSIOS LIGOS (EPIDEMIJOS AR PANDEMIJOS) METU

1. Kilus pavojui užsikrėsti pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga:
1.1.  griežtai  vykdykite  asmens  ir  visuomenės  sveikatos  priežiūros  specialistų  ir  (ar)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nurodymus bei rekomendacijas;
1.2. be reikalo neikite iš namų, prireikus išeiti, jei turite, dėvėkite respiratorių arba vienkartinę

kaukę;
1.3. venkite masinio susibūrimo vietų ir artimo kontakto su kitais asmenimis;
1.4.  jei  Jūsų  darbas  reikalauja  nuolatinio  kontakto  su  klientais  ar  pirkėjais,  dėvėkite

vienkartinę kaukę;
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1.5.  venkite  naudotis  viešuoju keleiviniu transportu,  eikite pėsčiomis arba važiuokite savo
transportu, jei vykstate viešuoju transportu – dėvėkite respiratorių arba vienkartinę kaukę;

1.6. griežtai laikykitės asmens higienos reikalavimų, dažnai plaukite rankas su muilu tekančiu
šiltu vandeniu, ypač prieš valgymą;

1.7. stebėkite savo bei artimųjų sveikatos būklę, pvz., matuokite kūno temperatūrą rytais ir
vakarais;

1.8.  vartokite  gerai  termiškai  apdorotą  maistą,  maisto  produktus  laikykite  tinkamoje
temperatūroje, venkite kryžminio maisto užterštumo;

1.9. kiekvieną dieną vėdinkite patalpas, valykite grindis ir liečiamus paviršius drėgna šluoste,
jei yra, naikinkite vabzdžius ir graužikus;

1.10. įspėkite vaikus, kad neliestų nugaišusių paukščių ir graužikų, nežaistų su sergančiais ar
net sveikai atrodančiais paukščiais, naminiais gyvūnais, neneštų jų į namus.

2. Pajutę pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos požymius:
2.1. jei pradėjote karščiuoti, pajutote nuovargį, galvos ir kūno raumenų skausmus, nedelsdami

kreipkitės į asmens sveikatos priežiūros specialistus;
2.2. ligonį izoliuokite nuo šeimos narių atskirame gerai vėdinamame kambaryje arba 1 m

atstumu atitverkite nuo aplinkinių ligonio lovą užuolaidomis ar pan.;
2.3. su ligoniu turėtų bendrauti tik vienas šeimos narys, jis privalo dėvėti vienkartinę kaukę;
2.4.  ligonio slaugai  naudokite  vienkartines slaugos priemones,  skirkite  jam atskirus indus,

patalynę, rankšluosčius, drabužius.

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KAITROS METU

1. Artėjant kaitrai:
1.1. apsirūpinkite šviesiais, natūralios medžiagos, laisvais, prakaitą sugeriančiais drabužiais;
1.2. jei turite galimybę, įsirenkite namuose kondicionierių arba įsigykite ventiliatorių;
1.3. pasirūpinkite geriamojo vandens atsargomis;
1.4. jei gyvenate nuosavame name ir dažnai tenka būti lauke, pasirūpinkite pavėsine;
1.5. pratinkite organizmą prie karščio palaipsniui, tai labai svarbu kūdikiams ir vaikams (iki 4

metų), vyresnio amžiaus, turintiems antsvorio, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis žmonėms;
1.6. jei turite galimybę, išvažiuokite iš didmiesčio, ypač tai patartina mamoms su kūdikiais ir

vaikais  (iki  4 metų),  vyresnio amžiaus,  turintiems antsvorio,  sergantiems širdies ir  kraujagyslių
ligomis žmonėms;

1.7. pratinkite odą prie tiesioginių saulės spindulių palaipsniui ilgindami buvimo atokaitoje
trukmę.

2. Kaitros metu laikykitės bendrų rekomendacijų:
2.1. dienos metu namuose langus uždenkite tamsiomis užuolaidomis, žaliuzėmis ar ritininėmis

užuolaidomis. Vėdinti patalpas rekomenduojama nakties metu;
2.2. daugiau laiko praleiskite vėsiose patalpose,  be reikalo neikite į  lauką,  prireikus išeiti,

stenkitės būti šešėlyje;
2.3.  ribokite  buvimo  karštyje  trukmę,  venkite  saulėkaitos,  tiesioginių  saulės  spindulių

poveikio, ypač pavojinga užmigti saulės atokaitoje;
2.4. ribokite fizinį aktyvumą, pasivaikščiojimams rinkitės rytinį ar vakarinį laiką;
2.5.  atviras  kūno  vietas  tepkite  apsauginiu  kremu  nuo  saulės,  nešiokite  akinius  su

ultravioletinių spindulių filtrais;
2.6.  dėvėkite  šviesius,  natūralaus  pluošto,  laisvus,  prakaitą  sugeriančius  drabužius.  Lauke

būtinai pridenkite galvą apdangalu arba dėvėkite kepurę, avėkite odinę avalynę;
2.7. gerkite dažniau nei troškina, geriausiai tinka stipresnės mineralizacijos be angliarūgšties

vanduo  (mineralinis,  mineralizuotas  ar  pasūdytas).  Smarkiai  išprakaitavus  patartina  vartoti
pomidorų, citrusinių vaisių, slyvų sulčių;
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2.8. venkite alaus ir kitų alkoholinių gėrimų, skysčių su kofeinu, cukrumi ar saldikliais;
2.9. valgykite lengvai pasisavinamą maistą, geriausiai – daug vaisių ir daržovių;
2.10. jei turite gyvūnų, pasirūpinkite, kad jie neliktų be vandens ir pavėsio, nelaikykite jų

atokaitoje.
3. Patarimai darbdaviams:
3.1.  atkreipkite  ypatingą  dėmesį  į  darbuotojus,  dirbančius  lauko  sąlygomis:  parūpinkite

natūralios medžiagos, prakaitą sugeriančių darbo drabužių, neleiskite darbuotojams dirbti išsirengus
iki pusės, be galvos apdangalų;

3.2.  asmenims,  dirbantiems  fizinį  darbą,  patarkite  judėti  gerokai  lėčiau  negu  paprastai.
Sumažinkite  darbo  krūvį  žmonėms,  dirbantiems  lauke,  nes  kuo  sunkesnis  darbas,  tuo  daugiau
šilumos pasigamina žmogaus organizme;

3.3. darbuotojams, dirbantiems karštyje, darykite specialias pertraukas vėsioje vietoje, kurių
trukmę ir dažnumą nustatykite savo nuožiūra, tačiau ne rečiau nei kas 1,5 val.;

3.4.  atkreipkite  dėmesį,  kad nuo perkaitimo dėl  didelio  fizinio  krūvio  karštyje  daugiausia
nukenčia žemdirbiai,  statybininkai, kelininkai,  sportininkai, kariai,  pratybų metu dirbantys lauko
sąlygomis.

4.  Per karščius žmonės dažniausiai  nukenčia dėl  nudegimų nuo saulės,  perkaitimo,  saulės
smūgio:

4.1. perkaitimo simptomai:
4.1.1. aukšta kūno temperatūra (gali pakilti iki 38–41oC);
4.1.2. odos paraudimas ir karščiavimas (oda neprakaituoja);
4.1.3. galvos skausmas ir svaigimas, spengimas ausyse, pusiausvyros sutrikimas;
4.1.4. stiprus ir padažnėjęs (iki 110–160 k/min.) pulsas ir kvėpavimas (per 20 k/min.);
4.1.5. troškulys;
4.1.6. mieguistumas, vangumas, nenoras judėti;
4.1.7.  tokiai  būklei  užsitęsus,  blogėja smegenų kraujotaka,  gali  aptemti  sąmonė,  atsiranda

insulto rizika.
4.2. Pirmoji pagalba perkaitus:
4.2.1. jei pajutote perkaitimo požymius ar pastebėjote kito žmogaus blogą savijautą, nelikite

vienas ir nepalikite kito žmogaus vieno, o pasitelkite į pagalbą kitus asmenis;
4.2.2. pajutę perkaitimo simptomus būtina kuo griečiau kviesti  greitąją medicinos pagalbą

arba nukentėjusįjį gabenti į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninę);
4.2.3. apklokite ar įvyniokite nukentėjusįjį į sudrėkintą vandeniu (37oC) antklodę, paklodę,

rankšluostį, nuolat juos drėkinkite, jo veidą vilgykite vėsiu vandeniu;
4.2.4. kai kūno temperatūra nukris iki 37,5oC, drėgną antklodę, paklodę, rankšluostį pakeisite

sausa ir duokite išgerti ko nors vėsaus;
4.2.5.  labai  patogu  naudoti  specialią  antklodę  iš  kelių  motorinės  transporto  priemonės

pirmosios pagalbos rinkinio, bet paguldyti ir apkloti nukentėjusįjį reikia taip, kad auksinė pusė šios
antklodės būtų prie kūno (vėsintų jį), jei sidabrinė bus prie kūno, jį šildys;

4.2.6. jei nukentėjusysis be sąmonės, guldykite jį ant šono, vėdinkite, niekuo negirdykite ir
skubiai kvieskite greitąją medicinos pagalbą ar vežkite į artimiausią asmens sveikatos priežiūros
įstaigą (ligoninę);

4.3. saulės smūgio simptomai:
4.3.1. galvos skausmas ir svaigimas, spengimas ausyse, mirgėjimas akyse;
4.3.2. išbalusi oda, šaltas prakaitas, bendras silpnumas;
4.3.3. pykinimas, vėmimas;
4.3.4. padažnėjęs kvėpavimas ir pulsas;
4.3.5. aukšta kūno temperatūra (gali pakilti iki 41oC);
4.3.6. sąmonės netekimas, apalpimas;
4.3.7.  galima  mirtis  nuo edemos  (smegenų  paburkimo),  jei  nukentėjusiajam nesuteikiama
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pirmoji pagalba;
4.4. pirmoji pagalba esant saulės smūgiui:
4.4.1. skubiai išveskite ar išneškite nukentėjusįjį iš karštos aplinkos į pavėsį ar vėsią vietą;
4.4.2. paguldykite jį truputį pakelta galva arba pasodinkite;
4.4.3. atsagstykite ir atlaisvinkite drabužius, ypač apykaklę;
4.4.4. vėdinkite vėduokle, ventiliatoriumi ar kita priemone;
4.4.5. apipurkškite ar suvilgykite veidą vandeniu;
4.4.6. ant galvos dėkite šaltą kompresą, jei yra galimybė, su ledu;
4.4.7. pasiūlykite atsigerti;
4.4.8.  jei  nukentėjusįjį  pykina,  duokite  išgerti  ko nors  rūgštaus  (pvz.,  vandens su citrinos

sultimis);
4.4.9.  jei  nukentėjusysis  be  sąmonės,  guldykite  ant  šono,  vėdinkite,  nieko  negirdykite  ir

skubiai kvieskite greitąją medicinos pagalbą ar vežkite į artimiausią asmens sveikatos priežiūros
įstaigą (ligoninę).

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS SPEIGO METU

1. Artėjant dideliam speigui:
1.1. pasirūpinkite vandens, maisto ir kuro atsargomis;
1.2. jei turite galimybę, įsigykite šildymo prietaisus;
1.3. pasirūpinkite šiltais drabužiais ir avalyne.
2. Jei oras labai atšąla ir pučia stiprus vėjas:
2.1.  be reikalo neikite  į  lauką,  stenkitės likti  šiltose patalpose.  Prireikus išeiti,  būkite kuo

trumpiau;
2.2. be reikalo nevykite į tolimas keliones, jei vykstate, važiuokite ne vienas;
2.3.  venkite  didelio  fizinio  krūvio,  nedirbkite  jokių  sunkių darbų šaltyje,  ypač  jei  sergate

širdies ligomis ar turite padidėjusį kraujospūdį;
2.4. jei einate į lauką, patepkite nepridengtas kūno vietas (ausis, nosį, skruostus) riebiu kremu,

į kurio sudėtį neįeina vanduo. Anksčiau nušalusias kūno vietas ypač gerai saugokite. Neikite į lauką
ką tik nusiprausę ar išsimaudę. Apsirenkite šiltai ir patogiai (geriausiai tinka drabužiai iš vilnos),
viršutinis drabužių sluoksnis turėtų būti neperpučiamas vėjo. Avėkite šiltą ne per ankštą avalynę,
mūvėkite vilnones kojines, tinkamai apsaugokite rankas (venkite pirštuotų pirštinių);

2.5.  jei  šaltyje  tenka ko nors laukti,  negalima stovėti  ar  sėdėti  ramiai,  reikia kuo daugiau
judėti, mosuoti rankomis, šokinėti ar pan.;

2.6. pajutę, kad šąla veidas, darykite grimasas, t. y. mankštinkite veido raumenis, patrinkite
šąlančius skruostus, ausis, nosį, judinkite kojų pirštus;

2.7. stenkitės nesuprakaituoti ir nesušlapti, jei drabužiai sušlapo, nedelsdami pakeiskite juos
sausais;

2.8. valgykite šiltą, kaloringesnį maistą, gerkite šiltų skysčių, venkite alkoholio;
2.9.  nesinaudokite  savos  gamybos  elektros  šildymo  prietaisais,  nejunkite  kelių  elektros

prietaisų į vieną elektros lizdą ir nepalikite jų įjungtų į tinklą be priežiūros;
2.10. sušalimo simptomai:
2.10.1. šiurpulys;
2.10.2. kūno temperatūros sumažėjimas (mažiau kaip +35oC);
2.10.3. žmogus tampa abejingas, mieguistas, sustingęs, nebegali aiškiai mąstyti ir gerai judėti;
2.10.4. sulėtėja širdies veikla ir kvėpavimas;
2.11. pirmoji pagalba sušalus:
2.11.1. eikite (neškite sušalusįjį) kuo greičiau į kambario temperatūros patalpą;
2.11.2. nusirenkite (nurenkite) drabužius;
2.11.3. pamatuokite kūno temperatūrą, jei ji žemesnė nei +35oC, nedelsdami kvieskite greitąją
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medicinos pagalbą;
2.11.4. pirmiausia sušildykite krūtinę, kaklą, galvą, kirkšnis. Sušalus galima šildytis vonioje

+20oC vandens temperatūroje, per 10–30 min. vandens temperatūrą keliant iki +37oC. Jei vonios
nėra,  dėkite  šiltus  kompresus  ant  viso  kūno  (sudrėkinta  drungname  vandenyje  antklodė  arba
tvarsčiai keičiami kas 2–3 min.). Ypač gerai sušildo kito, nesušalusio žmogaus, kūno šiluma. Po to
sušalusįjį užklokite šilta sausa antklode;

2.12. nušalimo simptomai – nepridengtų kūno vietų (dažniausiai – ausys, nosis, skruostai)
audinių pakenkimas. Nušalusi vieta praranda jautrumą, pakinta jos spalva;

2.13. pirmoji pagalba nušalus:
2.13.1. kuo greičiau eikite (arba padėkite nukentėjusiajam patekti) į šiltą patalpą;
2.13.2.  sušildykite  nušalusią  kūno  dalį:  įmerkite  pažeistą  vietą  į  kambario  temperatūros

vandenį arba dėkite ant jos kambario temperatūros tvarsčius (pakanka 20–30 min.).  Jei  žmogus
nušalo rankas, numaukite žiedus ir nusekite laikrodžius;

2.13.3. gerkite šiltus ir saldžius gėrimus;
2.13.4.  nedaug  nušalusias  kūno  vietas,  kai  arti  nėra  šiltų  patalpų,  šildykite  delnais  arba

glauskite prie šiltos kūno dalies;
2.13.5.  nušalusių  vietų  netrinkite  (ypač  sniegu).  Draudžiama  nušalusias  vietas  šildyti

tiesiogine šiluma (glausti prie radiatorių, guminių šildyklių, merkti į karštą vandenį ir pan.);
2.13.6. atšildymą galima užbaigti, kai nušalusių kūno dalių oda suminkštėja ir grįžta jutimai;
2.13.7. jei šildant atsiranda pūslių, nustokite šildyti. Nušalusią vietą uždenkite steriliu tvarsčiu

ir sutvarstykite. Sutvarstytą kūno dalį (jei tai įmanoma) susukite į minkštą, storą audinį. Malšinkite
skausmą,  skubiai  kreipkitės  į  greitąją  medicinos  pagalbą  ar  nukentėjusįjį  vežkite  į  artimiausią
asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninę);

2.13.8.  jei  nušalusi  vieta  neatgauna  jautrumo,  kvieskite  asmens  sveikatos  priežiūros
specialistus.

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS URAGANUI

1. Artėjant uraganui (labai stipriam vėjui):
1.1. uždarykite duris, langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas;
1.2. užgesinkite ugnį krosnyje, išjunkite iš elektros tinklo naudojamus elektros prietaisus ir

dujas, pasiruoškite galimiems elektros tiekimo sutrikimams;
1.3. iš balkonų išneškite lengvus daiktus arba juos gerai pritvirtinkite;
1.4. sutvirtinkite laikinus pastatus, statinius, mechanizmus, laikinas konstrukcijas, įrenginius,

pavėjinėje namo pusėje sutvirtinkite stogą;
1.5. atidėkite planuotas keliones;
1.6. nepalikite automobilių prie didelių medžių;
1.7. jei gyvenate kaime, gyvulius nuveskite į tvartus, uždarykite tvartų duris;
1.8.  pasirūpinkite  maisto  ir  vandens  atsargomis  2–3  dienoms,  taip  pat  namuose  turėkite

mobilųjį telefoną, žibintuvėlį, atsarginių elementų, radijo imtuvą, žvakių.
2. Uragano (labai stipraus vėjo) metu:
2.1. likite uždarose patalpose arba, jei esate lauke, eikite į vidų;
2.2. nepalikite gyvenamosios vietos be ypatingos priežasties;
2.3. jei esate pastate, pasitraukite nuo langų į mažiau pavojingas vietas: prie vidinės pastato

sienos, į koridorių, vonios kambarį ir pan.;
2.4. jei esate gatvėje, laikykitės kaip galima toliau nuo lengvos konstrukcijos pastatų, tiltų,

estakadų, elektros perdavimo linijų, medžių, upių, ežerų ir pramonės objektų. Kad apsisaugotumėte
nuo lekiančių nuolaužų, naudokitės faneros, kartono ar plastikinėmis dėžėmis, lentomis ar kitais
pasitaikiusiais daiktais. Neikite į apgriautus pastatus;

2.5. jei gyvenate mediniuose ar lengvos konstrukcijos namuose, slėpkitės rūsiuose;
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2.6. nesiartinkite prie nutrūkusių elektros laidų.
3. Patarimai darbdaviams:
3.1.  perspėkite  darbuotojus  apie  artėjantį  pavojingą  hidrometeorologinį  reiškinį  ir

informuokite, kokie darbai turi būti nutraukti;
3.2. pasirūpinkite, kad būtų sutvirtinti laikini pastatai ir konstrukcijos, taip pat mechanizmai ir

įrenginiai;
3.3. sustabdykite krovos darbus su kranais ir kituose objektuose, nedirbkite su atvira ugnimi;
3.4. svarbesniuose objektuose patikrinkite avarinius elektros energijos šaltinius, pasirūpinkite

kuro atsargomis ir pasirenkite gamybos proceso avariniam sustabdymui.

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS POTVYNIUI

1. Iškilus potvynio grėsmei:
1.1. būkite pasirengę apsaugoti savo gyvybes, gyvulius ir turtą (esant galimybei, iš anksto

apdrauskite  savo  ir  šeimos  narių  gyvybę  bei  turtą,  gerai  izoliuokite  visus  elektros  laidus,  kad
neįvyktų trumpasis jungimas, paruoškite gyvuliams ir baldams pakylas, užsandarinkite šulinius);

1.2. paruoškite visas turimas plaukiojimo priemones, apsirūpinkite paprasčiausiais plaustais;
1.3. apsirūpinkite neperšlampama apranga (žvejų batais, apsiaustais ir kt.);
1.4. sutvarkykite vandens nutekėjimo sistemas, išvalykite lietaus nutekėjimo groteles;
1.5. parūpinkite ne mažiau kaip 10-čiai parų:
1.5.1. ilgai negendančių maisto produktų,
1.5.2. būtiniausių medikamentų,
1.5.3. geriamojo vandens,
1.5.4. degtukų, žvakių, žibalinių lempų, žibalo, žibintų, malkų,
1.5.5. mobiliojo ryšio telefoną;
1.6. iš rūsių išneškite daržoves, maisto atsargas, vertingus daiktus sukelkite kuo aukščiau;
1.7.  lengvesnius  daiktus,  kuriuos  gali  sugadinti  vanduo,  nuneškite  į  viršutinius  aukštus,

pastoges;
1.8. apsaugokite namą nuo ledo lyčių, įkalkite apsauginius stulpus;
1.9.  pažymėkite  vėliavėlėmis  ar  kitais  ženklais,  kaip  privažiuoti  nuo pagrindinio kelio  iki

namų;
1.10.  patikrinkite,  kad  garažuose,  ūkiniuose  pastatuose,  sandėliukuose  neliktų  cheminių

medžiagų (dažų, tepalų, degalų, chemikalų ir kt.), kurie gali užteršti aplinką;
1.11. jei nutarėte išvykti į saugesnę vietovę, prieš palikdami namus, užsukite vandens, dujų

sklendes, išjunkite elektrą, užrakinkite duris, uždarykite (užkalkite) langus. Pasiimkite būtiniausius
daiktus:

1.11.1. pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę. Nepamirškite reguliariai vartojamų vaistų;
1.11.2. dokumentus (pasas, gimimo ir santuokos liudijimas, atestatas, diplomas, nuosavybės

dokumentai);
1.11.3. pinigus (grynieji pinigai, kreditinės kortelės, vertybiniai popieriai, brangenybės);
1.11.4. šeimos relikvijas, kelias nuotraukas;
1.11.5. ilgai negendančių maisto produktų (2–3 dienoms);
1.11.6. geriamojo vandens;
1.11.7. reikalingų drabužių (pagal sezoną);
1.11.8. tualetinius reikmenis;
1.11.9. asmeninės apsaugos priemones (jei turite);
1.11.10. nešiojamąjį radijo imtuvą ir žibintuvėlį, atsarginius elementus, degtukus;
1.11.11. mobilųjį telefoną.
2. Jei kilus potvyniui nusprendėte nesikelti iš savo gyvenamosios vietos, patariama:
2.1. jei apie namus jau kyla vanduo, pakilkite į viršutinius aukštus, jeigu namas vienaukštis –
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įsitaisykite pastogėje esančiose patalpose;
2.2. mokėkite pagalbos ženklus:
2.2.1. ant stogo stovintis žmogus, V raidės forma pakėlęs rankas – gelbėkite;
2.2.2. iškeltas audeklo gabalas (naktį – žibinto šviesa) – reikalinga pagalba;
2.2.3. mosavimas audeklo gabalu (naktį – mirksinti žibinto šviesa: trys trumpi, trys ilgi, trys

trumpi, SOS) – reikalinga skubi pagalba;
2.3.  brisdami  užlietomis  vietovėmis,  kad  neįsmuktumėte  į  atvirą  šulinį,  vandens  išplautą

duobę, kelią tikrinkite kartimi;
2.4. jei tektų eiti keliese per užtvindytą vietovę, patartina susirišti virve;
2.5.  jei  įkristumėte į  vandenį,  nusimeskite  sunkius drabužius ir  apavą,  bandykite įsikibti  į

netoliese  plaukiojančius  ar  virš  vandens  kyšančius  daiktus,  kuo  tvirčiau  laikykitės  ir  laukite
pagalbos;

2.6. neišleiskite iš namų vienų mažamečių vaikų, pagyvenusių ir neįgalių žmonių;
2.7. atsargiai naudokitės elektros ir dujiniais prietaisais;
2.8. palaikykite ryšį su kaimynais ir būkite pasiruošę padėti vieni kitiems;
2.9. padėkite laukiniams žvėrims, iš pavienių sausumos salelių perkelkite juos į laukus.
3. Atslūgus potvyniui:
3.1. griežtai draudžiama liesti  nutrūkusius laidus,  patiems atlikti  elektros tinklų ir elektros

įrenginių remonto darbus, įjungti agregatus, stakles ir kitus įrenginius;
3.2.  praneškite  atitinkamoms tarnyboms apie elektros  tinklų,  vandentiekio ir  dujų  sistemų

gedimus ir laukite jų pagalbos;
3.3. nevartokite šulinio vandens, kuris gali būti užterštas;
3.4. nevalgykite vandenyje mirkusių maisto produktų;
3.5.  išvalykite  šulinius  (ištraukite  šiukšles,  pagalius,  išsemkite nešvarų vandenį).  Po paros

atsiradusį vandenį išsemkite. Vartoti vandenį galėsite pagal kompetentingų institucijų nurodymus
pašalinus chlorą iš šulinių vandens ir atlikus laboratorinius tyrimus.

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS ĮVYKUS CHEMINEI
AVARIJAI

1. Kilus cheminiam pavojui:
1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą;
1.2. nepanikuokite, perspėkite artimuosius, kaimynus;
1.3. esant cheminės taršos pavojui, labai svarbu veikti greitai;
1.4.  negalima  valgyti,  gerti,  rūkyti,  jei  esate  pavojingomis  cheminėmis  medžiagomis

užterštoje teritorijoje.
2. Jei nurodyta pasišalinti (evakuotis) iš pavojingomis medžiagomis užterštų teritorijų:
2.1. pavojingos cheminės medžiagos yra itin lakios ir stipriai dirgina kvėpavimo takus, akių

gleivinę, odą, todėl būtinai saugokite šias kūno dalis:
2.1.1. kvėpavimo takams ir akims apsaugoti, jei turite, dėvėkite viso veido panoraminę kaukę

su  sudėtiniu  filtru  arba  pusės  veido  kaukę  ir  apsauginius  akinius.  Jei  turite,  lauke  dėvėkite
respiratorių,  užsiriškite  sudrėkintą  vatos  ir  marlės  raištį  arba  pridenkite  burną  ir  nosį  drėgnu
rankšluosčiu;

2.1.2. odai apsaugoti geriausiai tinka vandens nepraleidžiantys drabužiai ir avalynė (vandeniui
nepralaidžios sintetinės striukės, lietpalčiai, polietileniniai apsiaustai, guminiai batai), užsimaukite
pirštines, užsidėkite kepurę, apsivyniokite kaklą šaliku, stenkitės nepalikti neapsaugotų kūno vietų;

2.2.  nedelsdami pasišalinkite  iš  užterštos teritorijos nurodyta kryptimi vengdami žemesnių
vietų. Jei kryptis nenurodyta, judėkite statmenai vėjo krypčiai, kad vėjas pūstų į šoną ir tik atviromis
vietomis (venkite daubų, uždarų kiemų, siaurų gatvelių, tankiai krūmais apaugusių vietų);

2.3. eidami per užterštą vietovę nekelkite dulkių, nesilieskite prie pastatų sienų, tvorų, kitų
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daiktų;
2.4. nesislėpkite rūsiuose, duobėse, grioviuose ar kitose žemose vietose, nes ten labai kaupiasi

pavojingos medžiagos, pasitraukite į aukštesnes vietas, lipkite į viršutinius aukštus;
2.5. išeidami iš namų (ar kitų patalpų) išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo ir

šildymo oru sistemas, dujas, uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo
angas. Pasiimkite būtiniausius daiktus:

2.5.1. pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę. Nepamirškite reguliariai vartojamų vaistų;
2.5.2. dokumentus (pasas, gimimo ir santuokos liudijimas, atestatas, diplomas, nuosavybės

dokumentai);
2.5.3. pinigus (grynieji pinigai, kreditinės kortelės, vertybiniai popieriai, brangenybės);
2.5.4. šeimos relikvijas, kelias nuotraukas;
2.5.5. ilgai negendančių maisto produktų (2–3 dienoms);
2.5.6. geriamojo vandens;
2.5.7. reikalingų drabužių (pagal sezoną);
2.5.8. tualetinius reikmenis;
2.5.9. asmeninės apsaugos priemones (jei turite);
2.5.10. nešiojamąjį radijo imtuvą ir žibintuvėlį, atsarginius elementus, degtukus;
2.5.11. mobilųjį telefoną.
2.6. neužmirškite savo kaimynų, pasiteiraukite, ar jie girdėjo pranešimus. Pasidomėkite, ar yra

kam pasirūpinti  neįgaliaisiais,  vienišais  seneliais  ar  mažamečiais  vaikais,  esančiais  namuose be
tėvų, jei ne – padėkite jiems arba praneškite bendruoju pagalbos telefonu;

2.7. išėję iš užterštos zonos, prieš įeidami į švarias patalpas, nusivilkite viršutinius drabužius,
nusiaukite  batus  ir  sudėkite  viską  į  polietileninį  maišą  ir  išneškite  jį  iš  gyvenamųjų  patalpų.
Nusiprauskite  duše  ir  persirenkite  švariais  drabužiais.  Ką  daryti  su  sudėtais  į  maišą  užterštais
drabužiais, jums patars savivaldybės civilinės saugos skyriaus specialistai.

3. Jei gyventojams rekomenduojama likti namuose, kuo skubiau:
3.1.  išjunkite  vėdinimo,  oro  tiekimo,  kondicionavimo  sistemas,  dujas,  uždarykite  langus,

orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas, patikrinkite, ar nėra plyšių, sandarinkite
būsto langus ir duris;

3.2. pakilkite į viršutinius namo aukštus, nes daugelis pavojingų cheminių medžiagų kaupiasi
žemose vietose.

4. Dažniausiai inhaliacinius (pro kvėpavimo takus) apsinuodijimus sukeliančios medžiagos
yra amoniakas ir chloras:

4.1. apsinuodijimo amoniako garais požymiai:
4.1.1. kosulys;
4.1.2. akių perštėjimas, ašarojimas;
4.1.3. nosies gleivinės dirginimas, sloga;
4.1.4. seilėtekis;
4.1.5. galvos skausmas ir svaigimas;
4.1.6. pasunkėjęs kvėpavimas, dusulys;
4.1.7. užkimimas, visiškas balso išnykimas;
4.1.8. spaudimo jausmas krūtinės ląstoje;
4.1.9. sujaudinimas;
4.1.10. traukuliai;
4.2. pirmoji pagalba apsinuodijus amoniako garais:
4.2.1.  kuo  skubiau  išeikite  iš  užterštos  aplinkos  (sąmoningus  nukentėjusiuosius  –  išvesti,

nesąmoningus – išnešti);
4.2.2. užtikrinkite kvėpavimą (atsagstykite drabužius, atlaisvinkite kvėpavimo takus);
4.2.3.  praradusius  sąmonę  nukentėjusiuosius  paguldykite  ant  šono,  stebėkite,  kad

neužspringtų skrandžio turiniu;
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4.2.4. išnykus kvėpavimui ir širdies veiklai – pradėkite gaivinti;
4.2.5. teikiantis pagalbą asmuo turi dėvėti asmeninės apsaugos priemones;
4.2.6. sąmoningiems pacientams rekomenduojama tekančiu vandeniu 15–20 minučių plauti

akis, burną ir nosį;
4.2.7.  kuo  skubiau  kvieskite  greitąją  medicinos  pagalbą  arba  nukentėjusįjį  gabenkite  į

artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninę);
4.3. apsinuodijimo chloro garais požymiai:
4.3.1. kosulys;
4.3.2. akių perštėjimas, ašarojimas;
4.3.3. nosies gleivinės dirginimas;
4.3.4. galvos skausmas ir svaigimas;
4.3.5. vėmimas;
4.3.6. dažnas kvėpavimas;
4.3.7. dažnas pulsas, širdies plakimas;
4.3.8. užkimimas;
4.3.9. sujaudinimas;
4.3.10. žemas kraujospūdis;
4.3.11. miokardo infarktas;
4.4. pirmoji pagalba apsinuodijus chloro garais:
4.4.1. kuo skubiau išeikite iš užterštos aplinkos (sąmoningus nukentėjusiuosius – išveskite,

nesąmoningus – išneškite);
4.4.2. užtikrinkite kvėpavimą (atsagstykite drabužius, atlaisvinkite kvėpavimo takus);
4.4.3.  sąmonę  praradusius  nukentėjusiuosius  paguldykite  ant  šono,  stebėkite,  kad

neužspringtų skrandžio turiniu;
4.4.4. išnykus kvėpavimui ir širdies veiklai – pradėkite gaivinti;
4.4.5. teikiantis pagalbą asmuo turi dėvėti asmeninės apsaugos priemones;
4.4.6. sąmoningiems pacientams rekomenduojama tekančiu vandeniu 10–15 minučių plauti

akis, burną, nosį;
4.4.7.  kuo  skubiau  kvieskite  greitąją  medicinos  pagalbą  arba  nukentėjusįjį  gabenkite  į

artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninę).

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS RADIACINIAM
PAVOJUI

1.  Kilus  radiaciniam  pavojui  dėl  branduolinės  avarijos  ar  panaudoto  branduolinio  ar
radiologinio sprogstamojo įtaiso ar  bombos,  dėl  kurio susidarė radioaktyviųjų medžiagų dalelių
debesis:

1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą;
1.2. nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus;
1.3. jei važiuojate automobiliu – sandariai uždarykite langus, išjunkite vėdinimo ir šildymo

sistemas,  ventiliatorius,  užsidenkite  kvėpavimo  takus.  Skubėkite  namo  ar  į  darbą,  ar  į  kitą
visuomeninį  pastatą,  jei  esate  netoli.  Jei  visuomeninių  pastatų  pasiekti  neįmanoma,  sustokite
saugioje vietoje, jei karšta – pavėsyje ir, išjungę automobilio variklį, klausykite radijo pranešimų.
Toliau važiuoti ar išlipti galite, tik kai bus paskelbtas atitinkamas pranešimas;

1.4.  jei  esate  netoli  nelaimės,  sprogimo  vietos  –  nelieskite  jokių  daiktų,  jie  gali  būti
radioaktyvūs:

1.5. negerkite, nevalgykite, nerūkykite užterštoje vietoje ar šalia jos;
1.6. jei esate lauke, eikite į vidų;
1.7. jei esate uždarose patalpose, kurių sienos ir langai nepažeisti, pasirinkite slėptuve vidinėje

pastato dalyje esančią patalpą su kuo mažiau langų arba eikite į  rūsį.  Jei langai išdužę – pagal
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galimybę pasirinkite kitą saugų kambarį, esantį pastato gilumoje;
1.8. išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo sistemas, uždarykite langus, orlaides,

dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas, patikrinkite, ar nėra plyšių, užsandarinkite lipnia
juosta būsto langus ir duris;

1.9. pasirūpinkite vaikais ir kitais artimaisiais, kuriems reikia pagalbos;
1.10. jei būtina išeiti į  lauką,  saugokite kvėpavimo takus nuo dulkių ir  dūmų: užsidenkite

vienkartine kauke, nosine ar rankšluosčiu. Jei turite, dėvėkite dujokaukę ar respiratorių;
1.11.  suvarykite netoli  esančius gyvulius,  naminius gyvūnus į  tvartus, pastatus, uždarykite

šiltnamius, uždenkite šulinius;
1.12. grįžę iš lauko, būtinai nusivilkite viršutinius drabužius, nusiaukite batus ir, sudėję juos į

polietileninį maišą, išneškite iš gyvenamųjų patalpų. Tada kruopščiai su muilu nusiprauskite duše,
ypač atidžiai būtina išsitrinkti galvą;

1.13. kruopščiai nuprauskite lauke buvusius naminius gyvūnus (kates, šunis ir kt.);
1.14. valgyti ir gerti galima tik maistą ir gėrimus, kurie buvo sandariai uždaryti – konservus,

gėrimus  buteliuose,  sandariose  pakuotėse.  Kitą  maistą  ir  vandenį  bus  galima  vartoti  leidus
visuomenės sveikatos specialistams;

1.15. jei nurodyta evakuotis, pasiimkite būtiniausius daiktus:
1.15.1. pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę. Nepamirškite reguliariai vartojamų vaistų;
1.15.2. dokumentus (pasas, gimimo ir santuokos liudijimas, atestatas, diplomas, nuosavybės

dokumentai);
1.15.3. pinigus (grynieji pinigai, kreditinės kortelės, vertybiniai popieriai, brangenybės);
1.15.4. šeimos relikvijas, kelias nuotraukas;
1.15.5. ilgai negendančių maisto produktų (2–3 dienoms);
1.15.6. geriamojo vandens;
1.15.7. reikalingų drabužių (pagal sezoną);
1.15.8. tualetinius reikmenis;
1.15.9. asmeninės apsaugos priemones (jei turite);
1.15.10. nešiojamąjį radijo imtuvą ir žibintuvėlį, atsarginius elementus, degtukus, konservų

atidarytuvą;
1.15.11. mobilųjį telefoną ir jo įkroviklį;
1.16. jei radioaktyviajame debesyje ar jo iškritose yra radioaktyviojo jodo, civilinės saugos

specialistai,  siekdami apsaugoti skydliaukę, rekomenduoja atlikti jodo profilaktiką.  Jodo tabletes
pradėkite vartoti tik tuomet, kai apie tai bus paskelbta per visuomenės informavimo priemones.
Jodo profilaktika – tai kalio jodido (KI) arba kalio jodato (KIO3) tablečių (kai jų nėra, tinka 5 %
jodo tinktūra) vartojimas. Stabiliojo jodo preparatų vienkartinė paros dozė žmonių grupėms:

1.16.1.  suaugusieji  iki  40  metų  (tarp  jų  nėščios  ir  maitinančios  moterys)  ir  13–16  metų
paaugliai išgeria 130 mg kalio jodido arba 170 mg kalio jodato;

1.16.2. vaikams nuo 3 iki 12 metų skiriama 65 mg kalio jodido arba 85 mg kalio jodato, tai
sudaro pusė suaugusiųjų dozės;

1.16.3. kūdikiams nuo 1 mėnesio iki 3 metų duodama 30–35 mg kalio jodido arba 40–45 mg
kalio jodato. Tai ketvirtis suaugusiųjų dozės;

1.16.4. naujagimiams iki 1 mėnesio skiriama 15 mg kalio jodido arba 20 mg kalio jodato. Tai
aštuntadalis suaugusiųjų dozės;

1.17. vienkartinė stabiliojo jodo dozė apsaugo skydliaukę 24 valandas. Naujagimiams iki 1
mėnesio amžiaus skiriama vienkartinė stabiliojo jodo dozė. Nėščioms ir maitinančioms moterims –
ne  daugiau  kaip  dvi  vienkartinės  dozės.  Kitoms  gyventojų  grupėms  gali  būti  skiriamos  kelios
vienkartinės dozės, bet ne daugiau kaip 10. Geriausia jodo tabletes gerti po valgio. Vaikams patogu
jas duoti ištirpintas bet kokiame gėrime ar skystuose vaikų maisto produktuose. Ištirpintos tabletės
išgeriamos nedelsiant, nes greitai tampa neaktyvios.

1.18. neturint tablečių, galima vartoti 5 % jodo tinktūrą: vaikams iki 2 metų 1–2 lašai 5 %
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jodo  tinktūros  skiriami  3  kartus  per  dieną  ne  ilgiau  kaip  7  paras.  Vaikams  nuo  2  metų  ir
suaugusiesiems skiriami 3–5 lašai 5 % jodo tinktūros 3 kartus per dieną ne ilgiau kaip 7 paras;

1.19.  stabiliojo  jodo  preparatai  veikia  tik  skydliaukę,  bet  neapsaugo  nuo  kitų
jonizuojančiosios  spinduliuotės  rūšių  poveikio.  Be  to,  dalis  žmonių  yra  alergiški  jodui  ar  turi
skydliaukės susirgimų. Tokiu atveju siūlome iš anksto pasikonsultuoti su gydytoju;

1.20.  būkite  įsijungę  Lietuvos  nacionalinio  radijo  ar  televizijos  programą,  klausykite
skelbiamų pranešimų bei vykdykite civilinės saugos rekomendacijas.

2. Jei radote neįprastomis aplinkybėmis (transporto avarijos metu, viešoje vietoje ir t.t.) ar
pamatėte daiktą, pažymėtą radioaktyviuoju ženklu:

2.1.  nedelsdami skambinkite  bendruoju skubios pagalbos  tarnybų telefono numeriu 112 ir
informuokite apie radinį;

2.2.  laikykitės  kuo toliau  nuo daiktų,  pažymėtų  radioaktyvumo ženklu,  bet  kokio  regimo
dūmų ar garų šaltinio;

2.3. nelieskite jokių daiktų, esančių aplinkui, nes jie gali būti radioaktyvūs;
2.4. kuo skubiau išeikite iš pavojingos zonos.  Eikite prieš vėją nuo įvykio vietos. Saugus

nuotolis nuo galimai užterštos zonos ribos – mažiausiai 30–50 metrų;
2.5.  patarkite  žmonėms  kuo toliau  pasitraukti  nuo  įvykio  vietos,  kol  atvyks  specialiosios

tarnybos;
2.6. sužeistieji įvykio vietoje taip pat gali būti užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis;
2.7. negerkite, nevalgykite, nerūkykite zonoje, kurioje esate, nes ji gali būti užteršta;
2.8. laukite, jei įmanoma, saugioje vietoje atvykstančių tarnybų ir informuokite jas apie įvykio

aplinkybes;
2.9. jei išėjote anksčiau nei atvyko specialistai, grįžę namo, pasikeiskite viršutinius drabužius

ir sudėkite juos į polietileninį maišą, nusiplaukite rankas, nusiprauskite veidą, jei turite galimybę –
nusiprauskite duše ir klausykite skelbiamų per Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją pranešimų ir
vykdykite civilinės saugos rekomendacijas.

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS ORO PAVOJUI

1. Kilus oro pavojaus (tiesioginei priešo užpuolimo) grėsmei:
1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą;
1.2. nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus;
1.3. išjunkite iš elektros tinklo nenaudojamus elektros prietaisus, dujas ir vandenį;
1.4. su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, maisto produktų, vandens, turimas asmeninės

apsaugos priemones, būtiniausių vaistų, apsirenkite ir skubėkite į artimiausią kolektyvinės apsaugos
statinį ar kitą priedangą;

1.5.  jei  liekate  namuose,  imkitės  apsaugos  priemonių:  užgesinkite  šviesą,  užtraukite
užuolaidas,  lipnia  juosta  ar  kt.  apklijuokite  langų  stiklus,  įsiveskite  į  vidų  savo  augintinius,
persikelkite į kambarį be langų (jei toks yra) arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje.

2. Sprogimo vietoje (arba po sprogimo):
2.1.  kriskite  ant  žemės  ir  rankomis  prisidenkite  galvą,  jei  yra  galimybė,  pasinaudokite

priedanga. Priedangą šiuo atveju reikėtų rinktis iš arčiausiai esančių daiktų, tai gali būti pastatas,
griovys, dauba, medis ar net šaligatvio bordiūras;

2.2. nugriaudėjus sprogimui neskubėkite palikti priedangos, kai kurios skeveldros išsilanksto
ir  nukrenta  netoli  sprogimo vietos  po  keliolikos  sekundžių,  taip  pat  gali  sprogti  kiti  (antriniai)
sprogstamieji užtaisai;

2.3. įsitikinę, kad skeveldros daugiau nekrenta, nedelsdami pasišalinkite saugiu atstumu. Jei
sprogimas įvyko pastate, naudokitės avariniais išėjimais. Naudotis liftais griežtai draudžiama;

2.4.  jei  yra  sužeistų  asmenų,  padėkite  jiems  evakuotis  į  saugią  vietą  ir  suteikite  pirmąją
medicinos pagalbą. Pasirinkdami saugią vietą, atkreipkite dėmesį į pažeistas pastatų konstrukcijas,
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nes pastatas ar jo dalis gali sugriūti;
2.5. nelieskite įtartino daikto ar sprogmens;
2.6. padėkite valyti griuvėsius, kelius, šalinti oro antpuolio padarinius.

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS ESANT BIOLOGINEI
TARŠAI

1. Esant biologinei taršai:
1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą;
1.2. nepasiduokite panikai;
1.3. nevartokite produktų, kurie nėra termiškai apdoroti, arba naudokite tik tuos produktus,

kurie buvo sandariai uždaryti, vartokite tik virintą vandenį;
1.4. laikykitės asmens higienos reikalavimų;
1.5. patalpas ir liečiamus paviršius valykite drėgna šluoste;
1.6.  pajutę  pirmuosius  sveikatos  sutrikimus:  pykinimą,  vėmimą,  viduriavimą,  kylančią

temperatūrą – tuoj pat kreipkitės į asmens sveikatos priežiūros specialistus.
2. Kilus įtarimui, kad į aplinką pateko biologinis agentas:
2.1. išjunkite patalpoje ar teritorijoje esančius ventiliatorius ir  pastato oro kondicionavimo

sistemą;
2.2. nedelsdami palikite patalpą ar teritoriją;
2.3.  patalpoje  sandariai  uždarykite  duris  ir  langus  arba  aptverkite  vietovę,  kur  gali  būti

biologinis agentas, stenkitės, kad į patalpą ar teritoriją niekas neįeitų;
2.4.  nedelsdami  praneškite  savo  institucijos  vadovui  ir  skambinkite  bendruoju  pagalbos

telefono numeriu;
2.5.  surašykite  visus  kambaryje,  patalpoje  ar  teritorijoje  buvusius  asmenis,  kad  atsakingų

institucijų specialistai galėtų nedelsdami vykdyti židinio lokalizavimo, padarinių šalinimo darbus ir
teikti skubią medicinos pagalbą.

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS GAVUS ĮTARTINĄ LAIŠKĄ
AR PAKETĄ SU MILTELIAIS IR JIEMS IŠSIBARSČIUS

1. Gavus įtartiną laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius:
1.1. nekratykite, nepurtykite, neprakirpkite ir neišimkite laiško ar paketo turinio;
1.2. nebandykite valyti miltelių, jų uostyti, liesti;
1.3. išjunkite ventiliatorius ir pastato oro kondicionavimo sistemą;
1.4. užsimaukite apsaugines pirštines;
1.5. nedelsdami uždenkite išsibarsčiusius miltelius drabužiais, popieriumi, šiukšlių dėže ar kt.;
1.6. išeikite iš patalpos ir sandariai uždarykite duris ir langus arba aptverkite vietovę, kurioje

rastas įtartinas laiškas ar paketas, neleiskite įeiti kitiems asmenims;
1.7. nusiplaukite rankas su muilu;
1.8. kuo greičiau nusivilkite užterštus drabužius ir sudėkite juos į plastikinį maišą;
1.9. kuo greičiau nusiprauskite duše su muilu. Nenaudokite chlorkalkių ar kitų dezinfekavimo

medžiagų;
1.10. surašykite visus žmones, buvusius tame kambaryje ar teritorijoje, ypač tuos, kurie turėjo

tiesioginį kontaktą su milteliais;
1.11. jei esate namie, skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu;
1.12.  jei  esate darbovietėje,  praneškite  apie  įvykį savo institucijos  vadovui  ir  skambinkite

bendruoju pagalbos telefono numeriu.
2. Įtartino paketo ar laiško požymiai:
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2.1. pernelyg didelės pašto išlaidos;
2.2. ranka rašytas ar prastai išspausdintas adresas;
2.3. iškirptos ir priklijuotos spausdintos raidės;
2.4. rašybos klaidos;
2.5. nėra atgalinio adreso;
2.6. riebalinės dėmės, išblukusios spalvos;
2.7. didelis svoris;
2.8. kreivas ar grublėtas vokas;
2.9. išsikišę laidai ar aliuminio folija;
2.10. pernelyg didelės saugos medžiagos (maskuojamosios juostos, virvės ir pan.);
2.11. tiksėjimo garsas;
2.12. pažymėtas užrašu „personalinis“ arba „konfidencialus“.

      

179



           Šilutės  rajono savivaldybės
   ekstremaliųjų situacijų valdymo 

                                                                                                                               plano 21 priedas

Šilutės rajono savivaldybės parengti išankstinių  pranešimų  tekstai  ir  rekomendacijos
gyventojams

Gyventojams paskelbti ....................val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas)

PAVOJINGOS AR YPAČ PAVOJINGOS ŽMONIŲ UŽKREČIAMOSIOS LIGOS
PROTRŪKIS AR EPIDEMIJA

20...... m. ............................. d. Nr. ........

Pranešimas

Dėl užkrečiamosios ………………………...ligos………………………....…………...
(įstaigos, pastato, teritorijos) pavadinimas)

stebimas didelis gyventojų užsikrėtimų skaičius.
Dėmesio! Dėmesio! ............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
(vietovėms)

skelbiamas užkrečiamos ligos protrūkio (epidemijos) pavojus. 
Rekomendacijos

Griežtai vykdykite asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir (ar) Valstybinės
maisto  ir  veterinarijos  tarnybos  nurodymus  bei  rekomendacijas.  Be  reikalo  neikite  iš  namų,
prireikus išeiti, jei turite, dėvėkite respiratorių arba vienkartinę kaukę. Venkite masinio susibūrimo
vietų  ir  artimo kontakto  su  kitais  asmenimis.  Jei  Jūsų  darbas  reikalauja  nuolatinio  kontakto  su
klientais ar pirkėjais, dėvėkite vienkartinę kaukę. Venkite naudotis viešuoju keleiviniu transportu,
eikite  pėsčiomis  arba  važiuokite  savo  transportu,  jei  vykstate  viešuoju  transportu  –  dėvėkite
respiratorių  arba  vienkartinę  kaukę.  Griežtai  laikykitės  asmens  higienos  reikalavimų,  dažnai
plaukite rankas su muilu tekančiu šiltu vandeniu, ypač prieš valgymą. Stebėkite savo bei artimųjų
sveikatos  būklę,  pvz.,  matuokite  kūno  temperatūrą  rytais  ir  vakarais.  Vartokite  gerai  termiškai
apdorotą maistą,  maisto produktus  laikykite  tinkamoje temperatūroje,  venkite  kryžminio  maisto
užterštumo.  Kiekvieną  dieną  vėdinkite  patalpas,  valykite  grindis  ir  liečiamus  paviršius  drėgna
šluoste, jei yra, naikinkite vabzdžius ir graužikus. Įspėkite vaikus, kad neliestų nugaišusių paukščių
ir  graužikų,  nežaistų  su  sergančiais  ar  net  sveikai  atrodančiais  paukščiais,  naminiais  gyvūnais,
neneštų  jų  į  namus.  Nepasiduokite  panikai,  perspėkite  artimuosius,  kaimynus.  Būkite  įsijungę
Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą. Laukite tolesnių nurodymų.

.............................................. .......................... ...............................................
(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

_________________
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Šilutės rajono savivaldybės parengti išankstinių  pranešimų  tekstai  ir  rekomendacijos
gyventojams

Gyventojams paskelbti ....................val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas)

STICHINIS HIDROLOGINIS REIŠKINYS (LABAI AUKŠTAS VANDENS LYGIS,
STICHINIS POTVYNIS)

20...... m. ............................. d. Nr. ........

Pranešimas

Dėl pavasario polaidžio (intensyvių liūčių).........................................................................
(upės (vandens telkinio) pavadinimas)

............................................. staiga pakilo vandens lygis ir toliau tebekyla iki pavojingos ribos.
Dėmesio! Dėmesio! ............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
(vietovėms)

skelbiamas civilinės saugos signalas „Potvynio pavojus“. 

Rekomendacijos

Gyventojai,  būkite  pasirengę  apsaugoti  savo  gyvybes,  gyvulius  ir  turtą.  Paruoškite  visas
turimas  plaukiojimo  priemones,  apsirūpinkite  paprasčiausiais  plaustais,  neperšlampama  apranga
(žvejų  batais,  apsiaustais  ir  pan.).  Pasirūpinkite  ilgai  negendančių  maisto  produktų,  geriamojo
vandens,  būtiniausių medikamentų.  Automobilius  palikite  saugioje  teritorijoje,  vertingus daiktus
sukelkite kuo aukščiau. Sutvarkykite vandens nutekėjimo sistemas, išvalykite lietaus nutekėjimo
groteles. Ruoškitės galimam evakavimui. Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus.
Būkite įsijungę Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą. Laukite tolesnių nurodymų.  

.............................................. .......................... ...............................................
(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

_________________
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Šilutės rajono savivaldybės parengti išankstinių  pranešimų  tekstai  ir  rekomendacijos
gyventojams

Gyventojams paskelbti ....................val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas)

GAISRAS

20...... m. ............................. d. Nr. ........

Pranešimas

Dėl gaisro.............................................................................................................................
(įstaigos, pastato, teritorijos) pavadinimas)

.....................................................ugnis išsiplėtė dideliame plote bei padidėjęs oro užterštumas.
Dėmesio! Dėmesio! ............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
(vietovėms)

skelbiamas gaisro pavojus. 

Rekomendacijos

  Užsidegusį nedidelį miško paklotės ar durpyno plotą bandykite gesinti patys: plakite liepsną
medžio šaka, drabužiais, trypkite kojomis, gesinkite vandeniu arba užberkite žemėmis ar smėliu.
Nepavykus ugnies užgesinti  savo jėgomis,  nedelsdami skambinkite bendruoju pagalbos telefono
numeriu 112 ir mėginkite neleisti ugniai toliau plisti – sukaskite ne siauresnį kaip 0,5 m žemės
ruožą. Jei liepsna tapo nevaldoma ir matote, kad jos neįveiksite, pasišalinkite į tą pusę, iš kur vėjas
pūstų į šoną, bėkite iš degančio miško ar durpyno į kelią, proskyną, prie vandens. Eikite pasilenkę
kuo arčiau prie žemės, ten švaresnis oras. Jei įmanoma, užsidenkite drėgnais drabužiais, burną ir
nosį pridenkite nosine ar drabužiais. Kreipkitės pagalbos į artimiausius vietinius gyventojus. Jie
padės  greičiau  susisiekti  su  specialiosiomis  tarnybomis.  Arti  liepsnojančio  miško  ar  durpyno
gyvenantiems žmonėms kyla  didelis  pavojus  dėl  nudegimų ir  apsinuodijimo,  įkvėpus nuodingų
dujų,  todėl  gyventojams  patariama  išjungti  vėdinimo,  oro  tiekimo,  kondicionavimo  sistemas,
uždaryti langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždėti vėdinimo angas drėgnu audiniu, patikrinti, ar
nėra plyšių, nesiartinti prie degančio miško ar durpyno, nes galite apsinuodyti,  nukentėjusįjį nuo
nuodingų dujų kuo greičiau išvesti ar išnešti iš gaisro židinio į gryną orą. Jei išnešus į gryną orą
nukentėjusiojo būklė negerėja ar blogėja, kuo skubiau kreipkitės į asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros  specialistus.  Ruoškitės  galimam  evakavimui.  Nepasiduokite  panikai,  perspėkite
artimuosius,  kaimynus.  Būkite  įsijungę  Lietuvos  nacionalinio  radijo  ar  televizijos  programą.
Laukite tolesnių nurodymų.

.............................................. .......................... ...............................................
(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

_________________
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Šilutės rajono savivaldybės parengti išankstinių  pranešimų  tekstai  ir  rekomendacijos
gyventojams

Gyventojams paskelbti ....................val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas)

SPROGMUO, PAVOJINGOJI MEDŽIAGA

20...... m. ............................. d. Nr. ........

Pranešimas

Dėl sprogimo, pavojingos medžiagos pavojaus..................................................................
                                                                                (įstaigos, pastato, teritorijos) pavadinimas)

...........................................galimas pastatų griuvimas bei gyventojų sužeidimas, apnuodijimas.
Dėmesio! Dėmesio! ............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
(vietovėms)

skelbiamas sprogimo, pavojingos medžiagos pavojus. 

Rekomendacijos

     Sprogmens ar pavojingos medžiagos nelieskite. Nemėginkite sprogmens nukenksminti patys ir
neleiskite  tai  daryti  kitiems.  Pažymėkite  radinio  vietą  ir  praneškite  apie  radinį  šalia  esantiems
žmonėms.  Praneškite  policijai  arba  paskambinkite  bendruoju  pagalbos  telefono  numeriu  112.
Pasitraukite nuo radinio į saugią vietą, atvykusiems pareigūnams suteikite informaciją apie radinį.
Prie  įėjimų,  įvažiavimų  į  mišką  galite  matyti  perspėjančius  užrašus,  kad  vaikščioti  po  mišką
pavojinga. Ruoškitės  galimam  evakavimui.  Nepasiduokite  panikai,  perspėkite  artimuosius,
kaimynus. Būkite įsijungę Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą. Laukite tolesnių
nurodymų.

.............................................. .......................... ...............................................
(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

_________________
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                                                                                                                       Šilutės  rajono savivaldybės
     ekstremaliųjų situacijų valdymo 

                                                                                                                               plano 22 priedas
Šilutės rajono savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, socialinių

paslaugų įstaigų sąrašas

Įstaigos
pavadinimas

Adresas Vadovas, vardas,
pavardė

Kontaktai

Antrinio lygio asmens priežiūros įstaigos
Viešoji įstaiga

„Šilutės
ligoninė“

Rusnės g. 1,
Šilutė

Vyr. gydytojas
Viktoras Šileikis

Tel. (8 441) 61043;
8 688 72492

el. p. viktoras.sileikis@silutesligonine.lt
Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos

VšĮ „Šilutės
pirminės
sveikatos
priežiūros
centras“

Rusnės g.  1,
Šilutė,

Direktorė 
Lina

Stanišauskienė

Tel. (8 441) 61024;
el.p. vadove@silutespspc.lt

Šilutės rajono
savivaldybės
visuomenės

sveikatos biuras

K. Kalinausko g.
10, Šilutė

Direktorė 
Kristina Surplė

Tel. (8 441) 52217;
el.p. kristina.surple@silutessveikata.lt 

Nacionalinio
visuomenės

sveikatos centro
prie Sveikatos

apsaugos
ministerijos
Klaipėdos

departamento
Šilutės skyrius

Tulpių g. 10,
Šilutė

Vedėja 
Roma Jovaišaitė

Tel. (8-441) 62171;
el. p. roma.jovaisaite  @nvsc.lt  

UAB „Šilutės
psichikos

sveikatos ir
psichoterapijos

centras“

M. Jankaus g. 10,
Šilutė

Direktorė 
Loreta

Šiaudvytytė

Tel. (8-441) 62363;
el. p. silutepsc@zerbra.lt     

Medicinos
centras

„Puriena“

Gluosnių g. 4,
Šilutė

Direktorius
Giedrius

Benkunskas

Tel. (8-441) 61561;
el.p. mcpuriena  @gmail.com  

UAB „Šilutės
šeimos gydytojų

centras“

Lietuvininkų g.
23-1, Šilutė

Direktorė Gailė
Benkunskienė

Tel. (8-441) 54939;
el. p. silutes.sgc  @gmail.com  

UAB „Sveikatos
darna“

Rusnės g. 6,
Šilutė

Direktorius
Kęstutis

Vaičiūnas

Tel. (8-441) 61623
el. p.  administratorius  @sveikatos  darna.lt  
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Socialinių paslaugų įstaigos

Šilutės socialinių
paslaugų centras

Tilžės 32, Šilutė Direktorė 
Reda Urbaitė

Tel. (8 441) 46044,
el. p. silutesspc  @gmail.com  

Vaiko gerovės ir
globos centras

Liepų g. 16,
Šilutė

Direktorė
Audronė

Čekanskienė 

Tel. 8 631 81411,
el. p. audrone.cekanskiene  @vggc.lt     

Šilutės
socialinės globos

namai

Taikos g. 12,
Šilutė

Direktorė 
Evelina Rimkutė

Tel. (8 441) 62130,
el. p. direktorius  @silutesglobosnamai.lt  

VšĮ „Senjorų
Eldoradas“

Lauko g. 1,
Pašusčių kaimas,

Gardamo sen.
Šilutės r. sav.

Direktorė
Laimutė

Giedraitienė

Tel. (8 600) 16368
el. p.  info  @senjorueldoradas.lt  

           Šilutės  rajono savivaldybės
   ekstremaliųjų situacijų valdymo 

                                                                                                                               plano 23 priedas

Šilutės rajono savivaldybės informacinių leidinių ir priemonių kontaktai

Ei
l.
N
r.

Įmonės pavadinimas, adresas Vadovas
Kontaktiniai
duomenys

1. UAB „Šilutės leidyba“ 
Laikraštis „Šilutės naujienos“

Turgaus g. 12, Šilutė

Redaktorė
Vilija Budrikienė

Tel. (8 441) 61611,
el. p. laikrastis@silutesnaujienos.lt

2. Internetinis laikraštis
„silutesetazinios.lt“

Vadovas 
Orestas Lidžius

Tel. 8 682 54481, 
el. p. orestas  @  inbox.lt  

3. UAB „Šilokarčema“
Turgaus g. 3, Šilutė

Direktorius
Skirmantas

Toleikis

Tel. (8 441) 75375,
el. p. reklama  @silokarcema.lt  

4. UAB „Litera“
Laikraštis „Pamarys“
Liepų g. 1A, Šilutė

Redaktorius 
Petras Skutulas

Tel. (8 441) 52474,
el. p. redaktor  @  pamarys  .  eu  

5. Internetinis laikraštis
„siluteszinios.lt“

Vadovas Tel. 8 633 93311, 
el. p. siluteszinios  @  gmail.com  

        
          

       

185



           Šilutės  rajono savivaldybės
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 

                                                                                                                              plano 24 priedas
                            Patvirtinta   Šilutės rajono 

                                 savivaldybės administracijos 
                           direktorius 2019-11-13d.  

                     įsakymu Nr. A1-1182

ĮSAKYMAS
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ KOLEKTYVINĖS

APSAUGOS ORGANIZAVIMO GRUPĖS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu,  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų  ministerijos
direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 ,,Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų
rengimo  metodinių  rekomendacijų  patvirtinimo“  17.16  punktu  bei  Priešgaisrinės  apsaugos  ir
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 įsakymo
Nr. 1-406 ,,Dėl Kolektyvinės apsaugos statinių paruošimo gyventojams apsaugoti rekomendacijų
patvirtinimo“ 8 punktu:

1. S u d a r a u  Šilutės rajono savivaldybės gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo
grupę šios struktūros ir  sudėties:

Daiva Žebelienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (Grupės pirmininkė);
Jūratė  Bandzienė,  Savivaldybės  administracijos  Viešųjų  paslaugų  skyriaus  vyriausioji

specialistė mobilizacijai ir korupcijos prevencijai (sekretorė); 
Audrius Jankauskas, Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas; 
Raimonda  Armonavičienė,  BĮ  Šilutės  visuomenės  sveikatos  biuro  Visuomenės  sveikatos

stiprinimo specialistė;
Alma Vendzelienė, VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji slaugytoja; 
Domas Merliūnas, UAB „Šilutės vandenys“ saugos specialistas;

         Saulius Vytuvis, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas šilumos gamybai;
         Tomas Grenoveckas, VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojas;

Agnė  Auksorienė,  Tauragės  apskrities  vyriausiojo  policijos  komisariato  Šilutės  rajono
policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausioji tyrėja;

Violeta  Žymančienė,  BĮ  Šilutės  socialinių  paslaugų  centro  direktoriaus  pavaduotoja
socialinėms paslaugoms.

2. T v i r t i n u Šilutės rajono savivaldybės gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo
grupės nuostatus (pridedama).

Šis  įsakymas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.
Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio
Pylimo  g.  9,  Klaipėda)  per  vieną  mėnesį  nuo  šio  teisės  akto  paskelbimo  arba  įteikimo
suinteresuotam asmeniui dienos.
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                                               PATVIRTINTA 
Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

                                                                               direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d. 
                                                        įsakymu Nr. A1-1182 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ KOLEKTYVINĖS APSAUGOS
ORGANIZAVIMO GRUPĖS NUOSTATAI 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  Šilutės  rajono  savivaldybės  gyventojų  kolektyvinės  apsaugos  organizavimo  grupės
nuostatai  (toliau – Nuostatai)  reglamentuoja Šilutės  rajono savivaldybės gyventojų kolektyvinės
apsaugos  organizavimo  grupės  (toliau  –  Grupė)  veiklą  organizuojant  gyventojų  priėmimą
kolektyvinės apsaugos statiniuose (toliau – KAS) gresiant ar susidarius ekstremaliajai  situacijai,
karo metu. 

2.  Nuostatuose  vartojamos  sąvokos  suprantamos  taip,  kaip  jos  apibrėžtos  Lietuvos
Respublikos  civilinės  saugos įstatyme,  Lietuvos Respublikos  statybos  įstatyme,  taip  pat  kituose
civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

II GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

3. Grupė atskaitinga Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai ir pavaldi ekstremaliosios
situacijos  operacijų  vadovui,  o  kai  jis  nepaskirtas,  –  Šilutės  rajono  savivaldybės  ekstremaliųjų
situacijų  operacijų  centro  (toliau  –  ESOC) koordinatoriui.  Gresiant  ar  susidarius  ekstremaliajai
situacijai, taip pat karo metu, kitais atvejais – pavaldi Savivaldybės administracijos direktoriui ir
atskaitinga Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai. 

4.  Grupė,  vykdydama  jai  priskirtas  funkcijas,  privalo  vadovautis  Kolektyvinės  apsaugos
statinio  paruošimo  evakuotiems  gyventojams  apsaugoti  rekomendacijomis  (toliau  –
Rekomendacijos),  patvirtintomis  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo departamento  prie  Vidaus
reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-406, taip pat su vykdoma
veikla susijusiais teisės aktais. 

5. Grupės veikla (funkcijos): 
5.1.  kartu  su  Savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centru  bei  KAS  valdytojais

organizuoja evakuojamų gyventojų apgyvendinimo KAS, 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 KAS; 

5.2. numato reikiamą personalą, atsakingą už Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo
plane numatytų KAS paruošimą ir aprūpinimą materialinėmis priemonėmis; 

5.3.  teikia  sveikatos  priežiūros  ir  psichologinės  pagalbos,  apsaugos  ir  kitas  būtiniausias
paslaugas. Šiai funkcijai įgyvendinti gali pasitelkti savanorius; 

5.4. užtikrina KAS inžinerinių sistemų tinkamą ir pakankamą funkcionavimą; 
5.5. sprendžia kitus klausimus, susijusius su būtiniausių gyvenimo KAS sąlygų užtikrinimu; 
5.6. prireikus organizuoja gyventojų priėmimą į KAS; 
5.7.  įvertina  KAS  parengimo  lygį  priimti  evakuotus  gyventojus  gresiant  ar  susidarius

ekstremaliajai situacijai, taip pat karo metu bei teikia rekomendacijas KAS valdytojams. 
6. Grupė, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
6.1.  gauti  iš  valstybės  institucijų,  Savivaldybės  administracijos  padalinių  ir  jai  pavaldžių

įstaigų,  įmonių,  KAS  valdytojų,  kitų  juridinių  asmenų,  ūkio  subjektų  informaciją,  reikalingą
pavestoms funkcijoms atlikti; 
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6.2. kviestis į Grupės posėdžius 6.1 papunktyje numatytų suinteresuotų pusių vadovus arba jų
atstovus,  išklausyti  jų  nuomonę,  siūlymus,  kitą  informaciją  KAS  parengimo  priimti  evakuotus
gyventojus klausimais; 

6.3.  teikti  Savivaldybės  administracijos  direktoriui  pasiūlymus  dėl  pasirengimo  priimti
evakuotus gyventojus KAS gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, taip pat karo metu; 

6.4. kartu su KAS valdytojais organizuoti bei dalyvauti KAS paruošimo priimti evakuotus
gyventojus patikrinimuose; 

6.5. dalyvauti civilinės saugos pratybose įvertinant pasirengimą organizuoti Grupės veiklą. 
7. Grupės pirmininkas: 
7.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Grupei priskirtų uždavinių, užduočių vykdymą,

reglamentuotų  funkcijų  atlikimą  vadovaudamasis  Rekomendacijomis,  šiais  Nuostatais  ir  Šilutės
rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planu; 

7.2.  per  ESOC  koordinuoja  veiksmus  ir  keičiasi  informacija  su  Savivaldybės  gyventojų
evakavimo ir priėmimo organizavimo komisija gyventojų evakavimo metu; 

7.3. derina Grupės nuomonę, teikia pasiūlymus dėl gyventojų priėmimo į KAS organizavimo
Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai, Savivaldybės administracijos direktoriui; 

8. Grupės nariai: 
8.1. atlieka Grupės pirmininko pavedimus vadovaudamiesi Rekomendacijomis, Nuostatais ir

Šilutės rajono ekstremaliųjų situacijų valdymo planu. 
8.2. teikia Grupės pirmininkui argumentuotus pasiūlymus dėl evakuotų gyventojų priėmimo į

KAS organizavimo; 
8.3. yra pavaldūs ir atskaitingi Grupės pirmininkui. 
9.  Grupės  prevencinė  pasirengimo organizuoti  evakuotų  gyventojų  priėmimą KAS veikla

vykdoma per Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrių. 
10. Grupės dokumentai tvarkomi laikantis Savivaldybės administracijos bendrųjų dokumentų

įforminimo reikalavimų.

III BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11. Tai, kas nereglamentuota Nuostatuose, sprendžiama kaip numatyta Lietuvos Respublikos
teisės aktuose. 

12.  Nuostatai  tvirtinami,  keičiami Šilutės  rajono Savivaldybės  administracijos  direktoriaus
įsakymu. 

_______________________________ 
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           Šilutės  rajono savivaldybės
     ekstremaliųjų situacijų valdymo 

                                                                                                                              plano 25 priedas

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

 - Evakavimo maršrutas Nr. 1 (rytų kryptimi)
 - Tarpinis evakavimo punktas Nr. 1 (rytų kryptimi) 

  - Evakuotų žmonių apgyvendinimo vieta Nr. 1 (rytų kryptimi)

 - Evakavimo maršrutas Nr. 2 (pietryčių kryptimi)
 - Tarpinis evakavimo punktas Nr. 2 (pietryčių kryptimi)

  - Evakuotų žmonių apgyvendinimo vieta Nr. 2(pietryčių kryptimi)

   - Evakavimo maršrutas Nr. 3 (šiaurės kryptimi) 
- Tarpinis evakavimo punktas Nr. 3 (šiaurės kryptimi)

 - Evakuotų žmonių apgyvendinimo vieta Nr. 3 (šiaurės kryptimi)

- Gyventojų surinkimo punktas 
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GYVENTOJŲ  EVAKAVIMUI  ORGANIZUOTI  ĮKURTŲ  GYVENTOJŲ SURINKIMO, TARPINIŲ GYVENTOJŲ  EVAKAVIMO
IR  GYVENTOJŲ  PRIĖMIMO PUNKTŲ  STRUKTŪRA  IR JŲ  ĮKŪRIMO VIETOS ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Gyventojų surinkimo punktai
Jų paskirtis – surinkti gyventojus ir organizuoti

evakavimą

Tarpiniai gyventojų evakavimo punktai
Jų paskirtis – registruoti atvykstančius gyventojus, siųsti

gyventojus į  gyventojų priėmimo punktus

Gyventojų priėmimo punktai
Jų paskirtis- atvykstančius gyventojus, suskirstyti  juos į

grupes  ir  palydėti iki  jiems laikinai  suteiktų
gyvenamųjų patalpų

Gardamo seniūnija

Aikštė prie seniūnijos pastato, Liepų g. 4,
Gardamo k., Šilutės r. sav.

Gardamo seniūnijos patalpos,
Liepų g. 4, Gardamo k., Šilutės r. sav.

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Gardamo
progimnazijos skyrius, Martyno Mažvydo g. 4,

Gardamo k., Šilutės r. sav. 

Aikštė  prie Ramučių bendruomenės „Navata“
namų, V. Gaigalaičio g. 12, Ramučių k., Šilutės r.

sav.

Ramučių bendruomenės „Navata“ namų patalpos, 
V. Gaigalaičio g. 12, Ramučių k., Šilutės r. sav.    

Ramučių bendruomenės „Navata“ namai, V.
Gaigalaičio g. 12, Ramučių k., Šilutės r. sav.

Juknaičių seniūnija

Aikštė prie seniūnijos pastato, Šiloko g. 3,
Juknaičiai, Šilutės r. sav.

Juknaičių seniūnijos patalpos, Šiloko g. 3, Juknaičiai,
Šilutės r. sav.

Juknaičių pagrindinė mokykla, Beržų g. 2,  
Juknaičiai, Šilutės r. sav.

Aikštė prie Juknaičių pagrindinės mokyklos
Pašyšių skyriaus, Ateities g. 7, Pašyšiai, Šilutės r.

sav. 

Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyriaus
patalpos, Ateities g. 7, Pašyšiai, Šilutės r. sav.  

Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyrius,
Ateities g. 7, Pašyšiai, Šilutės r. sav.  

Katyčių seniūnija

Aikštė prie  seniūnijos pastato, Turgaus a. 1,
Katyčių k. Šilutės r. sav.

Katyčių seniūnijos patalpos, 
Turgaus a. 1, Katyčių k. Šilutės r. sav.

Katyčių pagrindinė mokykla,
 Šilutės g. 5, Katyčių k. Šilutės r. sav.

Katyčių kultūros namai, Turgaus a. 1, Katyčių k.
Šilutės r. sav.

Kintų seniūnija

Prie Kintų seniūnijos pastato, Kuršių g. 17, Kintų
mstl., Šilutės r. sav.

Kintų seniūnijos patalpos, Kuršių g. 17, Kintų mstl.,
Šilutės r. sav.

 

Kintų pagrindinė mokykla 
Kuršių g. 19, Kintų mstl., Šilutės r. sav.

Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkcis centras,



Kuršių g. 23, Kintų mstl., Šilutės r. sav.

Rusnės seniūnija

Aikštė prie Rusnės seniūnijos pastato,
Neringos g.7, Rusnė, Šilutės r. sav.

Rusnės seniūnijos patalpos, Neringos g.7, Rusnė,
Šilutės r. sav.

Rusnės specialioji mokykla,
Taikos g. 2, Rusnė, Šilutės r. sav.

Pamario pagrindinės mokyklos Rusnės
progimnazijos skyrius, Neringos g. 29A, Rusnė,

Šilutės r. sav.

Saugų seniūnija

Aikštė prie seniūnijos pastato, Mažosios
Lietuvos g 4, Saugos, Šilutės r. sav.

Saugų  seniūnijos patalpos, Mažosios Lietuvos g 4,
Saugos, Šilutės r. sav.

Saugų J. Mikšo  pagrindinė mokykla, Tilžės g. 16,
Saugos, Šilutės r. sav.

Aikštė  prie Vilkyčių  pagrindinės mokyklos,
Veiviržo g. 16, Vilkyčių  k., Šilutės r. sav.

Vilkyčių pagrindinės mokyklos patalpos, 
Veiviržo g. 16, Vilkyčių  k., Šilutės r. sav.  

Vilkyčių pagrindinė mokykla,
Veiviržo g. 16, Vilkyčių  k., Šilutės r. sav.

Šilutės seniūnija

Aikštė prie Šilutės autobusų stoties, 
Tilžės g. 22, Šilutė

Autobusų stoties administracinis pastatas, 
Tilžės g. 22, Šilutė

Šilutė M. Jankaus pagrindinė mokykla, Sodų g. 7,
Šilutė

Šilutės Vydūno gimnazija, Atgimimo alėja 3, Šilutė

Seno turgaus aikštė, Turgaus a. Šilutė Šilutės Savivaldybės administracinis pastatas,
Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė

Laisvalaikio ir pramogų centras, Lietuvininkų g. 6,
Šilutė

Šilutės Savivaldybės administracinis pastatas,
Lietuvininkų g. 8, Šilutė

Aikštė prie prekybos centro „Pamarys“, „IKI“, 
Klaipėdos ir Gluosnių g. sankirtoje, Šilutėje 

VšĮ ,,Šilutės krepšinis“ administracinis pastatas,
Gluosnių g. 13B, Šilutė

Šilutės pirmoji gimnazija, Kalinausko g. 2, Šilutė

VšĮ ,,Šilutės krepšinis, Gluosnių 13B, Šilutė

Aikštė prie „SODROS“  pastato, Tilžės g. 32,
Šilutė

UAB ,,Šilutės melioracija“, Tilžės g. 24, Šilutė Sporto salė, Tilžės g. 32A, Šilutė

Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla,
Lietuvininkų g. 72, Šilutė



Šilutės miesto stadionas, Stadiono g.10,  Šilutė) VšĮ ,,Šilutės sportas“  administracinis pastatas,
Stadiono g. 10, Šilutė

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla, Žalgirio g. 16,
Šilutė

Šilutės žemės ūkio mokykla, Mokyklos g. 3,
Pagrynių k. Šilutės r. sav.

Švėkšnos seniūnija

Aikštė prie seniūnijos pastato, Liepų a. 24,
Švėkšna, Šilutės r. sav.

Švėkšnos  seniūnijos patalpos, Liepų a. 24, Švėkšna,
Šilutės r. sav.

Švėkšnos Saulės gimnazija,
Sodo g. 1, Švėkšna, Šilutės r. sav.

Aikštė prie „Diemedžio“ ugdymo centro, Šylių
g. 7, Vilkėno I k, Šilutės r. sav.

„Diemedžio“ ugdymo centro patalpos, Šylių g. 7,
Vilkėno I k, Šilutės r. sav.

„Diemedžio“ ugdymo centras, Šylių g. 7, Vilkėno I
k, Šilutės r. sav.

Usėnų seniūnija

Aikštė prie  seniūnijos pastato, Veržės g. 2,
Usėnų  k. Šilutės r. sav.

Usėnų seniūnijos patalpos, Veržės g. 2,  Usėnų  k.
Šilutės r. sav.

Usėnų  pagrindinė mokykla, Jazminų g. 3, Usėnų
k., Šilutės r. sav.

Vainuto seniūnija

Aikštė prie Vainuto  seniūnijos pastato,
Baranausko g. 7, Vainutas, Šilutės r. sav.

Vainuto seniūnijos patalpos, Baranausko g. 7,
Vainutas, Šilutės r. sav.

Vainuto gimnazija,  
Tauragės g. 14, Vainutas, Šilutės r. sav.

Žemaičių Naumiesčio seniūnija

Aikštė prie  seniūnijos pastato, 
Klaipėdos  g.1, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r.

sav.

Žemaičių Naumiesčio  seniūnijos patalpos,
Klaipėdos  g.1, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r. sav.

Žemaičių Naumiesčio gimnazija,
Mokyklos g. 1, Ž. Naumiestis, Šilutės r. sav.

Šilutės žemės ūkio mokyklos  Žemaičių Naumiesčio
skyrius, Dariaus ir Girėno g. 31, Ž. Naumiestis,

Šilutės raj. sav.

Aikštė prie Degučių bendruomenės „Rytdiena“
namų, Plaškuoto g. 2, Degučiai, Šilutės r. sav.

Degučių bendruomenės „Rytdiena“ namai,
Plaškuoto g. 2, Degučiai, Šilutės r. sav.

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Degučių skyrius,
Mirglono g. 9, Degučių k., Šilutės r. sav. 
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                                                                           Šilutės rajono savivaldybės
                                                                           ekstremaliųjų situacijų valdymo
                                                                           plano 27 priedas

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSAKOMYBIŲ TARP INSTITUCIJŲ PASKIRSTYMO SUVESTINĖ
Eil.
Nr.

Valdymo ir
koordinavimo

veiksmai
(kalendorinia
me veiksmų

plane
numatyti
veiksmai)

Atsakingas vykdytojas Vykdytojai Remiančios institucijos
(materialiniais, žmogiškaisiais ištekliais)

vadovas vadovo
įgaliotas
asmuo

savivaldybės
struktūriniai
padaliniai

savivaldybės
įstaigos,

savivaldybės
įmonės

valstyb
ės

instituci
jos

kiti ŪS, su
kuriais

sudarytos
sutartys

gretimos
savivaldyb

ės 

valstybės
institucijo

s ir
įstaigos

kiti

1. PSS įjungimas Administra
cijos

direktorius

- Šilutės rajono
savivaldybės

seniūnijos

tel. (8 441)
79266

- - Savivaldy
bės CS

specialista
s

tel. 8 659
42919

AB „Šilutės
baldai“ ,
AB Šilutės

Rambynas,
UAB

Milmona
V.

Sipavičiaus
įmonė

- - -

2. Trumpųjų
pranešimų
išsiuntimas

Adminis-
tracijos

direktorius

- - - - Savivaldy
bės CS

specialista
s

tel. 8 659
42919

- - - -

3. Informavimas
pasiuntiniais

Adminis-
tracijos

direktorius

- - - Tauragė
s VPK

tel. 8
600

- - - - -



60000

4. Informacijos
apie įvykį
gavimas ir

patikrinimas

- Atsakin-
gas

specialis-
tas

- - - - - - - -

5. Savivaldybės
administracijo
s direktoriaus
informavimas

apie įvykį

- Atsakin-
gas

specialis-
tas

- - - - - - - -

6. Formos ES-1
pateikimas

- ESOC
koordi-
natorius

- - - ESOC
Infor-

macijos
valdy-mo

gr.

tel. 8 659
42919

- - - -

7. Formos ES-2
pateikimas

- ESOC
koordi-
natorius

- - - ESOC
Infor-

macijos
valdy-mo

gr.

tel. 8 659
42919

- - - -

8. Savivaldybės
ESK

sušaukimas

Sav. adm.
direktorius

- - - - CS specia-
listas

tel. 8 659
42919

- - - -

9. Savivaldybės Sav. adm. - - - - ESOC - - - -



ESOC
sušaukimas

direktorius koordinat
orius

tel. 8 690
06526

10. KAS
parengimas

priimti
gyventojus

Sav. adm.
direktorius

- - Savivaldybės
švietimo
įstaigos

tel. 8 656
12222

- - - - - -

11. Gyventojų
evakuacija į

KAS

- Evaka-
vimo

grupės
vadovas

- Savivaldybės
švietimo
įstaigos

tel. 8 656
12222

Tauragė
s VPK

tel. 8
600

60000

Evaka-
vimo

grupės
nariai,
 UAB
Šilutės

auto-busų
parkas

tel. 8 690
06526

- - - -

12. Gyventojų
apgyvendini-

mas KAS

- Savivald
ybės

švietimo
įstaigos

- Savivaldybės
švietimo
įstaigos

tel. 8 656
12222

- - - - - -

13. Savivaldybės
evakavimo
komisijos

aktyvavimas

Sav. adm.
direktorius

- - - - Sav.
Evaka-
vimo

komisija

- - - -



tel. 8 690
06526

14. Pagalbos
nukentėjusiem

s teikimas

VšĮ Šilutės
PSPC

- - VšĮ Šilutės
PSPC

tel. (8 441)
61030

- - - - - -

15. Psichologinės
pagalbos
teikimas

VšĮ Šilutės
psichoterap

ijos ir
psichikos
sveikatos
centras

- - VšĮ Šilutės
psichoterapij

os ir
psichikos
sveikatos
centras

tel. (8 441)
62363

- - - - - Nevy-
riausybi-
nės or-

ganizaci-
jos

16. Evakuotų
gyventojų

turto apsauga

Tauragės
AVPK 

- - - Tauragė
s VPK

tel. 8
600

60000

- - - - -

17. Formos ES-3
pateikimas

- ESOC
koordi-
natorius

- - - ESOC
Infor-

macijos
valdy-mo

gr.

tel. 8 659
42919

- - - -

ŪS – ūkio subjektas
_____________________________________________________________
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KALENDORINIS VEIKSMŲ PLANAS (PAVOJINGOS AR YPAČ PAVOJINGOS ŽMONIŲ UŽKREČIAMOSIOS LIGOS PROTRŪKIS AR
EPIDEMIJA)

Eil.
Nr. 

Veiksmų pavadinimas Vykdymo
laikas

Atsakingas vykdytojas,
remiančios institucijos

Vykdymo trukmė

Valandos mėnesiai

1 2 4 6 1
0

16 2
4

1 2 4

1. Perspėjimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas ir veiksmų koordinavimo
priemonės

1.1. Trumpųjų pranešimų išsiuntimas 30 min. Atsakingas CS specialistas -

2. Informacijos apie įvykį gavimo ir perdavimo priemonės

2.1. Informacijos apie įvykį gavimas ir patikrinimas 30 min. Atsakingas CS specialistas -

2.2. Savivaldybės  administracijos  direktoriaus
informavimas apie įvykį

20 min. Atsakingas CS specialistas -

2.3. Formos ES-1 pateikimas 30 min. ESOC Informacijos valdymo gr. -

2.4. Formos ES-2 pateikimas 30 min. ESOC Informacijos valdymo gr. -

2.5. Formos ES-3 pateikimas 30 min. ESOC Informacijos valdymo gr. -

3. Pavojingų žmonių užkrečiamų ligų likvidavimo ir padarinių šalinimo organizavimas ir
koordinavimo priemonės

3.1. Savivaldybės ESK sušaukimas 2 val. Savivaldybės administracijos 
direktorius

3.2. Savivaldybės ESOC sušaukimas 60 min. ESOC koordinatorius -

3.3. NVSC rekomendacijų vykdymas Iki 3 mėn. Visi savivaldybės ūkio subjektai
ir kitos įstaigos



KALENDORINIS VEIKSMŲ PLANAS (STICHINIS HIDROLOGINIS REIŠKINYS (LABAI AUKŠTAS VANDENS LYGIS, STICHINIS
POTVYNIS))

Eil.
Nr. 

Veiksmų pavadinimas Vykdymo
laikas

Atsakingas vykdytojas,
remiančios institucijos

Vykdymo trukmė

Valandos paros

1 2 4 6 1
0

16 24 1 2 5

1. Perspėjimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas ir veiksmų koordinavimo
priemonės

1.1. Trumpųjų pranešimų išsiuntimas 30 min. Atsakingas CS specialistas -

2. Informacijos apie įvykį gavimo ir perdavimo priemonės

2.1. Informacijos apie įvykį gavimas ir patikrinimas 30 min. Atsakingas CS specialistas -

2.2. Savivaldybės  administracijos  direktoriaus
informavimas apie įvykį

20 min. Atsakingas CS specialistas -

2.3. Formos ES-1 pateikimas 30 min. ESOC Informacijos valdymo gr. -

2.4. Formos ES-2 pateikimas 30 min. ESOC Informacijos valdymo gr. -

2.5. Formos ES-3 pateikimas 30 min. ESOC Informacijos valdymo gr. -

3. Potvynio (Stichinis, katastrofinis hidrologinis reiškinys) likvidavimo ir padarinių šalinimo
organizavimas ir koordinavimo priemonės

3.1. Savivaldybės ESK sušaukimas 2 val. Savivaldybės administracijos 
direktorius

3.2. Savivaldybės ESOC sušaukimas 60 min. ESOC koordinatorius -

3.3. KAS parengimas priimti gyventojus Iki 12 val. Savivaldybės švietimo įstaigos

3.4. Gyventojų evakuacija į KAS Iki 4 val. UAB „Šilutės autobusų parkas“,
Tauragės AVPK



3.5. Apgyvendinimas KAS Iki 5parų Savivaldybės švietimo įstaigos

4. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo
organizavimo priemonės

4.1. Savivaldybės evakavimo komisijos aktyvavimas 60 min. Savivaldybės administracijos 
direktorius

4.2. Pagalbos nukentėjusiems teikimas Iki 5 parų VšĮ Šilutės PSPC

4.3. Psichologinę pagalbą teikia Iki 5 parų VšĮ Šilutės psichoterapijos ir  
psichikos sveikatos centras

4.4 Psichologinę pagalbą teikia Iki 5 parų Nevyriausybinių organizacijų 
atstovai

4.5. Evakuotų gyventojų turto apsauga Iki 5 parų Tauragės AVPK

KALENDORINIS VEIKSMŲ PLANAS (GAISRAS)

Eil.
Nr. 

Veiksmų pavadinimas Vykdymo
laikas

Atsakingas vykdytojas,
remiančios institucijos

Vykdymo trukmė

Valandos paros

1 2 4 6 1
0

16 24 1 2 4

1. Perspėjimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas ir veiksmų koordinavimo
priemonės

1.1. PSS įjungimas 30 min. Atsakingas CS specialistas -

1.2. Trumpųjų pranešimų išsiuntimas 30 min. Atsakingas CS specialistas -

1.3. Informavimas pasiuntiniais 1 val. Tauragės AVPK -

2. Informacijos apie įvykį gavimo ir perdavimo priemonės

2.1. Informacijos apie įvykį gavimas ir patikrinimas 30 min. Atsakingas CS specialistas -

2.2. Savivaldybės  administracijos  direktoriaus 20 min. Atsakingas CS specialistas -



informavimas apie įvykį

2.3. Formos ES-1 pateikimas 30 min. ESOC Informacijos valdymo gr. -

2.4. Formos ES-2 pateikimas 30 min. ESOC Informacijos valdymo gr. -

2.5. Formos ES-3 pateikimas 30 min. ESOC Informacijos valdymo gr. -

3. Savivaldybės administracijos darbuotojų ir lankytojų apsaugos organizavimo priemonės
gresiant įvykiui ar jam įvykus

3.1. Informavimas apie įvykį 20 min. Komunikacijos skyrius -

3.2. Darbuotojų ir lankytojų evakuacija iš 
savivaldybės pastato

30 min. Ūkio skyrius -

4. Gaisro likvidavimo ir padarinių šalinimo organizavimas ir koordinavimo priemonės

4.1. Savivaldybės ESK sušaukimas 2 val. Savivaldybės administracijos 
direktorius

4.2. Savivaldybės ESOC sušaukimas 60 min. ESOC koordinatorius -

4.3. Gaisro gesinimas Iki 48 val. Šilutės PGT, Savivaldybės PT

4.4. Medicininės pagalbos suteikimas nukentėjusiems nedelsiant VšĮ Šilutės PSPC

KALENDORINIS VEIKSMŲ PLANAS (SPROGMUO, PAVOJINGOJI MEDŽIAGA)

Eil.
Nr. 

Veiksmų pavadinimas Vykdymo
laikas

Atsakingas vykdytojas,
remiančios institucijos

Vykdymo trukmė

Valandos paros

1 2 4 6 1
0

16 24 1 2 4

1. Perspėjimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas ir veiksmų koordinavimo
priemonės

1.1. Trumpųjų pranešimų išsiuntimas 30 min. Atsakingas CS specialistas -



2. Informacijos apie įvykį gavimo ir perdavimo priemonės

2.1. Informacijos apie įvykį gavimas ir patikrinimas 30 min. Atsakingas CS specialistas -

2.2. Savivaldybės  administracijos  direktoriaus
informavimas apie įvykį

20 min. Atsakingas CS specialistas -

3. Pavojingo radinio likvidavimo ir padarinių šalinimo organizavimas ir koordinavimo
priemonės

3.1. Savivaldybės ESK sušaukimas 2 val. Savivaldybės administracijos 
direktorius

3.2. Savivaldybės ESOC sušaukimas 60 min. ESOC koordinatorius -

3.3. Radinio vietos apsauga Iki 12 val. Tauragės AVPK

3.4. Radinio neutralizavimo darbai Iki 12 val. Lietuvos kariuomenė, Tauragės 
AVPK, Šilutės PGT, 
Savivaldybės PT ir VšĮ Šilutės 
PSPC

3.5. Gyventojų evakuacija Iki 6 val. Tauragės AVPK

_________________________________________________
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