
ŠILALĖS RAJONO EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 

 

2021 m. gruodžio  28 d. Nr. 5 

Šilalė  

 

Posėdis įvyko 2021 m. gruodžio  22 d 10.00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis elektroninėmis 

ryšio priemonėmis. Susitikimas (Meeting) ID: 971 1227 5780, slaptažodis (password): 111136 arba 

interneto  nuoroda adresu: 

https://zoom.us/j/97112275780?pwd=d1ZBSjdKZXJkQjdRYzhXbG5scEk5UT09), daromas posėdžio 

garso įrašas. Posėdis baigtas: 11.20 val. 

 

Posėdžio pirmininkas – Gedeminas Sungaila, Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

direktorius.  

Posėdžio sekretorius – Aloyzas Vaičiulis, Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

vyriausiasis specialistas.  

Dalyvavo Ekstremaliųjų situacijų komisijos nariai: Egidijus Jakštas, Vaidotas Kėbla, Elvyra 

Daubarienė, Linardas Balandis, Evaldas Lazdauskas, Remigijus Vėlavičius, Audrius Lukošius. 

Kviestieji asmenys: savivaldybės meras  Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja  Lineta 

Dargienė,  Administracijos seniūnijų seniūnai, Administracijos atstovė spaudai. AB „Kelių priežiūra“ 

atstovas,  Savivaldybės administracijos Investicijų ir  statybos skyriaus atstovas,  

Ekstremalių situacijų komisijos (toliau – ESK) sekretorius posėdžio pradžioje supažindino 

dalyvius su ESK  sudėties pakeitimais, informavo, kad  nedalyvauja  trys komisijos nariai, komisijos 

posėdis gali vykti, nes kvorumas yra. 

Pirmininkas G. Sungaila pradėdamas posėdį pristatė komisijos posėdžio darbotvarkę.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl tarnybų ir ūkio subjektų pasirengimo šaltajam metų sezonui ir kelių būklės rajone 

aptarimo. 

Pranešėjai:  

1.1. Klaipėdos PGV Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovas; 

1.2. Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos atstovas; 

1.3. Tauragės AVPK Šilalės PK atstovas; 

1.4. UAB „Šilalės vandenys“  atstovas; 

1.5. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ atstovas; 

1.6. AB „Kelių priežiūra“ atstovas; 

1.7. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir  statybos skyriaus atstovas; 

1.8. Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai. 

2. Kiti klausimai, kilę komisijos posėdžio metu. 

3. NVSC Šilalės skyriaus vedėjos Elvyros Daubarienės  informacija apie COVID-19 

situaciją  rajone. 

 

1. SVARSYTA. Dėl tarnybų ir ūkio subjektų pasirengimo šaltajam metų sezonui ir kelių 

būklės rajone aptarimo. 

 

ESK pirmininkas G. Sungaila pakvietė pasisakyti Klaipėdos PGV Šilalės priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos atstovą Vaidotą Kėblą. 

V. Kėbla sake, kad jie, kaip nuolatinės parengties tarnyba yra pasiruošę šaltajam periodui. 

Ugniagesius neramina tai, kad dabar yra plonas ledas, jie vykdo mokymus ant ledo ir  ugniagesiui 

užlipus ledas įlūžta. Žvejai, kurie renkasi ant ledo rizikuoja savo gyvybe, kelia pavojų tiek sau, tiek 
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aplinkiniams. Ugniagesiai vykdo prevencines akcijas, važiuoja prie atvirų vandens telkinių ir kalbasi 

su gyventojais, žvejais. Ledo storis kai kuriose vietos  siekia apie 5 cm, o kai kur ir plonesnis. Priminė 

įstaigų vadovams apie varveklių pašalinimą nuo stogų, kad nebūtų sužalojami gyventojai. Sakė, kad  

maždaug prieš mėnesį kreipėsi į savivaldybę dėl remontuojamų kelių, kad kelio remontą atliekanti 

įmonė raštu suderintų kelių apvažiavimus, tačiau iki šios dienos  atsakymo nesulaukė, nei iš 

savivaldybės nei iš remontą atliksiančios įmonės. Sakė, kad dėl prevencinių programų sudarymo ir 

vykdymo taip pat raštu  kreipėsi į savivaldybę, kad būtų inicijuotas tokios programos parengimas. 

Prašė suaktyvinti bendrą veiklą prevencijos srityje. Tarnyba yra pasiruošusi, darbuotojų pakanka, 

sergančių COVID- 19 liga neturi.  

Pirmininkas suteikė žodį Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovui Linardui Balandžiui.  

L. Balandis sakė, kad situacija pasienyje  stabili, Nemunas dar  neužšalęs, COVID- 19 liga 

sergančių nėra daug, pareigūnai perserga lengva forma. 

Pirmininkas suteikė žodį Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovui Evaldui 

Lazdauskui. 

E. Lazdauskas sake, kad jų tarnyba taip pat yra nuolatinės parengties, žmonės dirba kaip 

įprasta yra pasiruošę įvairiems reagavimams, turi didelį būrį savanorių, kurie gales padėti. 

Pirmininkas suteikė žodį Šilalės rajono policijos komisariato viršininkui Audriui Lukošiui. 

A. Lukošius sake, kad policija kaip ir priešgaisrinė tarnyba yra pasiruošusi visada, 

darbuotojai parengti, automobiliai sutvarkyti, bet kada gavę pagalbos prašymą  yra pasiruošę reaguoti. 

Pirmininkas suteikė žodį UAB „Šilalės vandenys“ vadovui Remigijui Vėlavičiui. 

R. Vėlavičius sakė, kad įmonė yra pasiruošusi galimiems sutrikimams, turi vandens 

rezervuarus, avarinė tarnyba visą parą priima pranešimus apie gedimus, nėra apdrausti nuo didelių 

šalčių, viskas vyksta pagal planą. 

Pirmininkas suteikė žodį UAB „Šilalės šilumos tinklai“ vadovui Ernestui Aušrai. 

E. Aušra  sakė, kad šiuo metu jokių avarijų nėra, jeigu įvyktų avarija turi pakankamai žmonių 

avarijų likvidavimui, turi pasirašę sutartį su Tauragę dėl pagalbos suteikimo avarijos atveju, galėtų 

atsivežti mobilią katilinę, kad  tam tikroje trasos vietoje įjungus  ją galėtų tiekti šilumą. Turi prisipirkę 

pakankamą kiekį biokuro. 

A. Vaičiulis klausė ar įmonė pasiruošusi elektros sutrikimams, ar turi generatorių, jungiamųjų 

kabelių siurbliams užmaitinti. 

E. Aušra sakė, kad įmonė neturi tokio galingumo generatoriaus, kad galėtų užmaitinti ir 

paleisti katilus, jiems reikalingas didelis galingumas. Su generatoriais galėtų tik tiekti šilumą 

pastatams, be karšto  vandens. Tikisi, kad per parą laiko elektros tiekimas būtų atstatytas. Avariniu 

būdu katilo paleidimui reikalingas mažiausiai apie 6 kW  galingumas. Visų katilų paleisti negalėtų. 

Pirmininkas suteikė žodį AB „Kelių priežiūra“ atstovui. 

AB „Kelių priežiūra“ atstovas sakė, kad Šilalės kelių tarnyba yra pasiruošusi žiemai, druskos 

tiekimai yra nenutrūkstami, sandėliai yra visi užpildyti. Mechanizmai, kaip ir kiekvienais metais,  yra 

paruošti maksimaliai, dirba keliuose 6 barstytuvai, 4-5 traktoriai ir turimi greideriai, kurie važiuoja 

„šukuoti“ ir valyti kelių. Prižiūri ir A1 kelią, turi atskirą padalinį su pamainomis  dirbančiais 

žmonėmis, 5 barstytuvai ir du traktoriai. 

Meras A. Meiženis klausė ar daug kelių tarnyba gauna skundų dėl blogai valomų kelių. 

AB „Kelių priežiūra“ atstovas sakė, kad skundų gauna, bet turėtų žmonės suprasti, kad į 

kiekvieną sodybą ir visų kelių neatvalys vienu metu. Kelių priežiūra yra vykdoma pagal kelių 

priežiūros prioritetus, atsižvelgiant į “Kelių priežiūros vadovą”, į kelių kategorijas. Visų pirma yra 

valomi pagrindiniai keliai nuo ryto 4  valandos iki vakaro 19 valandos, nuvalius pagrindinius yra 

važiuojama valyti žemesnės kategorijos kelių, nakties metu, pagal nustatytą tvarką visi keliai nėra 

valomi, valoma tik autostrada. Įvertina snigimo intensyvumą. Prižiūri apie 700 km kelių. Krašto kelius  

nuvalius  tuomet valomi kiti rajono asfaltuoti keliai. Greideriai ir traktoriai važiuoja valyti žvyruotų 
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kelių. Turi laimėję konkursą valyti Bijotų ir Kaltinėnų seniūnijose vietinės reikšmės kelius, turi sudarę 

sutartis su ūkininkais ir jų pagalba tikisi tinkamai prižiūrėti kelius.  

Pirmininkas suteikė žodį Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir  statybos 

skyriaus atstovui Sauliui Liatukui. 

S. Liatukas atsakė į V. Kėblos  klausimą dėl remontuojamų kelių apvažiavimo suderinimo, 

sakė, kad savivaldybė nekontroliuoja tilto per Jūros upę remonto eigos, nes kelias ir tiltas priklauso VĮ 

Lietuvos automobilių kelių direkcijai, raštas bus perduotas remontą atliekančiai įmonei, kad suderintų 

visus reikiamus leidimus. Sakė, kad gyventojai dažniausiai skundžiasi rajoniniais keliais, seniūnijos 

turi sudariusios sutartis su ūkininkais, jeigu ši praktika pasitvirtins, tai kitais metais  darys viešą 

pirkimą pagal šių metų  sutarčių sąlygas. Reikalavimas nuvalyti pagrindines seniūnijų gatves iki 7 val. 

ryto, o kitus  šalutinius kelius iki 12 valandos.  

Ignas Gužauskis paklausė S. Letuko, ar vietinės reikšmės keliai turi būti nuvalyti iki 7 

valandos,  ar realu tai padaryti. 

AB „Kelių priežiūra“ atstovas atsakė, kad tai nerealu, nepakaks pajėgų, būtų gerai, kad darbus 

pradėtų 7 valandą.  

S. Letukas sakė, kad  seniūnams reikėtų nustatyti prioritetinius  valomus kelius ir ūkininkai  

tikrai suspės nuvalyti, kad  mokiniai būtų laiku atvežami į mokyklas.  

Pirmininkas G. Sungaila sakė, kad   galbūt reikia nustatyti prioritetus, planą ir informuoti 

gyventojus, kad jie žinotų kaip ir kokiu laiku bus valomi keliai. 

A. Dobilas sakė, kad jų sutartyje numatyta kelius Kvėdarnos seniūnijoje nuvalyti per dvi 

dienas, gyventojai sužinoję, kad kitur  privaloma nuvalyti iki 7 valandos bus nepatenkinti. 

S. Letukas sakė, kad kitais metais planuojama sudaryti vienodas sutartis visoms seniūnijoms. 

AB „Kelių priežiūra“ atstovas sake, kad pagal nustatytą tvarką rajoninės reikšmės keliai turi 

būti valomi nuo 9 iki 18 valandos, mano, kad nuvalyti kelius iki 7 valandos labia aukšta kartelė ir tai 

padaryti labai sunku, nuvalyti per dvi paras  protingas laikas.  

Pirmininkas G. Sungaila sakė, kad keliai, kuriais važiuoja mokykliniai autobusiukai turi būti 

nuvalyti, visi kiti keliai gali būti valomi ir kitu laiku, vėliau. 

V. Kėbla  pacitavo instrukcijos straipsnį, kuris nustato pareigą kelio remontą atliekančiai 

įmonei derinti kelių  apvažiavimo schemą su priešgaisrine tarnyba.  

S. Letukas sakė, kad informuos UAB „Kvėdarsta“ vadovus, kad tinkamai atliktų   kelio 

remonto derinimus, kol darbai yra įšaldyti. 

Pirmininkas G. Sungaila suteikė žodį seniūnams. 

Bilionių seniūnijos seniūnė L. Daukantienė sake, kad jie patys organizuojasi kelių valymą, 

kad būtų geras privažiavimas prie slidinėjimo trasos, nuomojasi traktorių ir jiems tai yra patogiau,  

daug pigiau, nei  pirkti paslaugą iš tiekėjo. 

Pirmininkas G. Sungaila sake, kad idėja gera ir kitais metais reikėtų atkreipti dėmesį visoms 

seniūnijoms.   

S. Letukas sakė, kad dabar veikianti sutartis nedraudžia seniūnijoms nuomotis traktorių ir 

pačioms  prižiūrėti kelius, sutartis nėra apribojanti naudotis tik tiekėjo teikiamomis  paslaugomis, 

įkainiai tikrai yra kitokie nei ankstesniais metais. 

Daugiau klausimų nebuvo. 

Nutarimų nepriimta. 

 

2. Klausimas nesvarstytas nes kitų klausimų, kilusių komisijos posėdžio metu, nebuvo. 

 

3. SVARSYTA. NVSC Šilalės skyriaus informacija apie COVID-19 situaciją  rajone. 

 

Elvyra Daubarienie pateikė informaciją apie COVID-19 padėtį rajone, paminėjo kasdien 

kintančius skaičius, pastarųjų savaičių pokytis yra -8 %, pasikeitė sergančiųjų amžius, gavo skundų, 
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kad rajono seniūnijų teritorijose yra šarvojami asmenys mirę nuo COVID-19 ligos. Pasakė, kad Šilalės 

rajone laidojimo paslaugas, mirusiems nuo COVID-19 ligos, teikia Šilalės laidojimo namai 

„Gedmina“, o kitose vietose negalima teikti šarvojimo paslaugų. Paminėjo numatomus pokyčius nuo  

gruodžio 27 dienos. Jeigu būtų patvirtintas naujos atmainos virusas, reikėtų vykdyti PGR tyrimo 

atlikimą, reikėtų savivaldybės administracijos pagalbos. Būtų taikomas privalomas 10 dienų izoliacijos 

terminas. 

A. Dobilas klausė,  kur atliekami nemokami testai, ar persirgusiam reikia skiepytis trečiąja 

doze? 

E. Daubarienie sakė, kad nemokami testai  yra atliekami Tauragėje, visų laboratorijų adresus 

galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos internetiniame puslapyje. Jeigu asmuo pasiskiepijo pagal 

pilna  vakcinacijos dozę, arba pasiskiepijo ir persirgo jiems revakcinacija nebetaikoma. Galimybių 

pasą reikia atsinaujinti visiems po gruodžio 27 dienos. Jeigu antikūnių skaičius mažiau kaip 500, reikia 

pagalvoti apie vakcinavimą. 

Daugiau klausimų nebuvo. 

Nutarimų nepriimta. 

 

Baigdamas posėdį ESK pirmininkas padėkojo visiems už gerą darbą ir palinkėjo būti 

sveikiems. 

Posėdžio garso įrašas, faile „2021-12-22 ESK posėdis“ įrašytas į CD kompatinį diską . 
 

 

 

 
 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Gedeminas Sungaila 

 

Posėdžio sekretorius                                                                     Aloyzas Vaičiulis 

 


