
                                                                                                                                                   PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                                      Šilutės rajono savivaldybės
                                                                                                                                                                                      administracijos direktoriaus

                                                                     2023 m. sausio 30 d. įsak. Nr.A1-162

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ
 PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas
Vykdymo / įvykdymo terminas Atsakingi

vykdytojai2023 m. 2024 m. 2025 m.
1. Tikslas – užtikrinti planų aktualumą ir jų įgyvendinimą

1.1. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Šilutės rajono savivaldybės galimų pavojų
ir  ekstremaliųjų  situacijų  rizikos  analizę  (toliau  –  galimų  pavojų  ir
ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė)

I ketvirtis – – VPS CS
specialistas

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Atnaujinta  galimų  pavojų  ir  ekstremaliųjų  situacijų  rizikos  analizė  per
nustatytą laiką / data

Gegužės 31 d. – –

1.2. Parengti Šilutės rajono savivaldybės 2023–2025 m. ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių planą 

I ketvirtis – – VPS CS
specialistas

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Planas parengtas per nustatytą laiką / data

Kovo 31 d.

1.3. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti Šilutės rajono savivaldybės 2023–2025 m.
ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą (toliau – planas)

– I ketvirtis – VPS CS
specialistas

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Įvertintas plano priemonių veiksmingumas per nustatytą laiką / data

– Kovo31 d. –

1.4. Peržiūrėti ir atnaujinti Šilutės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
valdymo planą

I–II ketvirtis – – VPS CS
specialistas

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Numatytas  geresnis  pasirengimas  ekstremaliųjų  situacijų  valdymui  per
nustatytą laiką / data

Gegužės 31 d. – –

2. Tikslas – užtikrinti tinkamą darbuotojų žinių ir įgūdžių lygį 
2.1. Organizuoti  kasmetinius  2  val.  civilinės  saugos  mokymus  valstybės

tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis
I–IV ketvirtis I–IV ketvirtis I–IV ketvirtis VPS CS

specialistas
Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė 100 100 100



Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas

Vykdymo / įvykdymo terminas Atsakingi
vykdytojai2023 m. 2024 m. 2025 m.

Apmokytų klausytojų dalis  nuo bendro darbuotojų skaičiaus,  ne mažiau
kaip / proc. 

2.2. Organizuoti Savivaldybės ESOC narių civilinės saugos mokymą PAGD – I–IV ketvirtis – VPS CS
specialistasVertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Apmokytų klausytojų dalis nuo suplanuotų  apmokyti,  ne mažiau kaip /
proc.

– 100 –

2.3. Organizuoti Savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas I–IV ketvirtis I–IV ketvirtis I–IV ketvirtis VPS CS
specialistasVertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Surengta pratybų per einamuosius metus, ne mažiau kaip / skaičius
1 1 1

2.4. Organizuoti  priešgaisrinės  saugos  mokymus  valstybės  tarnautojams  ir
darbuotojams pagal minimalius priešgaisrinės saugos mokymo programų
reikalavimus 

- - IV ketvirtis VPS CS
specialistas

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Apmokytų klausytojų dalis nuo suplanuotų  apmokyti,  ne mažiau kaip /
proc.

- - 100

3. Tikslas – užtikrinti pasirengimą ypač pavojingoms ir pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, epidemijoms, pandemijoms, karantino, bendro
personalo susirgimų skaičiaus staigiam padidėjimui

3.1. Vakcinuoti  valstybės  tarnautojus  ir  darbuotojus,  kurie  galimo  sezoninio
sergamumo  gripu  pakilimo  laikotarpiu,  vykdydami  tarnybines  pareigas,
turi sąlytį su daugeliu asmenų

Rugsėjis–
lapkritis

Rugsėjis–
lapkritis

Rugsėjis–
lapkritis

Savivaldybės
gydytoja

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Vakcinuotų darbuotojų, įtrauktų į skiepijimo sąrašą, dalis / proc.

100 100 100

3.2. Vakcinuoti  valstybės  tarnautojus  ir  darbuotojus,  kurie,  vykdydami
tarnybines pareigas, turi tikimybę užsikrėsti erkiniu encefalitu 

Savivaldybės
gydytoja

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Vakcinuotų darbuotojų, įtrauktų į skiepijimo sąrašą, dalis / proc.

100 100 100

3.3. Vakcinuoti valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kurie galimo koronaviruso
COVID-19  sergamumo  pakilimo  laikotarpiu,  vykdydami  tarnybines
pareigas, turi sąlytį su daugeliu asmenų

Savivaldybės
gydytoja

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Vakcinuotų darbuotojų, įtrauktų į skiepijimo sąrašą, dalis / proc.

100 100 100

3.4. Sukaupti 10 procentų LR Vyriausybės 2022 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. I–IV ketvirtis I–IV ketvirtis I–IV ketvirtis Savivaldybės



Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas

Vykdymo / įvykdymo terminas Atsakingi
vykdytojai2023 m. 2024 m. 2025 m.

85 aprašo 6 punkte nurodytų apsaugos priemonių nuo būtinų Valstybės ir
savivaldybės  institucijų  ir  įstaigų,  kitų  įstaigų,  ūkio  subjektų  ir  veiklos
vykdytojų sukauptų apsaugos priemonių

gydytoja

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Sukaupta apsaugos priemonių dalis/proc.

5 8 10

4. Tikslas – užtikrinti pasirengimą likviduoti gaisrus (durpynuose, miškuose ir kitose atvirose teritorijose, pramonės ir kultūros paveldo
objektuose)

4.1. Peržiūrėti  UAB  „Klasmann-Deilmann  Šilutė“  bei  Valstybinių  miškų
urėdijos  Šilutės  regioninio  padalinio  priešgaisrinių  gelbėjimo  pajėgų
sutelkimo gaisrams, ekstremaliesiems įvykiams likviduoti plano duomenis

I–IV ketvirtis I–IV ketvirtis I–IV ketvirtis VPS CS
specialistas

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Patikslintų planų dalis / proc.

100 100 100

5. Tikslas – užtikrinti pasirengimą elektros energijos ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutrikimams ir (ar) gedimams
5.1. Patikrinti stacionarius ir mobiliuosius elektros generatorius ir (ar) įvertinti

alternatyviojo elektros tiekimo įrangos būklę
Gruodis Gruodis Gruodis Savivaldybės

įstaigos
Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Patikrintos įrangos dalis / proc.

100 100 100

5.2. Patikslinti  Savivaldybės saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo
naudotojų sąrašą, įtraukiant visas pavaldžias ASPĮ

I–II ketvirtis Savivaldybės
Komunikacijos

skyriusVertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Sąrašas patikslintas per nustatyta laiką/ data

Birželio 30 d.

5.3. Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo įdiegimas Savivaldybės
ASPĮ 

Liepa-gruodis Sausis-gruodis Sausis-gruodis Savivaldybės
ASPĮ

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Įdiegta suplanuotų įstaigų dalis nuo suplanuotų/proc.

40 90 100

6. Tikslas – civilinės saugos parengties užtikrinimas ir stiprinimas Šilutės rajono savivaldybėje
6.1. Kaupti informaciją apie įvykusius ekstremaliuosius įvykius ir 

ekstremaliąsias situacijas
I–IV ketvirtis I–IV ketvirtis I–IV ketvirtis VPS CS

specialistas
Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Sukaupta informacijos dalis / proc.

100 100 100

6.2. Savivaldybės ESOC posėdyje aptarti savivaldybės civilinės saugos 
sistemos būklę, įvertinti savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir 

I ketvirtis I ketvirtis I ketvirtis VPS CS
specialistas



Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas

Vykdymo / įvykdymo terminas Atsakingi
vykdytojai2023 m. 2024 m. 2025 m.

ūkio subjektų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas
Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Priemonė įvykdyta per nustatytą laiką / data

Kovo 31 d. Kovo 31 d. Kovo 31 d.

6.3. Tikslinti Savivaldybės ESOC personalinę sudėtį Pagal
poreikį

Pagal
poreikį

Pagal
poreikį

VPS CS
specialistas

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Poreikio nustatymas ir sudėties tikslinimas/ proc

100 100 100

6.4. Tikrinti civilinės saugos būklę savivaldybės teritorijoje veikiančiuose ūkio 
subjektuose, kitose įstaigose

I–IV ketvirtis I–IV ketvirtis I–IV ketvirtis VPS CS
specialistas

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Patikrinta ūkio subjektų, kitų įstaigų, įtrauktų į patikrinimo grafiką / proc.

100 100 100

6.5. Šilutės rajono savivaldybės priedangų, skirtų gyventojų trumpalaikei 
apsaugai, bei kolektyvinės apsaugos statinių paruošimas gyventojams 
priimti (Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-04 įsakymo Nr.
A1-1782 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės priedangų, skirtų gyventojų 
trumpalaikei apsaugai, paruošimo gyventojams priimti“ įgyvendinimas) 
bei paruoštų statinių priežiūra

III ketvirtis I ketvirtis I ketvirtis Administracijos
direktorius, 

VPS CS
specialistas

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Priemonė įvykdyta per nustatytą laiką / data

Rugpjūčio 31
d.

Kovo 31 d. Kovo 31 d.

7. Tikslas – užtikrinti pasirengimą perspėjimo sistemos gedimams
7.1. Organizuoti  techninių  perspėjimo  sirenomis  sistemos  (toliau  –  PSS)

priemonių priežiūrą
Pagal

techninių PSS
priežiūros

grafiką

Pagal
techninių PSS

priežiūros
grafiką

Pagal
 techninių PSS

priežiūros
grafiką

VPS CS
specialistas

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Atliktų patikrinimų dalis / proc.

100 100 100

7.2. Organizuoti  gyventojų  perspėjimo  ir  informavimo  sistemos,  naudojant
viešųjų  judriojo  telefono  ryšio  paslaugų  teikėjų  tinklų  infrastruktūrą,
techninių priemonių priežiūrą

Pagal
techninių PSS

priežiūros
grafiką

Pagal
techninių PSS

priežiūros
grafiką

Pagal 
techninių PSS

priežiūros
grafiką

VPS CS
specialistas

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Atliktų patikrinimų dalis / proc.

100 100 100



Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas

Vykdymo / įvykdymo terminas Atsakingi
vykdytojai2023 m. 2024 m. 2025 m.

8. Tikslas – užtikrinti pasirengimą pavojingų radinių (sprogmenų) keliamų pavojų prevencijos darbams
8.1. Rinkti  ir  analizuoti  informaciją  apie  užterštas  likusiais  nuo  karo

sprogmenimis teritorijas 
Spalis–gruodis Spalis–gruodis Spalis–gruodis VPS CS

specialistas
Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Laiku nustatytas poreikis / data

Gruodžio 31 d. Gruodžio 31 d. Gruodžio 31 d.

9. Tikslas – pasirengimas šaltajam metų periodui (neplanuotas šilumos, vandens tiekimo nutraukimas)
9.1. Įgyvendinti pasirengimo šaltajam sezonui priemones (šildymo bei vandens 

tiekimo (nuotekų) profilaktinės pasirengimo priemonės)
I–IV ketvirtis I–IV ketvirtis I–IV ketvirtis UAB „Šilutės

šilumos
tinklai“,

UAB „Šilutės
vandenys“

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Priemonė įvykdyta per nustatytą laiką / data

Spalio 10 d. Spalio 10 d. Spalio 10 d.

10. Tikslas – stichinių hidrologinių reiškinių (labai aukštas vanduo, stichinis potvynis) rizikos ir padarinių sumažinimas
10.1. Vykdyti hidrotechnikos statinių ir įrenginių būklės apžiūras II ketvirtis II ketvirtis II ketvirtis Savivaldybės

Kaimo reikalų
skyrius, 
VPS CS

specialistas

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Priemonė įvykdyta per nustatytą laiką / data

Birželio 30 d. Birželio 30 d. Birželio 30 d.

10.2. Vykdyti žiemos polderių bei pylimų apžiūras IV ketvirtis IV ketvirtis IV ketvirtis Savivaldybės
Kaimo reikalų

skyrius,
 VPS CS

specialistas

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Priemonė įvykdyta per nustatytą laiką / data

Lapkričio 30 d. Lapkričio 30 d. Lapkričio 30 d.

10.3.
Parengti Šilutės rajono savivaldybės pasirengimo potvyniui planą IV ketvirtis IV ketvirtis IV ketvirtis

VPS CS
specialistas

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Priemonė įvykdyta per nustatytą laiką / data

Gruodžio 30 d. Gruodžio 30 d. Gruodžio 30 d.

Santrumpos: LR – Lietuvos Respublika, VPS  – Savivaldybės viešųjų paslaugų skyrius, CS – civilinė sauga, ESOC – Savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų operacijų centras, PSS – perspėjimo sirenomis sistema, PGV – priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas, ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga, UAB – uždaroji akcinė bendrovė.


