PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
2019 m. vasario • d. įsakymu Nr. A V - ^ 0

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRUOŠIMO IR VEIKSMŲ 2019 METŲ GALIMAM POTVYNIUI
P L A N A S
Eil.
Nr.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Vykdomos priemonės

Atsakingi vykdytojai

L RUOSIANTIS POTVYNIUI
Priekulės seniūnijos seniūnas, s. b. „Pakrantė"
Sudaro sunkiai sergančių, gimdyvių sąrašus ir esant
Pirmininkas
būtinumui, evakuoja iš užtvindomų teritorijų
Patikslina gyventojų, patenkančių j užtvindomas
teritorijas, sąrašus, telefonų numerius, auginamų galvijų Priekulės seniūnijos seniūnas, s. b. „Pakrantė"
Pirmininkas
skaičių (Priekulės seniūnija; s. b. „Pakrantė", Purmalių
k., Sendvario sen.)
Informuoja gyventojus apie infekcinių susirgimų
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
profilaktikos taisykles potvynio laikotarpiu ir teikti
Klaipėdos departamento Gargždų skyrius
rekomendacijas apsirūpinimui geriamuoju vandeniu
Sukaupia būtiniausius gyventojams maisto produktus ir
UAB „A.R.Šiauliai", UAB „Ažiūra"
paruošia reikiamą tarą jų gabenimui
Parengia pasiruošimo ir veiksmų 2019 m. galimam
VĮ „Kelių priežiūra"
potvyniui planą
Klaipėdos rajono ESK, Priekulės seniūnijos
Numato evakuojamų gyventojų apgyvendinimo vietas
seniūnas, s. b. „Pakrantė" Pirmininkas
Klaipėdos rajono ESK, Klaipėdos apskrities vyr.
Paruošia prognozuojamos užtvindomos zonos
policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos
blokavimo schemas, suplanuoja policijos kontrolės
komisariatas
postus į užtvindomas zonas
Klaipėdos rajono ESK, Savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojai,
Supažindina gyventojus su pagalbos iškvietimo iš oro
įgyvendinantys Savivaldybės funkcijas civilinės
ženklais, išplatina lankstinukus informuojančius
gyventojus apie veiksmus ruošiantis potvyniui ir jo metu saugos srityje (toliau - CS specialistai), Priekulės
seniūnijos seniūnas, s. b. „Pakrantė" Pirmininkas

Vykdymo
terminas
2019-02-22

2019-02-22

2019-02-22
2019-02-22
2019-02-22
2019-02-22
2019-02-22

2019-02-22

Pastabos

2
Eil.
Nr.
9.
10.
11.
12.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

Atsakingi vykdytojai

Vykdomos priemonės
Sudaro norinčių prieš potvynį evakuotis gyventojų
sąrašus ir pateikia rajono ESK vadovui
Vykdo potencialiai pavojingų hidrotechninių statinių,
patenkančių į potvynio zoną, priežiūrą
Stebi tvenkinių, pralaidų gyvenvietėse bei vietiniuose
keliuose būklę
Teikia informaciją gyventojams apie numanomą potvynį
Stebi bei valo lietaus kanalizacijos šulinėlius bei
išleistuvus
Informuoja užliejamų teritorijų gyventojus apie
Lietuvoje galiojančią draudimo tvarką bei paragina juos
apsidrausti savo turtą
Pateikia duomenis apie vietinius kelius, potencialiai
patenkančius j potvynio zoną bei numato reikalingą lėšų
kieki jų atstatvmui
Pateikia duomenis apie elektros linijas bei pastotes,
potencialiai patenkančias į potvynio zoną

Priekulės seniūnijos seniūnas, s. b. „Pakrantė"
Pirmininkas

Vykdymo
terminas
2019-02-22

Savivaldybės Žemės ūkio skyrius

Pastoviai

Seniūnai

Pastoviai

Klaipėdos rajono ESK, C S specialistai, seniūnijų
seniūnai, s. b. „Pakrantė" Pirmininkas

Esant
būtinumui

UAB „Gargždų komunalinės paslaugos", seniūnai

Pastoviai

Priekulės seniūnijos seniūnas, s. b. „Pakrantė"
Pirmininkas Klaipėdos rajono ESK koordinatorius

Pastoviai

Savivaldybės Statybos ir kelių priežiūros skyrius,
Priekulės seniūnijos seniūnas

2018-02-20

Klaipėdos regiono tinklo valdymo departamentas

2018-02-20

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos
Paruošia techniką bei įrangą gelbėjimo darbų vykdymui priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų
priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba (toliau Gargždų PGT)
II. POTVYNIO METU
Klaipėdos rajono ESK koordinatorius, CS
Organizuoja Ekstremaliųjų situacijų komisijos darbą
specialistas
Klaipėdos rajono ESK vadovas, Priekulės
Organizuoja užtvindomų vietovių žvalgybą
seniūnijos seniūnas, s. b. „Pakrantė" Pirmininkas
Vykdo žmonių aprūpinimą reikalingomis priemonėmis,
Priekulės seniūnijos seniūnas
organizuoja žmonių perkėlimą per užtvindytas zonas
Klaipėdos rajono ESK koordinatorius, Priekulės
Atveža smėlio, maišus smėlio supylimui
seniūnijos seniūnas, s. b. „Pakrantė" Pirmininkas,
UAB „Hidrostatyba"

2018-02-20

Ištisą parą
2 kartus per
parą
Pastoviai
Esant
reikalui

Pastabos

3
Eil.
Nr.

Vykdomos priemonės

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo
terminas

21.

Teikia ataskaitas apie potvynio eigą Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento Operatyvaus
valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyriui,
Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

ESK vadovas, Klaipėdos rajono ESK
koordinatorius

Pastoviai

22.

Vykdo žmonių evakuaciją ir gelbėjimo darbus

Gargždų PGT, Savivaldybės priešgaisrinė
tarnyba, Klaipėdos rajono ESK vadovas

23.

Organizuoja darbą su žurnalistais

Klaipėdos rajono ESK vadovas

Esant
reikalui
1 kartą per
parą
Esant
reikalui
Esant
reikalui

24.
25.

26.
27.

28.

Pastato kelių ženklus, įspėjančius apie užliejamus ruožus, Priekulės seniūnas, s. b. „Pakrantė" Pirmininkas,
VĮ „Kelių tarnyba"
gairėmis pažymi apsemtus kelius
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
Organizuoja moksleivių vežiojimą iš potvynio zonos j
Švietimo skyrius
švietimo įstaigas
rVYNIUI
III. PASIBAIGUS POl
Patikrina buvusias užtvindytas sodybas, suteikia reikiamą Klaipėdos rajono ESK, Priekulės PSPC,
seniūnijos seniūnas, s. b. „Pakrantė" Pirmininkas
medicininę ir kitą pagalbą gyventojams
Atlieka šachtiniu šulinių įvertinimą bei vandens kokybės
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
analizę (prieš ir po dezinfekcijos)
Savivaldybės Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos
skyrius,
AB „Klaipėdos vanduo", Gargždų PGT,
Išvalo šulinius
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, Priekulės
seniūnas, s. b. „Pakrantė" Pirmininkas

29.

Atlieka šulinių dezinfekciją

VšĮ Klaipėdos higienos ir sanitarijos centras

30.

Nustato padarytus nuostolius ir pateikia atskaitą
Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

Seniūnai, Klaipėdos rajono ESK koordinatorius,
CS specialistas

31.

Organizuoja potvynio padarinių likvidavimo darbų
vykdymą

ESK, Savivaldybės Komunalinio ūkio ir
aplinkosaugos skyrius, seniūnai, s. b. „Pakrantė"
Pirmininkas

Nedelsiant
Nedelsiant
Esant
reikalui
Esant
reikalui
1 mėn.
potvyniui
pasibaigus
Po potvynio

Pastabos

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRUOŠIMO IR VEIKSMŲ 2019
METŲ GALIMAM POTVYNIUI PLANO TVIRTINIMO
2019 m. vasario f - d. Nr. AV- M Q
Gargždai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 2 punktu bei Klaipėdos rajono
savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano 2018-2020 metams, patvirtinto
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr.
AV-2823 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano
2018-2020 metams tvirtinimo" 4.3. punktu bei atsižvelgdamas į Savivaldybės Ekstremaliųjų
situacijų komisijos 2019 m. vasario 7 d. posėdžio protokolą Nr. A22-1,
t v i r t i n u Klaipėdos rajono savivaldybės pasiruošimo ir veiksmų 2019 metų galimam
potvyniui planą (pridedama).
Sis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie
viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Herkaus Manto
g. 37, LT-92236) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio
Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.

