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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė 

parengta siekiant detalizuoti savivaldybės teritorijoje atliekamų galimų pavojų nustatymą, 

ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimą, ekstremaliųjų situacijų rizikos lygio ir jos priimtinumo 

nustatymą. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 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. 

Potvynių rizikos vertinimas atliekamas vadovaujantis Potvynių rizikos vertinimo ir valdymo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 

1558. 

Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai apskaičiuojami vadovaujantis Aplinkai 

padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 471. 

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. 

Vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės 

aktuose vartojamas sąvokas. 

 

 
II. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS 

Šiame etape galimi pavojai nustatomi 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 Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2011, Nr. 

107-5059). 

Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų 

situacijų keliama grėsmė gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai. 

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. 

Nustatyti galimi pavojai surašomi į 1 lentelę, nurodoma jų padarinių (poveikio) zona, galimas 

išplitimas, esant galimybei, pateikiamos jų kilimo priežastys (kodėl ir kaip jie gali kilti) ir užpildomos 

8 lentelės 1 ir 2 skiltys. 
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1 lentelė. Nustatytų galimų pavojų apibūdinimas 

 

Eil. 

Nr. 

Nustatytas 

galimas pavojus 

Nustatyto galimo 

pavojaus padarinių 

(poveikio) zona ir 

galimas pavojaus 

išplitimas 

Galimo pavojaus kilimo 

priežastys 

1 2 3 4 

Galimi  gamtiniai  pavojai 

1. 
 

Geologiniai 

reiškiniai (žemės 
drebėjimas, 
karstinė įgriuva, 
nuošliauža, 
sufozinis reiškinys) 

Visa savivaldybės teritorija 

Statūs upių krantai, 

karjerai (Graužinių k., 

Šešupės krantai) 
 

Tektoninių plokščių judėjimas, 

lietus, birus gruntas, upės srovė, 

žmonių veikla 

2. 
 

Stichiniai ir 

katastrofinai 

meteorologinai 

reiškiniai 

(Maksimalus 

vėjo greitis, 

smarkus lietus, 
kruša, smarkus 
snygis, pūga,  
lijundra, smarkus 
sudėtinis apšalas, 
speigas, tirštas rūkas, 
šalna aktyviosios 
augalų vegetacijos 
laikotarpiu, sausra 
aktyviosios augalų 
vegetacijos 
laikotarpiu, kaitra, 
uraganas, labai 
smarkus lietus, labai 
smarkus snygis, 
labai smarki pūga, 
smarkus speigas) 

Visa savivaldybės teritorija 
 

Atsiradus skirtumui tarp dviejų oro 

masių slėgio, išsivystę konvekciniai 

reiškiniai oro masėse, susidaro, kai 

šiltos stiprios oro srovės vertikaliai 

pakyla į aukštesnius atmosferos 

sluoksnius, kur vanduo sušąla į ledo 

kristalus ir kritulių pavidalu iškrinta 

atgal į Žemę, išsivystę konvekciniai 

reiškiniai oro masėse, veikiant aukštyn 

einantiems oro srautams esant žemam 

slėgiui, snigimas, kai  pučia smarkus 

(>10 m/s) vėjas arba tokio vėjo 

pūtimas į purią sauso sniego dangą, 

šilto oro fronto užėjimas ir lietaus 

iškritimas ant įšalusio paviršiaus, šilto 

oro fronto užėjimas ir lietaus iškritimas 

ant įšalusio paviršiaus, Skandinavijos 

ir ultrapoliarinių anticiklonų šalto oro 

masių pernešimas, ore susidariusi gausi 

smulkių vandens lašų arba kristalų 

sankaupa (vandens garų kondensacija 

ore), žemės paviršiaus šilumos 

spinduliavimas atslinkus šaltai oro 

masei, pietų ciklono karšto oro masių 

pernešimas, sumažėjus kritulių arba 

vandens garų kiekiui atmosferoje, 

atsiradus skirtumui tarp dviejų oro 

masių slėgio, konvekciniai reiškiniai 

oro masėse, konvekciniai reiškiniai oro 

masėse, veikiant aukštyn einantiems 

oro srautams esant žemam slėgiui, 

susidarius puriai sniego dangai ir 

sustiprėjus vėjui daugiau kaip 10 m/s, 

Skandinavijos ir ultrapoliarinių 

anticiklonų šalto oro masių pernešimas 

http://lt.wikipedia.org/wiki/V%C4%97jas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sniegas
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Eil. 

Nr. 

Nustatytas 

galimas pavojus 

Nustatyto galimo pavojaus 

padarinių (poveikio) zona ir 

galimas pavojaus išplitimas 

Galimo pavojaus kilimo 

priežastys 

1 2 3 4 

3. 
 

Stichinis 

hidrologinis 

reiškinys 

Stichinis vandens 

lygis (vandens 

lygio pakilimas ar 

nusekimas), 

stichinis potvynis 

ar Katastrofinis 

hidrologinis 

reiškinys 

Katastrofinis 

vandens lygio 

pakilimas, 

katastrofinis 

potvynis 

Savivaldybės teritorijoje esančios 

upių, tvenkinių vandens baseinai, 

teritorijos rajono savivaldybėje, 

esančios šalia upių, tvenkinių 

Užtvankos griūtis, smarkus 

ilgalaikis lietus, staigus sniego 

tirpimas, ilgalaikis sausas 

periodas, užtvankos griūtis, 

smarkus ilgalaikis lietus 

(lietaus poplūdis); intensyvus 

ir staigus sniego tirpsmas; 

ledų sangrūdos, grunto 

nuošliaužos, užtvankos 

griūtis, smarkus ilgalaikis 

lietus, staigus sniego tirpimas 
 

4. Pavojingos 

užkrečiamosios 

ligos 

Visa savivaldybės teritorija Dėl pavojingų ir ypač 

pavojingų ligų sukėlėjų 

patekimo į žmogaus 

organizmą ir jų paplitimo 

5. Gyvūnų ligos Visa savivaldybės teritorija 

(apsaugos zona 3 km, plotas 28 

km², plotis – 314 km², stebėjimo 

zona – 10 km) 

Dėl pavojingų ir ypač 

pavojingų ligų sukėlėjų 

patekimo į gyvūnų organizmą 

ir jų paplitimo 

6. Vabzdžių antplūdis Visa savivaldybės teritorija Dėl palankių meteorologinių 

sąlygų ir kintančių aplinkos 

sąlygų 

7. Augalų ligos Visa savivaldybės teritorija Dėl užkrečiamųjų ligų 

sukėlėjų pateikimo į augalus 

ir jų paplitimo 
 

8. Žuvų dusimas, 

laukinių žvėrių ir 

paukščių badas 

Vandens telkiniai, miškai, laukai 

rajono savivaldybės teritorijoje 

Dėl nepalankių 

meteorologinių ir 

hidrometeorologinių sąlygų 

Žmogaus veiklos sukelti pavojai 

9. Įvykiai 

transportuojant 

pavojingąjį krovinį 

Keliai (magistralinis kelias A7 ir 

krašto keliai Nr. 185, Nr. 186, Nr. 

187, Nr. 136, Nr. 137, Nr. 138, 

Nr. 200) ir geležinkelis (Kaunas– 

Kybartai–Kaliningradas), kuriais 

transportuojamos pavojingosios 

medžiagos (atstumas: keliai 1 km, 

geležinkelis – 3 km) 

Transporto avarijos, 

techninės avarijos, 

žmogiškasis faktorius 

10. Cheminė avarija Objektai, naudojantys pavojingas 

medžiagas (zona 200–300 m) 

Technologinio proceso 

sutrikimas objekte, gaisras, 

sprogimas, transporto avarija, 

žmogiškasis faktorius 
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Eil. 

Nr. 

Nustatytas 

galimas pavojus 

Nustatyto galimo pavojaus 

padarinių (poveikio) zona ir 

galimas pavojaus išplitimas 

Galimo pavojaus kilimo 

priežastys 

1 2 3 4 

11. Radiacinė avarija 
(tarša 
radioaktyviosiomis 
medžiagomis, 
pavojingas 
radioaktyvusis 
radinys ir kitos 
radiologinės avarijos 
ir įvykiai) 

Visa savivaldybės teritorija Technologinio proceso 
sutrikimas objekte, transporto 
avarija, žmogiškasis faktorius 

12. Branduolinė avarija Visa savivaldybės teritorija Technologinio proceso 
sutrikimas objekte, gaisras, 
sprogimas, žmogiškasis 
faktorius 

13. Naftos produktų 

išsiliejimas 

Savivaldybės teritorija (5 m²–500 

m², upėse – 1–10 km) 

Technologinė avarija, 

transporto avarija, 

žmogiškasis faktorius 

14. Pramoninė avarija 

pavojingajame 

objekte 

UAB „Underhill Baltic“ 

(cheminio užteršimo gylis – 2,18 

km, plotas – 3,7 km²) 

Sprogimas iškraunant amonio 

salietros pakuotes, gaisro 

kilimas 

15. Hidrotechnikos 

statinių (įrenginių 

avarijos ir (ar) 

gedimai 

Paežerių ežeras (užliejamas plotas 

iki 0,53 km², patenka – 85 

žmonės) 

 

Hidrotechninius statiniai: 

Karklinių (užliejamas plotas apie 

1 km2, patenka 4 sodybos ir dalis 

Keturvalakių gyvenviečių); 

 

Kunigiškių (užliejamas plotas apie 

0,270 km2, patenka 3 sodybos); 

 
Virbalio (užliejamas plotas 0,9 

km2, patenka apie 15 gyventojų 
sklypų) 

 

Matlaukio (užliejamas plotas apie 

7 km2, patenka dalis Kybartų ir 

Černyševskio (Rusijos 

Federacijos Kaliningrado srities) 

miestų gyventojų) 

Technologinio proceso 

sutrikimai ir avarijos, smarkus 

lietus, potvynis, ledų 

sangrūdos, laukinės augalijos 

ir gyvūnų daromas poveikis, 

žmogiškasis faktorius 
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Eil

. 

Nr. 

Nustatytas 

galimas pavojus 

Nustatyto galimo pavojaus 

padarinių (poveikio) zona ir 

galimas pavojaus išplitimas 

Galimo pavojaus kilimo 

priežastys 

1 2 3 4 

16. Transporto 

avarijos 

(geležinkelio 

oro,vandens, 

automobilių) 

Keliai (magistralinis kelias A7 ir 

krašto keliai Nr. 185, Nr. 186, 

Nr. 187, Nr. 136, Nr. 137, Nr. 

138,Nr. 200) ir geležinkelis 

(Kaunas– Kybartai–

Kaliningradas) 

Transporto avarija, techninė 

avarija, meteorologinės 

sąlygos, terorizmas, diversija, 

žmogiškasis faktorius 

17. Pastatų griuvimas 11,2 tūkst. pastatų Techninė avarija, gaisras, 

sprogimas, meteorologinis 

reiškinys, transporto avarija, 

terorizmas, diversija 

18. Elektros energijos 

tiekimo sutrikimai 

ir (ar) gedimai 

Visoje savivaldybės teritorijoje 

administraciniai, gyvenamieji, 

ūkiniai, gamybiniai-pramoniniai 

pastatai 

Techninė avarija, gaisras, 

meteorologinis reiškinys, 

terorizmas, diversija, 

žmogiškasis faktorius 

19. Šilumos energijos 

tiekimo sutrikimai 

ir (ar) gedimai 

Savivaldybės teritorijoje esantys 

centralizuoto šilumos tiekimo 

linijų vartotojai 

Techninė avarija ir (ar) 

gedimas įrenginiuose, gaisras, 

meteorologinis reiškinys, 

aptarnaujančio personalo 

klaidos, pašalinių asmenų 

nusikalstama veika, kuro 

tiekimo sutrikimas 

20. Dujų tiekimo 

sutrikimai 

Centralizuoto dujų tiekimo 

vartotojai, t. y. daugiabučių, 

individualių namų, įstaigų 

vartotojai. 

Techninė 7ersona ir (ar) 

gedimas įrenginiuose, 

aptarnaujančio 7ersonal 

klaidos, gaisras, 

meteorologinis reiškinys 

21. Vandens 

tiekimo 

sutrikimas 

Centralizuoto vandens 

tiekimo vartotojai ir 

abonentai – 10 321. 

Savaiminės tinklų 

avarijos, stichiniai ir 

katastrofiniai 

hidrometeorologiniai 

reiškiniai, sprogimai ir 

gaisrai, transporto 

avarijų pažeistos 

komunalinės linijos, 

diversijos ar teroro aktai, 

elektros tiekimo 

sutrikimai 

22. Elektroninių 

ryšių 

teikimo 

sutrikimas ir 

(ar) gedimas 

(kibernetinės 

atakos) 

Visa savivaldybės teritorija Techninė avarija, 

elektros energijos 

tiekimo sutrikimas, 

gaisras, meteorologinis 

reiškinys, terorizmas, 

diversija, žmogiškasis 

faktorius 
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Eil

. 

Nr. 

Nustatytas 

galimas pavojus 

Nustatyto galimo pavojaus 

padarinių (poveikio) zona ir 

galimas pavojaus išplitimas 

Galimo pavojaus kilimo 

priežastys 

1 2 3 4 

23. Komunikacijų 
sistemų nutraukimas 
ir (ar) gedimai 

Visa savivaldybės teritorija Techninė avarija, elektros 
energijos tiekimo sutrikimas, 
gaisras, meteorologinis 
reiškinys, terorizmas, diversija, 
žmogiškasis faktorius 

24. Kuro resursų 

trūkumas ir (ar) 

stygius 

Visa savivaldybės teritorija 

 

Vilkaviškio, Pilviškių, Kybartų, 
Virbalio, Paežerių katilinės. 

Kuro tiekimo sutrikimai, 

techninės avarijos 

saugyklose, elektros 

energijos tiekimo 

sutrikimas, gaisrai, 

sprogimai, žaibai, 

žmogiškasis faktorius 25. Pavojingas 

radinys 

Visa savivaldybės teritorija Kasinėjimas, žemės ir 

statybos darbai, terorizmas, 

diversija, žmogiškasis 

faktorius 

26. Miškų gaisrai  Miškai rajono savivaldybės 
teritorijoje – 11,9 tūkst. ha; 

Miškų, pievų ir durpynų 

gaisrai, sprogimai, žaibai, 

elektros energijos ir dujų 

tiekimo sutrikimai, 

transporto avarijos, stiklo 

šiukšlės, žmogiškasis 

faktorius 

27. Gaisrai ir 
sprogimai  

Pastatai ir statiniai – 11,2 tūkst. Sprogimai, žaibai, elektros 

energijos ir dujų tiekimo 

sutrikimai, transporto 

avarijos, žmogiškasis 

faktorius 

28 Maisto tarša Visa savivaldybės teritorija Maisto produktų 

saugojimo, laikymo ir 

paruošimo reikalavimų 

nesilaikymas, žaliavos 

tarša, žmogiškasis 

faktorius 
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Eil. 

Nr. 

Nustatytas 

galimas pavojus 

Nustatyto galimo pavojaus 

padarinių (poveikio) zona ir 

galimas pavojaus išplitimas 

Galimo pavojaus kilimo 

priežastys 

1 2 3 4 

29. Oro tarša, vandens, 
dirvožemio, grunto 
tarša 

Savivaldybės teritorijoje esantys 
vandens telkiniai, visa savivaldybės 
teritorija 

Gaisrai, avarijos, gedimai 

pramonės objektuose, 

technologiniai sutrikimai, 

cheminės avarijos, 

transporto kuro degimas, 

intensyvi gyvulininkystė, 

cheminės avarijos, 

transporto avarijos, 

nevalomi nutekamieji 

vandenys, pramonės 

nuotekos, žemės ūkio 

veikla, žmogiškasis 

faktorius 

30. Visuomenės 

neramumai, 

susibūrimai, 

riaušės, 

nusikaltimai, 

nusikalstami 

neramumai, 

gaujų 

s iautėjimas 

Visa savivaldybės teritorija Žmogiškasis faktorius 

31. Karinė ataka, 
maištas, sukilimas 

Visa savivaldybės teritorija Žmogiškasis faktorius 

32. Masinis užsieniečių 
antplūdis 

Vilkaviškio, Pilviškių, Kybartų 
geležinkelio stotis, pasienio ruožas 

Žmogiškasis faktorius 

33. Žmonių grobimas, 
įkaitų paėmimas 

Visa savivaldybės teritorija Žmogiškasis faktorius 

34. Streikai, sabotažas, 

diversija 

Visa savivaldybės teritorija Žmonių nepasitenkinimas 

esama situacija, darbininkų ir 

darbdavio nesutarimai, 

atskirų visuomenės grupių 

reikalavimai 

35. Teroristiniai 

išpuoliai 

Visa savivaldybės teritorija Siekis destabilizuoti padėtį 
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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 Savivaldybės 

galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinėse rekomendacijose pateiktus 

galimo pavojaus tikimybės įvertinimo kriterijus (2 lentelė). Galimo pavojaus tikimybės vertinimas 

balais įrašomas į 8 lentelės 3 skiltį. 

 
2 lentelė. Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimo kriterijai 

 
 

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 (Savivaldybės 

galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinių rekomendacijų 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. 
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3 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) gyventojų gyvybei ar sveikatai 
 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Nustatytas galimas 

pavojus 

 
Galinčių nukentėti gyventojų 

skaičius (žuvusiųjų ir (ar) 

evakuotinų gyventojų) 

Objektai, kuriuose yra 

pažeidžiamos visuomenės 

socialinės grupės, 

patenkančios į pavojaus 

zoną, ir (ar) gyventojų 

skaičius 
1 2 3 4 

Galimi  gamtiniai  pavojai 

1. Geologiniai reiškiniai 
(žemės drebėjimas, 
karstinė įgriuva, 
nuošliauža, 
sufozinis reiškinys) 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 

gyventojų evakuoti nereikia 

Individualūs ir 

visuomeniniai pastatai ir 

statiniai, infrastruktūros 

objektai 

2. Stichiniai ir 

katastrofinai 

meteorologinai 

reiškiniai 

(Maksimalus vėjo 

greitis, smarkus 

lietus, 
kruša, smarkus snygis, 
pūga,  lijundra, smarkus 
sudėtinis apšalas, 
speigas, tirštas rūkas, 
šalna aktyviosios augalų 
vegetacijos laikotarpiu, 
sausra aktyviosios 
augalų vegetacijos 
laikotarpiu, kaitra, 
uraganas, labai smarkus 
lietus, labai smarkus 
snygis, labai smarki 
pūga, smarkus speigas) 

Nuo 1 iki 2 žuvusiųjų, nuo 2 iki 5 
sužeistųjų 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai, užpustyti a r  
s ug ad i n t i  keliai. 

3. Stichiniai ir 

katastrofinai 

meteorologinai 

reiškiniai 

(Maksimalus vėjo 

greitis, smarkus 

lietus, 
kruša, smarkus snygis, 
pūga,  lijundra, smarkus 
sudėtinis apšalas, 
speigas, tirštas rūkas, 
šalna aktyviosios augalų 
vegetacijos laikotarpiu, 
sausra aktyviosios 
augalų vegetacijos 
laikotarpiu, kaitra, 
uraganas, labai smarkus 
lietus, labai smarkus 
snygis, labai smarki 
pūga, smarkus speigas) 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 

reikia evakuoti iki 10 

gyventojų 

Individualūs ir 

visuomeniniai pastatai ir 

statiniai 
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4. Pavojingos 

užkrečiamosios ligos 

Epidemija, kai susirgo 100 

žmonių 10000 gyventojų, ypač 

pavojinga liga arba 

1 žmogus žuvo 

Daugiau kaip 100 

gyventojų 

5. Gyvūnų ligos Nuo 2 iki 5 susirgusiųjų Gyvūnų laikymo vietos 

6. Vabzdžių antplūdis Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 

gyventojų evakuoti nereikia 

- 

7. Augalų ligos Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 

gyventojų evakuoti nereikia 

- 

8. Žuvų dusimas, laukinių 

žvėrių ir paukščių 

badas 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 

gyventojų evakuoti nereikia 

- 

9. Įvykiai transportuojant 

pavojingąjį krovinį 

1–3 km zona, gyventojų tankis – 

1 917 gyv./km2, žuvusiųjų – 250, 

sužeistų – 850, evakuota – 2 500 

Individualūs ir 

visuomeniniai pastatai ir 

statiniai, transporto 

priemonės 

10. Cheminė avarija Užteršimo zona 200–300 m, 

patenka iki 200 žmonių, nuo 1 iki 

5 žuvusiųjų, nuo 5 iki 10 

sužeistųjų, iki 200 gyventojų 

evakuota 

Individualūs ir 

visuomeniniai pastatai ir 

statiniai, transporto 

priemonės 

11. Radiacinė avarija 

(tarša 

radioaktyviosiomi

s medžiagomis, 

pavojingas 

radioaktyvusis 

radinys ir kitos 

radiologinės 

avarijos ir įvykiai) 

Užteršimo zona 200–300 m, 
patenka iki 200 žmonių, nuo 1 iki 
5 žuvusiųjų, nuo 5 iki 10 
sužeistųjų, iki 200 gyventojų 
evakuota 

Individualūs ir 

visuomeniniai pastatai ir 

statiniai, transporto 

priemonės 

12. Branduolinė avarija Užteršimo zona 200–300 m, 

patenka iki 200 žmonių, nuo 1 iki 

5 žuvusiųjų, nuo 5 iki 10 

sužeistųjų, iki 200 gyventojų 

evakuota 

Individualūs ir 

visuomeniniai pastatai ir 

statiniai, transporto 

priemonės 

13. Naftos produktų 

išsiliejimas 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 

gyventojų evakuoti nereikia 

- 

14. Pramoninė avarija 

pavojingajame objekte 

Į cheminio užteršimo ir sprogimo 

zoną gali patekti 7 000 žmonių, 

nuo 1 iki 2 žuvusiųjų, iki 50 

sužeista, iki 2000 gyventojų 

evakuota 

Individualūs ir 

visuomeniniai pastatai ir 

statiniai, pramonės objektai 

15. Hidrotechnikos statinių 

(įrenginių avarijos ir 

(ar) gedimai 

Iki 80 gyventojų evakuota Individualūs pastatai ir 

statiniai 
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Eil. 

Nr. 

 

 

Nustatytas galimas 

pavojus 

 
Galinčių nukentėti gyventojų 

skaičius (žuvusiųjų ir (ar) 

evakuotinų gyventojų) 

Objektai, kuriuose yra 

pažeidžiamos visuomenės 

socialinės grupės, 

patenkančios į pavojaus 

zoną, ir (ar) gyventojų 

skaičius 
1 2 3 4 

16. Transporto avarijos 

(geležinkelio, oro, 

vandens, automobilių) 

Geležinkelio: patenka iki 40 

žmonių, iš jų nuo 2 iki 3 

žuvusiųjų, 5 sužeistieji ir 30 

evakuota. 

Automobilių: patenka 51 

keleivis, iš jų iki 5 žuvusiųjų, iki 

10 sužeistųjų ir daugiau kaip 20 

evakuota 

Transporto priemonės, 

keliai 

17. Pastatų griuvimas Sugriuvus daugiabučiui namui 

gali nukentėti iki 800 gyventojų, 

iš jų nuo 2 iki 3 žuvusiųjų, nuo 5 

iki 10 sužeistųjų ir iki 280 

gyventojų evakuojama 

Individualūs ir 

visuomeniniai pastatai ir 

statiniai 

18. Elektros energijos 

tiekimo sutrikimai ir 

(ar) gedimai 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 

gyventojų evakuoti nereikia 

Ligoninė 

19. Šilumos energijos 

tiekimo sutrikimai ir 

(ar) gedimai 

Iki 400 gyventojų evakuota Individualūs ir 

visuomeniniai pastatai ir 

statiniai 

20. Dujų tiekimo 

sutrikimai 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 

gyventojų evakuoti nereikia 

- 

21. Vandens tiekimo 

sutrikimas 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 

gyventojų evakuoti nereikia 

Individualūs ir 

visuomeniniai pastatai ir 

statiniai 

22. Elektroninių ryšių 

teikimo sutrikimas ir 

(ar) gedimas 

(kibernetinės takos) 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 

gyventojų evakuoti nereikia 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai, sutrikdyta IT veikla 

23. Komunikacijų sistemų 

nutraukimas ir (ar) 

gedimai 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 

gyventojų evakuoti nereikia 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai, sutrikdyta IT veikla 

24. Kuro resursų trūkumas 

ir (ar) stygius 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 

gyventojų evakuoti nereikia 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai, gedimai 
hidrotechnikos įrenginiuose 

25. Pavojingas radinys Nuo 1 iki 2 žuvusiųjų, nuo 1 iki 5 

sužeistųjų 

Individualūs ir 

visuomeniniai pastatai ir 

statiniai 

26. Miškų gaisrai Miškų gaisrai: iki 100 žmonių 

evakuota; pievų ir durpynų 

gaisrai: nuo 1 iki 2 žuvusiųjų, 

nuo 5 iki 10 sužeistųjų ir iki 100 

evakuota 

Miško masyvai 
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Eil. 

Nr. 

 

 

Nustatytas galimas 

pavojus 

 
Galinčių nukentėti gyventojų 

skaičius (žuvusiųjų ir (ar) 

evakuotinų gyventojų) 

Objektai, kuriuose yra 

pažeidžiamos visuomenės 

socialinės grupės, 

patenkančios į pavojaus 

zoną, ir (ar) gyventojų 

skaičius 
1 2 3 4 

27. Gaisrai ir sprogimai  nuo 1 iki 5 žuvusiųjų, nuo 5 

iki 10 sužeistųjų, 300 

evakuota 

Gydymo, švietimo, viešosios 
įstaigos, spec. tarnybos, apie 
1000 gyventojų 

28. Maisto tarša Iki 5 susirgusiųjų Maitinimo vietos ir įstaigos 

29. Oro tarša, 

vandens, 

dirvožemio, 

grunto tarša 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 

gyventojų evakuoti nereikia 

- 

30. Visuomenės 

neramumai, 

susibūrimai, riaušės, 

nusikaltimai, 

nusikalstami 

neramumai, gaujų 

s iautėjimas 

Nuo 1 iki 5 sužeistųjų Individualūs ir 

visuomeniniai pastatai ir 

statiniai, aikštės, gatvės, 

transporto priemonės 

31. Karinė ataka, maištas, 

sukilimas 

Nuo 1 iki 20 žuvusiųjų, nuo 10 

iki 100 sužeistųjų 
Individualūs ir 

visuomeniniai pastatai ir 

statiniai 

32. Masinis užsieniečių 

antplūdis 

Sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų - 

33. Žmonių grobimas, 

įkaitų paėmimas 

Nuo 1 iki 2 žuvusiųjų, nuo 5 iki 

10 sužeistųjų 
Individualūs ir 

visuomeniniai pastatai ir 

statiniai, transporto 

priemonės 

34. Streikai, sabotažas, 

diversija 

Nuo 2 iki 5 sužeistųjų Pramoniniai ir 

visuomeniniai pastatai, 

aikštės, gatvės, 

visuomeniniai pastatai 

ir statiniai 

35. Teroristiniai 

išpuoliai 

Nuo 1 iki 5 sužeistųjų Valstybinės reikšmės ir 

pavojingi objektai, 

individualūs ir 

visuomeniniai pastatai ir 

statiniai, transporto 

priemonės 
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4 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Nustatytas galimas 

pavojus 

Pažeidžiami 

ekonominės veiklos 

sektoriai 

Galimi padariniai 

(poveikis) privačiam 

turtui ir viešajam 

sektoriui 

 

Numatomi 

nuostoliai, € 

1 2 3 4 5 

1.  Geologiniai reiškiniai 

 Žemės drebėjimas Žemės ūkio, 

pramonės, statybos, 

paslaugų, 

informacinis, viešasis 

Pastatų, statinių ir 

infrastruktūros objektų 

pažeidimai 

Nuo 

nereikšmingų 

iki 14,5 tūkst. 

Karstinė įgriuva - - - 

Nuošliauža Žemės ūkio, 

pramonės, statybos, 

paslaugų, 

informacinis, viešasis 

Infrastuktūros pažeidimai Nuo 

nereikšmingų 

iki 14,5 tūkst. 

Sufozinis reiškinys - - - 

2. Stichiniai ir katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai 

 Maksimalus vėjo 

greitis 

Statybos, paslaugų, 

informacinis, viešasis 

(sutrinka elektros 

energijos, 

komunalinių paslaugų, 

ryšių, viešojo 

sektoriaus, transporto, 

žemės ūkio veikla, 

sugriaunami statomi 

objektai) 

Poveikis statiniams, 

pastatams, 

infrastruktūrai, viešojo 

sektoriaus subjektams, 

transporto, žemės ūkio 

veiklai, miškams 

< 290 tūkst. 

Smarkus lietus Žemės ūkio, paslaugų, 

informacinis, viešasis 

(sutrinka elektros 

energijos, 

komunalinių paslaugų, 

ryšių tiekimas, žemės 

ūkio veikla) 

Poveikis statinių ir 

pastatų pirmiesiems 

aukštams, rūsiams, 

pusrūsiams, žemės ūkio 

augalams 

< 58 tūkst. 

Kruša Žemės ūkio Poveikis statiniams ir 

pastatams, šiltadaržiams, 

sodams, žemės ūkio 

augalams, transporto 

priemonėms 

< 58 tūkst. 

Smarkus snygis Paslaugų, 

informacinis, viešasis 

(sutinka elektros 

energijos tiekimas, 

komunalinių paslaugų, 

ryšių tiekimas, 

transporto paslaugos, 

žemės ūkio veikla) 

Žala pastatams, 

statiniams, elektros linijų 

tinklams, transporto 

eismui, miškams 

< 43 tūkst. 

Pūga Paslaugų, 

informacinis, viešasis 

(sutinka elektros 

energijos, šilumos 

Žala pastatams, 

statiniams, elektros, 

šilumos linijų tinklams, 

kelių, geležinkelių 

< 14,5 tūkst. 
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Eil. 

Nr. 

 

Nustatytas galimas 

pavojus 

Pažeidžiami 

ekonominės veiklos 

sektoriai 

Galimi padariniai 

(poveikis) privačiam 

turtui ir viešajam 

sektoriui 

 

Numatomi 

nuostoliai, € 

1 2 3 4 5 

  tiekimas, komunalinės 

paslaugos, ryšių 

tiekimas, transporto 

paslaugos) 

eismui, ryšių linijoms, 

miškams 

 

Lijundra Žemės ūkio, paslaugų, 

informacinis, viešasis 

(sutinka elektros 

energijos, 

komunalinių paslaugų, 

ryšių, transporto ir 

kitų  paslaugų 

tiekimas) 

Elektros, ryšių linijų 

nutraukimas, susiekimo 

sutrikdymas, žala 

miškams, sodams, 

parkams 

> 58 tūkst. 

Smarkus sudėtinis 

apšalas 

Žemės ūkio, paslaugų, 

informacinis, viešasis 

(sutrinka elektros 

energijos, 

komunalinių paslaugų, 

ryšių, transporto ir 

kitų paslaugų 

tiekimas) 

Elektros, ryšių linijų 

nutraukimas, susiekimo 

sutrikdymas, žala 

miškams, sodams, 

parkams 

< 145 tūkst. 

Speigas Žemės ūkio, paslaugų, 

informacinis, viešasis 

(sutrinka šilumos, 

vandens teikimas, 

nuotekų šalinimo 

tinklų, žemės ūkio, 

transporto, švietimo 

įstaigų veikla) 

Šilumos, vandens 

tiekimo, nuotekų 

šalinimo tinklų avarijos, 

sutrinka transporto 

veikla, žemės ūkio 

pasėlių žūtis, žala 

sodams 

< 290 tūkst. 

Tirštas rūkas - - - 

Šalna aktyviosios 

augalų vegetacijos 

laikotarpiu 

Žemės ūkio 

(augalininkystė) 

Žala pasėliams, sodams < 29 tūkst. 

Kaitra Žemės ūkio (žala 

pasėliams), paslaugų, 

informacinis, viešasis 

Žala pasėliams, gaisrų 

padažnėjimas 

< 290 tūkst. 

Sausra aktyviosios 

augalų vegetacijos 

laikotarpiu 

Žemės ūkio Žala pasėliams, miškams, 

sodams, gaisrų 

padažnėjimas 

< 290 tūkst. 

Uraganas Statybos, paslaugų, 

informacinis, viešasis, 

žemės ūkio (sutrinka 

elektros energijos, 

komunalinių paslaugų, 

ryšių tiekimas, viešojo 

sektoriaus, transporto, 

žemės ūkio, 

miškininkystės veikla, 

Poveikis statiniams ir 

pastatams, 

infrastruktūrai, viešojo 

sektoriaus subjektams, 

transporto veiklai, 

sodams, miškams, žemės 

ūkio augalams 

> 290 tūkst. 
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Eil. 

Nr. 

 

Nustatytas galimas 

pavojus 

Pažeidžiami 

ekonominės veiklos 

sektoriai 

Galimi padariniai 

(poveikis) privačiam 

turtui ir viešajam 

sektoriui 

 

Numatomi 

nuostoliai, € 

1 2 3 4 5 

  sugriaunami statomi 

objektai, gyventojų 

būstai) 

  

Labai smarkus lietus Žemės ūkio, paslaugų, 

informacinis, viešasis 

(sutrinka elektros 

energijos, 

komunalinių paslaugų, 

ryšių tiekimas, žemės 

ūkio veikla) 

Poveikis statinių ir 

pastatų pirmiesiems 

aukštams, rūsiams, 

pusrūsiams, žemės ūkio 

augalams 

< 58 tūkst. 

Labai smarkus 

snygis 

Paslaugų, 

informacinis, viešasis, 

žemės ūkio (sutinka 

elektros energijos, 

komunalinių paslaugų, 

ryšių tiekimas, 

transporto, žemės ūkio 

veikla) 

Žala statiniams, 

pastatams, elektros linijų 

tinklams, miškams 

< 58 tūkst. 

Labai smarki pūga Paslaugų, 

informacinis, viešasis 

(sutinka elektros 

energijos, šilumos, 

komunalinių paslaugų, 

ryšių tiekimas, 

transporto veikla) 

Žala pastatams, 

statiniams, 

elektros energijos, 

šilumos, ryšių linijoms, 

kelių, geležinkelių 

eismui,  miškams 

< 29 tūkst. 

Smarkus speigas Žemės ūkio, 

pramonės, statybos, 

paslaugų, 

informacinis, viešasis 

(sutinka šilumos, 

vandens tiekimo ir 

nuotekų šalinimo 

tinklų veikla, švietimo 

įstaigų, žemės ūkio, 

transporto veikla) 

Šilumos, vandens 

tiekimo ir nuotekų 

šalinimo tinklų avarijos, 

žala sodams, pasėliams, 

transporto veiklos 

sutrikdymas 

> 290 tūkst. 

3. Stichinis hidrologinis reiškinys, Katastrofinis hidrologinis reiškinys 

 Stichinis vandens 

lygis (vandens lygio 

pakilimas ar 

nusekimas) 

- - - 

Stichinis potvynis Žemės ūkio, paslaugų, 

informacinis, viešasis 

(sutrinka nuotekų 

pašalinimas) 

Poveikis individualiems 

ir visuomeniniams 

pastatams, žala 

pasėliams, transporto 

veiklos sutrikimas 

< 145 tūkst. 

Katastrofinis 

vandens lygio 

pakilimas 

- - - 
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Eil. 

Nr. 

 

Nustatytas galimas 

pavojus 

Pažeidžiami 

ekonominės veiklos 

sektoriai 

Galimi padariniai 

(poveikis) privačiam 

turtui ir viešajam 

sektoriui 

 

Numatomi 

nuostoliai, € 

1 2 3 4 5 

25. Katastrofinis 

potvynis 

- - - 

4. Pavojingos 

užkrečiamosio

s ligos 

Paslaugų, viešasis, 

(sutrinka sveikatos, 

švietimo ir kitų 

viešųjų paslaugų 

tiekimas) 

Padidėja medicininės 

pagalbos ir socialinės 

globos išlaidos 

Nuo 14,5 iki 

29 tūkst. 

5. Gyvūnų ligos Žemės ūkio, paslaugų, 

pramonės, viešasis 

(sutrinka žemės ūkio 

veikla, maisto gamyba 

ir prekyba) 

Naminių gyvūnų 

susirgimai ir žūtis 

> 58 tūkst. 

6. Vabzdžių antplūdis - Poveikis parkams, 

sodams, miškams, žemės 

ūkio augalams 

(sužalojimai, 

sunaikinimas) 

< 290 tūkst. 

7. Augalų ligos Žemės ūkio (surinka 

žemės ūkio veikla) 

Poveikis parkams, 

sodams, miškams, žemės 

ūkio augalams, 

daržovėms, javams, 

medžiams 

< 290 tūkst. 

8. Žuvų dusimas, 

laukinių žvėrių 

ir paukščių 

badas 

Žemės ūkio (sutrinka 

žuvininkystės veikla) 

Gaišimas > 29 tūkst. 

9. Įvykiai 

transportuojant 

pavojingą 

krovinį 

Paslaugų (sutrinka 

transporto veikla) 

Automobilių ir 

geležinkelio transporto 

priemonių sugadinimas, 

krovinio nuostoliai 

Geležinkelio – 

2,9 mln.; 

keliai – nuo 58 

iki 145 tūkst. 

10. Cheminė avarija 

(pramoninė avarija 
pavojingame objekte, 
cheminę avarija)  

Žemės ūkio, paslaugų, 

viešasis 

Poveikis pastatams, 

statiniams, viešojo 

sektoriaus ir transporto 

veiklai 

< 145 tūkst. 

11. Radiacinė 

avarija(tarša 

radioaktyviomis 

medžiagomis, 

pavojingas radinys ir 

kitos radiologinės 

avarijos ir įvykiai) 

- - - 

12. Branduolinė avarija - - - 

13. Naftos 

produktų 

išsiliejimas 

Paslaugų (sutrinka 

komunalinių paslaugų 

tiekimas) 

Poveikis vandens valymo 

įrenginiams 

< 29 tūkst. 

14. Pramoninė 

avarija 

pavojingajame 

objekte 

Paslaugų Poveikis pastatams, 

statiniams, viešojo 

sektoriaus ir transporto 

veiklai 

< 145 tūkst. 
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Eil. 

Nr. 

 

Nustatytas galimas 

pavojus 

Pažeidžiami 

ekonominės veiklos 

sektoriai 

Galimi padariniai 

(poveikis) privačiam 

turtui ir viešajam 

sektoriui 

 

Numatomi 

nuostoliai, € 

1 2 3 4 5 

15. Hidrotechnikos 

statinių 

(įrenginių 

avarijos ir (ar) 

gedimai 

Žemės ūkio, paslaugų 

(sutrinka žemės ūkio 

ir transporto veikla) 

Poveikis pastatams, 

statiniams, tiltams, 

keliams,  kanalizacijos 

sistemoms, žemės ūkio 

augalams 

< 58 tūkst. 

16. Transporto 

avarijos 

(geležinkelio, oro, 

vandens, 

automobilių) 

Paslaugų (sutrinka 

transporto veikla) 

Poveikis geležinkelio, 

kelių infrastruktūrai, 

transporto priemonės, 

vagonams, riedmenims ir 

vežamam kroviniui 

< 290 tūkst. 

17. Pastatų griuvimas Paslaugų, viešasis 

(sutrinka šilumos 

tiekimas) 

Poveikis pastatams ir 

statiniams, asmeniniam ir 

visuomeniniam turtui 

> 290 tūkst. 

18. Elektros energijos 

tiekimo sutrikimai 

ir (ar) gedimai 

Pramonės, žemės 

ūkio, statybos, 

paslaugų, ryšių, 

finansų, viešasis 

Veiklos sutrikdymas < 145 tūkst. 

19. Šilumos energijos 

tiekimo sutrikimai 

ir (ar) gedimai 

Paslaugų, viešasis 

(sveikatos apsaugos, 

socialinės rūpybos, 

mokymo ir ugdymo 

bei šilumos tiekimo 

veikla) 

Sveikatos  apsaugos, 

socialinės rūpybos, 

mokymo įstaigų veiklos 

sutrikdymas, šilumos 

teikimo nutrūkimas 

< 290 tūkst. 

20. Dujų 

tiekimo 

sutrikimai 

Pramonės, paslaugų Šildymo sutrikimas < 14,5 tūkst. 

21. Vandens 

tiekimo 

sutrikimas 

Paslaugų, viešasis 

(sveikatos apsaugos, 

socialinės rūpybos, 

mokymo ir ugdymo, 

šilumos tiekimo, 

nuotekų šalinimo, 

maisto pramonės 

veikla) 

Poveikis sveikatos 

apsaugos, socialinės 

rūpybos, mokymo 

veiklai, maisto pramonei, 

nuotekų šalinimui 

> 58 tūkst. 

22. Elektroninių ryšių 

teikimo 

sutrikimas ir (ar) 

gedimas(kiberneti

nės atakos) 

Paslaugų, 

informacinis (sutrinka 

elektroninių ryšių 

veikla ir paslaugų 

teikimas) 

Poveikis elektroninio 

ryšio veiklai 

< 58 tūkst. 

23. Komunikacijų 

sistemų 

nutraukimas ir (ar) 

gedimai 

Paslaugų Poveikis viešojo 

sektoriaus veiklai 

< 58 tūkst. 

24. Kuro resursų 

trūkumas ir 

(ar) stygius 

Žemės ūkio, 

pramonės, statybos, 

paslaugų, viešasis 

(sutrinka transporto ir 

paslaugų teikimo 

veikla) 

Sutrinka transporto 

veikla 

< 58 tūkst. 

25. Pavojingas radinys Pramonės, statybos, 

paslaugų, viešasis, 

žemės ūkio 

Poveikis statiniams ir 

pastatams 

< 58 tūkst. 
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Eil. 

Nr. 

 

Nustatytas galimas 

pavojus 

Pažeidžiami 

ekonominės veiklos 

sektoriai 

Galimi padariniai 

(poveikis) privačiam 

turtui ir viešajam 

sektoriui 

 

Numatomi 

nuostoliai, € 

1 2 3 4 5 

26. Miškų gaisrai  Žemės ūkio, 

pramonės 

Poveikis miškams, 

žemės ūkio pasėliams 

Iki 2,9 mln. 

27. Gaisrai ir 

sprogimai 

Pramonės, statybos, 

paslaugų, viešasis 

Poveikis pastatams ir 

statiniams, miškams, 

žemės ūkio pasėliams 

Iki 2,9 mln. 

28. Maisto tarša - - < 14,5 tūkst. 

29. Oro, vandenys, 
dirvožemio, grunto 
tarša 

- Poveikis žemės ūkio 

augalams 

< 14,5 tūkst. 

30. Visuomenės 
neramumai, 
susibūrimai, riaušės 
nusikaltimai, 

nusikalstami 
neramumai, gaujų 
siautėjimas 

Paslaugų, viešasis Poveikis pastatams 

ir statiniams, 

transporto 

priemonėms 

< 58 tūkst. / 200 
tūkst. 

31. Karinė ataka, 

maištas, sukilimas 

Paslaugų, pramonės Poveikis pastatams 

ir statiniams, 

transporto 

priemonėms 

> 290 tūkst. 

32. Masinis 

užsieniečių 

antplūdis 

Paslaugų Poveikis pastatams ir 

statiniams, transporto 

priemonėms 

< 29 tūkst. / 

100 tūkst. 

33. Žmonių 

grobimas, įkaitų 

paėmimas 

Pramonės, paslaugų - - 

34. Streikai, 

sabotažas, 

diversija 

Pramonės, paslaugų, 
informacinis (sutrinka 
pramonės, transporto, 
paslaugų teikimo 
veikla, sutrinka elektros 
energijos, 
komunalinės, ryšių 
teikimo, transporto 
paslaugos) 

Poveikis viešojo 

sektoriaus subjektų, 

transporto veiklai 

> 58 tūkst. 

35. Teroristiniai 

išpuoliai 

Paslaugų teikimas Poveikis pastatams, 
statiniams, transporto ir 
infrastruktūros objektams 

< 290 tūkst. 
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5 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

 
Nustatytas 

galimas 

pavojus 

 

 

Galima oro 

tarša 

Galima 

paviršinio 

ir (ar) 

požeminio 

vandens 

tarša 

 
Galima 

grunto 

tarša 

Galimi 

padarinia 

i 

(poveikis) 

gamtinei 

aplinkai 

 
Numatomi 

nuostoliai, 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Geologiniai reiškiniai 

 Žemės 

drebėjimas 

- - - - - 

Karstinė 

įgriuva 

- - - - - 

Nuošliauža - - - Galimi 

reljefo 

pokyčiai, 

išlaužyti ir 

išversti 

medžiai 

< 2,9 tūkst. 

Sufozinis 

reiškinys 

- - - - - 

2. Stichiniai ir karastrofiniai meteoroginiai reiškiniai 

 Maksimalus 

vėjo greitis 

- - - Išlaužyti ir 

išversti 

medžiai 

1,2–2,9 tūkst. 

Smarkus lietus - Padidėja 

paviršinio 

vandens 

cheminė ir 

biologinė tarša 

- - - 

Kruša - - - Žala 

augalams 

< 290 tūkst. 

Smarkus 

snygis 

- - - Išlaužyti ir 

išversti 

medžiai 

- 

Pūga - - - Išlaužyti ir 

išversti 

medžiai 

- 

Lijundra - - - Išlaužyti ir 

išversti 

medžiai 

- 

Smarkus 

sudėtinis 

apšalas 

- - - Išlaužyti ir 

išversti 

medžiai, žala 

augalams 

- 

Speigas - - - Žala 

augalijai 

- 

Tirštas rūkas - - - - - 

Šalna 

aktyviosios 

augalų 

vegetacijos 

laikotarpiu 

- - - - - 

Kaitra - Padidėja 

paviršinio 

vandens 

biologinė tarša 

- Žuvusi 

augmenija, 

kilę miško 

gaisrai 

< 14,5 tūkst. 

Sausra 

aktyviosios 

- - - - - 



22 

 
 

 

 

Eil. 

Nr. 

 
Nustatytas 

galimas 

pavojus 

 

 

Galima oro 

tarša 

Galima 

paviršinio 

ir (ar) 

požeminio 

vandens 

tarša 

 
Galima 

grunto 

tarša 

Galimi 

padarinia 

i 

(poveikis) 

gamtinei 

aplinkai 

 
Numatomi 

nuostoliai, 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

 augalų 

vegetacijos 

laikotarpiu 

     

Uraganas - - - Išlaužyti ir 

išversti 

medžiai 

parkuose, 

miškuose 

58–290 tūkst. 

Labai smarkus 

lietus 

- Padidėja 

paviršinio 

vandens 

cheminė ir 

biologinė tarša 

- - - 

Labai smarkus 

snygis 

- - - Išlaužyti ir 

išversti 

medžiai 

parkuose, 

miškuose 

< 14,5 tūkst. 

Labai smarki 

pūga 

- - - Išlaužyti ir 

išversti 

medžiai 

parkuose, 

miškuose, 

pavieniai 

medžiai 

< 29 tūkst. 

Smarkus 

speigas 

- - - Iššalus 

augalija, 

poveikis 

miškams, 

parkams, 

pavieniams 

medžiams 

< 290 tūkst. 

3. Stichinis hidrologinis reiškinys, Katastrofinis hidrologinis reiškinys 

 Stichinis 

vandens lygis 

(vandens lygio 

pakilimas ar 

nusekimas) 

- Padidėja 

paviršinio 

vandens 

biologinė tarša 

- - - 

Stichinis 

potvynis 

- Padidėja 

biologinė ir 

cheminė 

vandens tarša 

Padidėja 

biologinė ir 

cheminė 

grunto tarša 

- < 29 tūkst. 

Katastrofinis 

vandens lygio 

pakilimas 

- - - - - 

Katastrofinis 

potvynis 

- - - - - 

4. Pavojingos 

užkrečiamosi

o s ligos 

- - - - - 

5. Gyvūnų ligos - - - - - 
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Eil. 

Nr. 

 
Nustatytas 

galimas 

pavojus 

 

 

Galima oro 

tarša 

Galima 

paviršinio 

ir (ar) 

požeminio 

vandens 

tarša 

 
Galima 

grunto 

tarša 

Galimi 

padarinia 

i 

(poveikis) 

gamtinei 

aplinkai 

 
Numatomi 

nuostoliai, 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Vabzdžių 

antplūdis 

- - - Poveikis 

augmenijai, 

miškams, 

parkams, 

pavieniams 

medžiams 

- 

7. Augalų ligos - - - Poveikis 

augmenijai, 

miškams, 

parkams, 

pavieniams 

medžiams 

- 

8. Žuvų dusimas, 

laukinių 

žvėrių ir 

paukščių 

badas 

- - - Poveikis 

laukinei 

gyvūnijai 

- 

9. Įvykiai 

transportuoja

nt pavojingąjį 

krovinį 

Tarša 

cheminėmis 

medžiagomis 

Tarša 

cheminėmis 

medžiagomis 

Tarša 

cheminėmis 

medžiagomis 

Poveikis 

augalijai ir 

gyvūnijai 

> 2,9 mln. 

10. Chemin

ė avarija 

(pramon

inė 

avarija 

pavojing

ame 

objekte, 

cheminę 

avarija) 

Tarša 

cheminėmis 

medžiagomis 

Tarša 

cheminėmis 

medžiagomis 

Tarša 

cheminėmis 

medžiagomis 

Poveikis 

augmenijai 

< 29 tūkst. 

11. Radiacin

ė avariją 

(tarša 

radioakty

viomis 

medžiago

mis, 

pavojing

as 

radinys ir 

kitos 

radiologi

nės 

avarijos 

ir įvykiai) 

Tarša 

radionuklidais 

Tarša 

radionuklidais 

Tarša 

radionuklidais 

Poveikis 

augmenijai 

ir gyvūnijai 

- 

12. Branduolin

ė avarija 

- - - - - 
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Eil. 

Nr. 

 
Nustatytas 

galimas 

pavojus 

 

 

Galima oro 

tarša 

Galima 

paviršinio 

ir (ar) 

požeminio 

vandens 

tarša 

 
Galima 

grunto 

tarša 

Galimi 

padarinia 

i 

(poveikis) 

gamtinei 

aplinkai 

 
Numatomi 

nuostoliai, 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Naftos 

produktų 

išsiliejimas 

- Tarša naftos 

produktais 

Tarša naftos 

produktais 

Poveikis 

vandens 

gyvūnijai ir 

augalijai 

< 43 tūkst. 

14. Pramoninė 

avarija 

pavojingajam

e objekte 

Tarša 

cheminėmis 

medžiagomis 

Tarša 

cheminėmis 

medžiagomis 

Tarša 

cheminėmis 

medžiagomis 

Poveikis 

augmenijai 

ir gyvūnijai 

< 145 tūkst. 

15. Hidrotechniko

s statinių 

(įrenginių 

avarijos ir (ar) 

gedimai 

- - - Galimi 

reljefo 

pokyčiai, 

išlaužyti ar 

išversti 

medžiai, 

poveikis 

vandens 

gyvūnijai 

< 29 tūkst. 

16. Transporto 

avarijos 

(geležinkelio, 

oro, 

vandens, 

automobilių) 

- Tarša naftos 
produktais 

Tarša naftos 
produktais 

Poveikis 

augmenijai 

ir gyvūnijai 

< 14,5 tūkst. 

17. Pastatų 

griuvima

s 

- - - - - 

18. Elektros 

energijos 

tiekimo 

sutrikimai 

ir (ar) 

gedimai 

- Tarša 
nuotekomis 

Tarša 
nuotekomis 

Poveikis 

vandens 

augalijai ir 

gyvūnijai 

< 58 tūkst. 

19. Šilumos 

energijos 

tiekimo 

sutrikimai 

ir (ar) 

gedimai 

- - - - - 

20. Dujų 

tiekimo 

sutrikimai 

- - - - - 

21. Vandens 

tiekimo 

sutrikima

s 

- - - - - 

22. Elektroninių 

ryšių 

teikimo 

sutrikimas ir 

(ar) gedimas 

(kibernetinė

s atakos) 

- - - - - 
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Eil. 

Nr. 

 
Nustatytas 

galimas 

pavojus 

 

 

Galima oro 

tarša 

Galima 

paviršinio 

ir (ar) 

požeminio 

vandens 

tarša 

 
Galima 

grunto 

tarša 

Galimi 

padarinia 

i 

(poveikis) 

gamtinei 

aplinkai 

 
Numatomi 

nuostoliai, 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Komunikacij

ų sistemų 

nutraukimas 

ir (ar) 

gedimai 

- - - - - 

24. Kuro 

resursų 

trūkumas ir 

(ar) stygius 

- - - - - 

25. Pavojinga

s radinys 

Tarša 

pavojingomis 

medžiagomis 

Tarša 

pavojingomis 

medžiagomis 

Tarša 

pavojingomis 

medžiagomis 

Poveikis 

augmenijai 

ir gyvūnijai 

< 14,5 tūkst. 

26 Miškų gaisrai Tarša degimo 

produktais 

- - Poveikis 

augmenijai 

ir gyvūnijai 

< 14,5 tūkst. 

27. Gaisrai ir 
sprogimai 

Tarša degimo 

produktais 

- - Poveikis 

augmenijai 

ir gyvūnijai 

< 14,5 tūkst. 

28. Maisto tarša - - - - - 

29. Oro, vandenys, 

dirvožemio, 
grunto tarša  

Tarša 

pavojingomis 

medžiagomis 

ir kietosiomis 

dalelėmis, 
buitinėmis 
nuotekomis, 
trąšomis, naftos 
produktais, 
cheminėmis 
medžiagomis 

- 
 

Tarša 

pavojingomis 

medžiagomis, 

naftos 

produktais, 

rūgščiais 

lietumis, 

buitinėmis 

atliekomis, 

trąšomis 

Poveikis 

vandens 

augmenijai 

ir 

gyvūnijai 
 

- 
 

30. Visuomenė

s 

neramumai

, 

susibūrimai

, riaušės, 

nusikaltima

i, 

nusikalsta

mi 

neramumai

, gaujų 

siautėjimas 

- - - - - 
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31. Karinė 

ataka, 

maištas, 

sukilimas 

- - - - - 

32. Masinis 

užsienieči

ų 

antplūdis 

- - - - - 

33. Žmonių 

grobimas, 

įkaitų 

paėmima

s 

- - - - - 

34. Streikai 
Sabotažas, 
diversija 

     

35. Teroristinia

i išpuoliai 

Tarša 

pavojingomis 

medžiagomis 

Tarša 

pavojingomis 

medžiagomis 

Tarša 

pavojingomis 

medžiagomis 

Poveikis 

augalijai ir 

gyvūnijai 

< 145 tūkst. 
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6 lentelė. Galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms 

 
 

 

Nustatytas galimas 

pavojus 

Galimi padariniai (poveikis) 

būtiniausioms gyvenimo (veiklos) 

sąlygoms 

Galimų padarinių 

(poveikio) trukmė 

(valandomis arba 

paromis) 
1 2 3 

Žemės drebėjimas - - 
Karstinė įgriuva - - 

Nuošliauža - - 

Sufozinis reiškinys - - 

Maksimalus vėjo greitis Sutrinka energetikos, komunalinių, 

ryšių paslaugų teikimas 

Nuo 1 iki 3 parų 

Smarkus lietus Sutrinka energetikos, komunalinių, 

ryšių paslaugų teikimas 

Iki 6 val. 

Kruša Sutrinka transporto eismas, 

paslaugų teikimas 

Iki 30 min. 

Smarkus snygis Sutrinka elektros energijos 

paslaugų teikimas 

Iki 6 val. 

Pūga Sutrinka elektros energijos, 

komunalinių, ryšių paslaugų 

teikimas, transporto veikla 

Nuo 6 iki 24 val. 

Lijundra Sutrinka elektros energijos, 

komunalinių, ryšių paslaugų 

teikimas, transporto veikla 

Nuo 1 iki 3 parų 

Smarkus sudėtinis 

apšalas 

Sutrinka elektros energijos, 

komunalinių, ryšių paslaugų 

teikimas, transporto veikla 

Nuo 1 iki 3 parų 

Speigas Sutrinka energetikos, komunalinių 

paslaugų teikimas 

Nuo 12 iki 24 val. 

Tirštas rūkas - Nuo 6 iki 12 val. 

Šalna aktyviosios augalų 

vegetacijos laikotarpiu 

- - 

Kaitra - - 

Sausra aktyviosios 

augalų vegetacijos 

laikotarpiu 

- - 

Uraganas Sutrinka energetikos, komunalinių, 

ryšių paslaugų teikimas 

Nuo 1 iki 3 parų 

Labai smarkus lietus Sutrinka energetikos, komunalinių, 

ryšių paslaugų teikimas 

Iki 6 val. 

Labai smarkus snygis Sutrinka elektros energijos 

paslaugų teikimas 

Nuo 6 iki 24 val. 

Labai smarki pūga Sutrinka energetikos, komunalinių, 

ryšių paslaugų teikimas 

Nuo 1 iki 3 parų 

Smarkus speigas Sutrinka energetinių ir komunalinių 

paslaugų teikimas, transporto veikla 

Nuo 3 iki 20 parų 

Stichinis vandens lygis 

(vandens lygio pakilimas 

ar nusekimas) 

- - 

Stichinis potvynis - - 

Katastrofinis vandens 

lygio pakilimas 

- - 

Katastrofinis potvynis - - 
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Nustatytas galimas 

pavojus 

Galimi padariniai (poveikis) 

būtiniausioms gyvenimo (veiklos) 

sąlygoms 

Galimų padarinių 

(poveikio) trukmė 

(valandomis arba 

paromis) 
1 2 3 

Pavojingos 

užkrečiamosios ligos 

- Nuo 20 iki 30 parų 

Gyvūnų ligos - Iki 30 parų 

Vabzdžių antplūdis - - 

Augalų ligos - Daugiau kaip 30 parų 

Žuvų dusimas, laukinių 

žvėrių ir paukščių badas 

- - 

Įvykiai transportuojant 

pavojingąjį krovinį 

- Geležinkelio – iki 3 parų; 

kelių – iki 6 val. 

Cheminė avarija - Iki 6 val. 

Radiacinė avarija - - 

Branduolinė avarija - - 

Naftos produktų 

išsiliejimas 

- - 

Pramoninė avarija 

pavojingajame objekte 

- Iki 6 val. 

Hidrotechnikos statinių 

(įrenginių avarijos ir (ar) 

gedimai 

Sutrinka komunalinių paslaugų 

teikimas 

Iki 6 val. 

Transporto avarijos 

(geležinkelio, oro, 

vandens, automobilių) 

- Iki 6 val. 

Pastatų griuvimas Sutrinka šiluminės energijos, 

vandentiekio paslaugos teikimas, 

laikinas gyvenamosios vietos 

praradimas 

Nuo 6 iki 24 val. 

Elektros energijos 

tiekimo sutrikimai ir (ar) 

gedimai 

Sutrinka elektros, šilumos, vandens, 

komunalinių paslaugų teikimas 

Nuo 6 iki 24 val. 

Šilumos energijos 

tiekimo sutrikimai ir (ar) 

gedimai 

Sutrinka šilumos tiekimas Nuo 1 iki 3 parų 

Dujų tiekimo sutrikimai Sutrinka šilumos, dujų tiekimas Nuo 1 iki 3 parų 

Vandens tiekimo 

sutrikimas 

Sutrinka vandens tiekimo ir 

nuotekų šalinimo paslaugų teikimas 

Nuo 6 iki 24 val. 

Elektroninių ryšių 

teikimo sutrikimas ir (ar) 

gedimas 

- Iki 6 val. 

Komunikacijų sistemų 

nutraukimas ir (ar) 

gedimai 

- Iki 6 val. 

Kuro resursų trūkumas ir 

(ar) stygius 

Sutrinka būtinosios medicinos 

pagalbos teikimas gyventojams 

Nuo 1 iki 3 parų 

Pavojingas radinys - Nuo 6 iki 24 val. 

Gaisrai - Iki 6 val. 

Maisto tarša - - 

Oro tarša - - 
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Nustatytas galimas 

pavojus 

Galimi padariniai (poveikis) 

būtiniausioms gyvenimo (veiklos) 

sąlygoms 

Galimų padarinių 

(poveikio) trukmė 

(valandomis arba 

paromis) 
1 2 3 

Vandens tarša - - 

Dirvožemio, grunto tarša - - 

Visuomenės neramumai, 

susibūrimai, riaušės 

- - 

Nusikaltimai, 

nusikalstami neramumai, 

gaujų siautėjimas 

- - 

Karinė ataka, maištas, 

sukilimas 

- - 

Masinis užsieniečių 

antplūdis 

- - 

Žmonių grobimas, įkaitų 

paėmimas 

- - 

Streikai - - 

Sabotažas, diversija Sutrinka komunalinių paslaugų 

teikimas 

Nuo 6 iki 24 val. 

Teroristiniai išpuoliai Sutrinka komunalinių paslaugų 

teikimas 

Nuo 6 iki 24 val. 

 
 

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). 
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7 lentelė. Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimo kriterijai 
 
 

Galimų padarinių (poveikio) gyventojų 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 

Galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai (P2) 

įvertinimas, tūkst. Lt 

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 

Galimų padarinių (poveikio) būtiniausioms gyvenimo 

(veiklos) sąlygoms (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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8 lentelė. Galimų pavojų rizikos įvertinimas 

 

Eil. 

Nr. 
Galimas pavojus 

Galimo 

pavojaus 

tikimybės (T) 

įvertinimas 

balais 

Galimų padarinių (poveikio) (P) 

įvertinimas balais 
Rizikos lygio (R) nustatymas 

Bendras 

rizikos lygis 

(R) 

R=R1+R2+R3 

Galimi 

padariniai 

(poveikis) 

gyventojų 

gyvybei ir 

sveikatai 

(P1) 

Galimi 

padariniai 

(poveikis) 

turtui ir 

aplinkai 

(P2) 

Galimi 

padariniai 

(poveikis) 

būtiniausioms 

gyvenimo 

(veiklos) 

sąlygoms (P3) 

Galimo 

pavojaus rizikos 

gyventojų 

gyvybei ir 

sveikatai lygis 

(R1) 

R1=T×P1 

Galimo 

pavojaus 

rizikos turtui ir 

aplinkai lygis 

(R2) 

R2=T×P2 

Galimo 

pavojaus 

rizikos 

būtiniausioms 

gyvenimo 

(veiklos) 

sąlygoms lygis 

(R3) 

R3=T×P3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Žemės drebėjimas 2 1 1 1 2 

priimtina 

2 

priimtina 

2 

priimtina 

6 

 Karstinis reiškinys - - - - - - - - 

 Nuošliauža 2 1 1 1 2 

priimtina 

2 

priimtina 

2 

priimtina 

6 

 Sufozinis reiškinys - - - - - - - - 

1. Geologiniai reiškiniai (žemės 

drebėjimas, karstinis reiškinys, 

nuošliauža, sufozinis reiškinys) 

2 1 1 1 2 

priimtina 

2 

priimtina 

2 

priimtina 

6 

 

 Maksimalus vėjo greitis 4 3 3 2 12 

didelė 

12 

didelė 

12 

didelė 

24 

 Smarkus lietus 3 1 2 1 3 

priimtina 

6 

vidutinė 

3 

priimtina 

12 

 Kruša 3 1 3 1 3 

priimtina 

9 

didelė 

3 

priimtina 

15 

 Smarkus snygis 3 1 2 2 3 

priimtina 

6 

vidutinė 

3 

vidutinė 

12 

 Pūga 3 2 1 2 6 

vidutinė 

6 

vidutinė 

6 

vidutinė 

18 

 Lijundra 2 3 3 3 6 

vidutinė 

6 

vidutinė 

6 

vidutinė 

18 

 Smarkus sudėtinis apšalas 2 2 3 3 4 6 6 16 
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vidutinė vidutinė vidutinė 

 Speigas 4 3 3 2 12 

didelė 

12 

didelė 

12 

didelė 

32 

 Tirštas rūkas 4 1 1 2 4 

priimtina 

4 

priimtina 

8 

vidutinė 

16 

 Šalna aktyviosios augalų 

vegetacijos laikotarpiu 

4 1 2 1 4 

priimtina 

8 

vidutinė 

4 

priimtina 

16 

 Kaitra 3 3 3 1 9 

didelė 

9 

didelė 

3 

priimtina 

21 

 Sausra  2 1 3 1 2 

priimtina 

6 

vidutinė 

2 

priimtina 

10 

 Uraganas 3 3 4 3 9 

didelė 

12 

didelė 

9 

didelė 

30 

 Labai smarkus lietus 2 1 2 1 2 

priimtina 

4 

vidutinė 

2 

priimtina 

8 

 Labai smarkus snygis 3 2 2 2 6 

priimtina 

6 

vidutinė 

6 

vidutinė 

18 

 Labai smarki pūga 2 3 2 3 6 

vidutinė 

4 

vidutinė 

6 

vidutinė 

16 

 Smarkus speigas 3 1 1 1 9 

didelė 

12 

didelė 

12 

didelė 

33 

2. Stichiniai ir katastrofiniai 

meteorologiniai reiškiniai 

(maksimalus vėjo greitis, smarkus 

lietus, kruša, smarkus snygis, pūga, 

lijundra, smarkus sudėtinis apšalas, 

speigas, tirštas rūkas, šalna 

aktyviosios augalų vegetacijos 

laikotarpiu, sausra aktyviosios 

augalų vegetacijos laikotarpiu, 

kaitra, uraganas, labai smarkus 

lietus, labai smarkus snygis, labai 

smarki pūga, smarkus speigas) 

4 3 4 4 9 

didelė 

12 

didelė 

12 

didelė 

33 

 
 Stichinis vandens lygis (vandens 

lygio pakilimas ar nusekimas) 

3 1 1 1 3 

priimtina 

3 

vidutinė 

3 

priimtina 

12 

 Stichinis potvynis 2 2 3 1 4 

priimtina 

6 

priimtina 

2 

priimtina 

12 

 Stichinis hidrologinis reiškinys 3 1 2 1 3 

priimtina 

6 

vidutinė 

3 

priimtina 

12 

 Katastrofinis vandens lygio 

pakilimas 

- - - - - - - - 
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 Katastrofinis potvynis - - - - - - - - 

 Katastrofinis hidrologinis 

reiškinys 

- - - - - - - - 

3. Stichinis hidrologinis reiškinys 

(stichinis vandens lygis (vandens 

lygio pakilimas ar nusekimas), 

stichinis potvynis ar Katastrofinis 

hidrologinis reiškinys 

(katastrofinis vandens lygio 

pakilimas, katastrofinis potvynis) 

3 2 3 1 3 

priimtina 

6 

vidutinė 

3 

priimtina 

12 

 
4. Pavojingos užkrečiamosios ligos 5 4 2 4 20 

labai didelė 

10 

didelė 

20 

labai didelė 

50 

5. Gyvūnų ligos 4 2 3 4 8 

vidutinė 

12 

didelė 

16 

labai didelė 

36 

6. Vabzdžių antplūdis 2 1 3 1 2 

priimtina 

6 

didelė 

2 

priimtina 

10 

7. Augalų ligos 4 1 4 5 4 

priimtina 

12 

didelė 

20 

labai didelė 

40 

8. Žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir 

paukščių badas 

4 1 2 1 4 

priimtina 

8 

priimtina 

4 

priimtina 

14 

 
9. Įvykiai transportuojant 

pavojingąjį krovinį 

4 5 5 3 20 

labai didelė 

20 

labai didelė 

12 

didelė 

52 

 
 Cheminė avarija 

(pagal Nacionalinę riziką) 

2 3 3 1 6 

vidutinė 

6 

vidutinė 

2 

priimtina 

14 

 Pramoninė avarija 

pavojingajame objekte 

3 5 3 1 15 

labai didelė 

9 

didelė 

3 

priimtina 

27 

10. Cheminė avarija (pramoninė 

avarija pavojingajame objekte) 

3 5 3 1 16 

labai didelė 

6 

didelė 

2 

priimtina 

14 

 
11. Radiacinė avarija (tarša 

radioaktyviosiomis medžiagomis, 

pavojingas radioaktyvusis radinys ir 

kitos radiologinės avarijos ir 

įvykiai) 

3 2 1 2 6 

vidutinė 

3 

priimtina 

6 

vidutinė 

15 

12. Branduolinė avarija* 3 2 4 4 6 

vidutinė 

12 

didelė 

12 

didelė 

30 

13. Naftos produktų išsiliejimas 4 1 3 1 4 

priimtina 

12 

didelė 

4 

priimtina 

20 
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14. Pramoninė avarija 

pavojingajame objekte 

3 5 3 1 15 

labai didelė 

9 

didelė 

3 

priimtina 

27 

15. Hidrotechnikos statinių 

(įrenginių) avarijos ir (ar) 

gedimai 

4 2 3 1 8 

vidutinė 

12 

didelė 

4 

priimtina 

24 

16. Transporto avarijos (geležinkelio, 

oro, vandens, automobilių) 

4 3 3 1 12 

didelė 

12 

 didelė 

4 

priimtina 

28 

17. Pastatų griuvimas 3 3 4 2 9 

didelė 

12 

didelė 

6 

vidutinė 

27 

18. Elektros energijos tiekimo 

sutrikimai ir (ar) gedimai 

3 1 3 2 3 

priimtina 

9 

didelė 

6 

vidutinė 

18 

19. Šilumos energijos tiekimo 

sutrikimai ir (ar) gedimai 

3 3 3 3 9 

didelė 

9 

didelė 

9 

didelė 

27 

20. Dujų tiekimo sutrikimai 2 1 1 3 2 

priimtina 

2 

priimtina 

6 

vidutinė 

10 

21. Vandens tiekimo sutrikimas 4 1 3 2 4 

priimtina 

12 

didelė 

8 

vidutinė 

24 

22. Elektroninių ryšių teikimo 

sutrikimas ir (ar) gedimas 

(kibernetinės atakos) 

3 1 2 1 3 

priimtina 

6 

vidutinė 

3 

priimtina 

12 

23. Komunikacijų sistemų 

nutraukimas ir (ar) gedimai 

3 1 2 1 3 

priimtina 

6 

vidutinė 

3 

priimtina 

12 

24. Kuro resursų trūkumas ir (ar) 

stygius 

2 1 2 2 2 

priimtina 

4 

vidutinė 

6 

vidutinė 

12 

25. Pavojingas radinys 5 3 2 2 15 

labai didelė 

10 

didelė 

10 

didelė 

30 

 
 Gaisrai (gamtiniai 

gaisrai/pastatuose, statiniuose, 

transporte) 

3/5 3/3 5/3 1/1 9/15 

didelė/labai 

didelė 

12/15 

didelė/labai 

didelė 

3/5 

priimtina/ 

vidutinė 

24/35 

26. Miškų gaisrai 3 3 4 1 9 

didelė 

12 

didelė 

3 

priimtina 

24 

27. Gaisrai ir sprogimai 5 3 3 1 15 

labai didelė 

15 

labai didelė 

5 

vidutinė 

35 

 
28. Maisto tarša 4 2 1 1 8 

vidutinė 

4 

priimtina 

4 

priimtina 

16 

 
 Oro tarša 5 1 1 1 5 

vidutinė 

5 

vidutinė 

5 

vidutinė 

15 

 Vandens tarša 5 1 1 1 5 5 5 15 
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vidutinė vidutinė vidutinė 

 Dirvožemio, grunto tarša 5 1 1 1 5 

vidutinė 

5 

vidutinė 

5 

vidutinė 

15 

29. Oro, vandens, dirvožemio, grunto 

tarša 

5 1 1 1 5 

vidutinė 

5 

vidutinė 

5 

vidutinė 

15 

 
 Visuomenės neramumai, 

susibūrimai, riaušės 

4 3 2 1 12 

didelė 

8 

vidutinė 

4 

priimtina 

24 

 Nusikaltimai, nusikalstami 

neramumai, gaujų siautėjimas 

4 2 2 1 8 

vidutinė 

8 

vidutinė 

4 

priimtina 

20 

30. Visuomenės neramumai, 

susibūrimai, riaušės, 

nusikaltimai, nusikalstami 

neramumai, gaujų siautėjimas 

4 3 2 1 12 

didelė 

8 

vidutinė 

4 

priimtina 

24 

 
31. Žmonių grobimas, įkaitų 

paėmimas 

2 3 1 1 6 

vidutinė 

2 

priimtina 

2 

priimtina 

10 

32. Karinė ataka, maištas, sukilimas 2 4 4 1 8 

didelė 

8 

didelė 

2 

didelė 

18 

33. Masinis užsieniečių antplūdis 3 3 2 1 9 

didelė 

6 

vidutinė 

3 

priimtina 

18 

 
 Streikai 4 1 2 1 4 

priimtina 

8 

vidutinė 

4 

priimtina 

16 

 Sabotažas, diversija 3 2 2 2 6 

vidutinė 

6 

vidutinė 

6 

vidutinė 

18 

34. Streikai, sabotažas, diversija 4 2 2 2 8 

vidutinė 

8 

vidutinė 

8 

vidutinė 

24 

 
35. Teroristiniai išpuoliai 3 2 3 2 6 

vidutinė 

9 

vidutinė 

6 

vidutinė 

21 
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IV. RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS 

Nustatytų galimų pavojų rizikos lygis apskaičiuojamas pagal formulę R=TxP 

(R – rizika, T – tikimybė, P – padariniai (poveikis). Gautos reikšmės įrašomos į 8 lentelės 7, 8 ir 9 skiltis: 

1. galimo pavojaus rizikos gyventojų gyvybei ir sveikatai lygis (R1); 

2. galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2); 

3. galimo pavojaus rizikos būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms lygis (R3). 

Naudojantis 9 lentele, pagal nustatytų galimų pavojų tikimybės (T) ir galimų padarinių 

(poveikio) (P) balus (8 lentelės 3, 4, 5 ir 6 skiltys) nustatomas kiekvieno galimo pavojaus rizikos (R1, 

R2, R3) lygis: labai didelis, didelis, vidutinis arba priimtinas, kuris įrašomas į 8 lentelės 7, 8, 9 skiltis. 

8 lentelės 10 skiltyje įrašomas bendras rizikos lygis, kuris gaunamas sudėjus R1, R2 ir R3 

reikšmes. Šie duomenys bus naudojami sudarant savivaldybės galimų pavojų sąrašą prioriteto tvarka 

pagal jų rizikos lygį. 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. 

9 lentelė. Rizikos lygio (R) nustatymas 

 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

1 2 3 4 5 

žalia – priimtina rizika 

geltona – vidutinė rizika 

oranžinė – didelė rizika 

raudona – labai didelė rizika 

 

Galimi padariniai (poveikis) 
 

Nustačius labai didelę, didelę ar vidutinę riziką, šių galimų pavojų rizikos mažinimo 

priemonės numatomos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane. Šios 

priemonės turi: 

1. mažinti galimo pavojaus tikimybę ir (ar) galimus padarinius (poveikį); 

2. gerinti savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti ir 

likviduoti ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius; 

3. didinti gyventojų saugumą gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms ir gerinti 

visuomenės savisaugos kultūros lygį. 

Nustačius labai didelę ar didelę riziką, šių galimų pavojų valdymas aprašomas savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. 

Nustačius priimtiną riziką, nebūtina numatyti šių galimų pavojų prevencijos priemonių ir jų 

valdymo, bet siūloma juos pakartotinai įvertinti rizikos analizės peržiūros metu. 
 

V. RIZIKOS VERTINIMO REZULTATAI 

Buvo vertinama 60 potencialių pavojų ir rizikos šaltinių, kurie gali turėti neigiamą poveikį 

rajono savivaldybės gyventojų gyvybei ir sveikatai, turtui ir aplinkai, būtiniausioms gyvenimo 

(veiklos) sąlygoms. Vertinant atsižvelgta į šių šaltinių keliamą pavojų, galimą poveikį, į rajono 

savivaldybės bendrąją ir klimatinę charakteristikas, sukauptus duomenis apie potencialių rizikos 

šaltinių skaičių ir būklę, buvusias ekstremalias situacijas ar įvykius bei jų padarinius. 
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Eil. 

Nr. 
Galimas pavojus Bendras rizikos lygis 

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

1. Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį 52 

2. Pavojingos užkrečiamosios ligos 50 

3. Gyvūnų ligos 36 

4. Augalų ligos 36 

5. Maksimalus vėjo greitis 36 

6. Miškų gaisrai 35/27 

7. Gaisrai ir sprogimai 35 

8. Pavojingas radinys 35 

9. Smarkus speigas 33 

10. Speigas 32 

11. Uraganas 30 

12. Transporto avarijos (geležinkelio, oro, vandens, automobilių) 28 

13. Pastatų griuvimai 27 

14. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 27 

15. Pramoninė avarija pavojingajame objekte 27 

16. Hidrotechnikos statinių  (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai 24 

17. Vandens tiekimo sutrikimas 24 

18. Kaitra 21 

19. Naftos produktų išsiliejimas 20 

20. Elektros energijos tiekimo sutrikimas ir (ar) gedimai 18 

21. Kruša 15 

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) 

1. Karinė ataka, maištas, sukilimas 18 

2. Masinis užsieniečių antplūdis 18 

Pavojai, kurie yra didelės tikimybės 

1. Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės, nusikaltimai, 
nusikalstami neramumai, gaujų siautėjimas 

24 

2. Teroristiniai išpuoliai 21 

3. Sabotažas, diversija 18 

4. Šalna aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu 16 

5. Žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir paukščių badas 16 

6. Maisto tarša 16 

7. Streikai 16 

8. Tirštas rūkas 16 

9. Oro tarša 15 

10. Vandens tarša 15 

11. Dirvožemio, grunto tarša 15 

Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka 

1. Labai smarkus snygis 18 

2. Lijundra 18 

3. Smarkus sudėtinis apšalas 16 

4. Labai smarki pūga 16 

5. Pūga 15 

6. Cheminė avarija 14 

7. Smarkus snygis 12 

8. Smarkus lietus 12 

9. Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimai 12 
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10. Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai 
(kibernetinės atakos) 

12 

11. Kuro resursų trūkumas ir (ar) stygius 12 

12. Stichinis potvynis 12 

13. Vabzdžių antplūdis 10 

14. Žmonių grobimas, įkaitų paėmimas 10 

15. Dujų tiekimo sutrikimas 10 

16. Sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu 10 

17. Stichinis vandens lygio pakilimas 9 

18. Labai smarkus lietus 8 

19. Žemės drebėjimas 6 

20. Nuošliauža 6 
 

Pavojai, kurių valdymas aprašomas Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

valdymo plane 
Eil. 
Nr. 

Galimi pavojai Bendras rizikos lygis 

1. Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį 52 

2. Pavojingos užkrečiamosios ligos 50 

3. Gyvūnų ligos 36 

4. Augalų ligos 36 

5. Maksimalus vėjo greitis 36 

6 Miškų gaisrai 35/27 

7. Gaisrai ir sprogimai 35 

8. Pavojingas radinys 35 

9. Smarkus speigas 33 

10. Speigas 32 

11. Uraganas 30 

12. Transporto avarijos (geležinkelio, oro, vandens, automobilių) 28 

13. Pastatų griuvimai 27 

14. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 27 

15. Pramoninė avarija pavojingajame objekte 27 

16. Hidrotechnikos statinių  (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai 24 

17. Vandens tiekimo sutrikimas 24 

18. Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės, nusikaltimai, 
nusikalstami neramumai, gaujų siautėjimas 

24 

19. Teroristiniai išpuoliai 21 

20. Kaitra 21 

21. Naftos produktų išsiliejimas 20 

22. Elektros energijos tiekimo sutrikimas ir (ar) gedimai  18 

23. Karinė ataka, maištas, sukilimas 18 

24. Masinis užsieniečių antplūdis 18 

25. Kruša 15 
 

Pavojai, kurių valdymas aprašomas Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių plane 
Eil. 
Nr. 

Galimi pavojai Bendras rizikos lygis 

1. Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį 52 

2. Pavojingos užkrečiamosios ligos 50 

3. Gyvūnų ligos 36 

4. Augalų ligos 36 

5. Maksimalus vėjo greitis 36 

6 Miškų gaisrai 35/27 

7. Gaisrai ir sprogimai 35 
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8. Pavojingas radinys 35 

9. Smarkus speigas 33 

10. Speigas 32 

11. Uraganas 30 

12. Transporto avarijos (geležinkelio, oro, vandens, automobilių) 28 

13. Pastatų griuvimai 27 

14. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 27 

15. Pramoninė avarija pavojingajame objekte 27 

16. Hidrotechnikos statinių  (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai 24 

17. Vandens tiekimo sutrikimas 24 

18. Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės 24 
19. Kaitra 21 
20. Teroristiniai išpuoliai 21 
21. Naftos produktų išsiliejimas 20 
22. Nusikaltimai, nusikalstami neramumai, gaujų siautėjimas 20 
23. Elektros energijos tiekimo sutrikimas ir (ar) gedimai 18 
24. Karinė ataka, maištas, sukilimas 18 
25. Masinis užsieniečių antplūdis 18 
26. Sabotažas, diversija 18 
27. Labai smarkus snygis 18 
28. Lijundra 18 
29. Šalna aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu 16 
30. Žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir paukščių badas 16 
31. Maisto tarša 16 
32. Streikai 16 
33. Tirštas rūkas 16 
34. Smarkus sudėtinis apšalas 16 
35. Labai smarki pūga 16 
36. Kruša 15 
37. Oro, vandenys, dirvožemio, grunto tarša 15 
38. Pūga 15 
39. Cheminė avarija 14 
40. Smarkus snygis 12 
41. Smarkus lietus 12 
42. Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimai 12 
43. Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai 

(kibernetinės atakos) 
12 

44. Kuro resursų trūkumas ir (ar) stygius 12 
45. Stichinis potvynis 12 
46. Vabzdžių antplūdis 10 
47. Žmonių grobimas, įkaitų paėmimas 10 
48. Dujų tiekimo sutrikimas 10 
49. Sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu 10 
50. Labai smarkus lietus 8 

 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Apie rajono savivaldybei gresiančius galimus pavojus, jų rizikos lygį ir rizikos mažinimo 

priemones informuojami rajono savivaldybės gyventojai. 

Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus arba 

atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, 

pertvarkius ar modernizavus įrenginius, technologinius procesus ar įvykus kitiems pokyčiams, 

didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą. 
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2 priedas 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės civilinės saugos sistemos pajėgų ir tarnybų, vykdančių neatidėliotinus darbus, kontaktinė informacija 

 

Civilinės saugos 

sistemos pajėgos ir 

tarnybos 

 

Atsakingas asmuo, vadovas 
 

Kontaktinė informacija 

Savivaldybės 

administracija 

Savivaldybės administracijos direktorius, Ekstremaliųjų situacijų komisijos vadovas – 

Vitas Gavėnas. 

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Ekstremaliųjų situacijų 

operacijų centro vadovas – Daiva Riklienė. 

 

Savivaldybės administracijos vyriausiasis civilinės saugos specialistas – Robertas 

Fišeris 

Tel. (8 342) 60 064, mob. tel. 8 620 25 186 

El. p. vitas.gavenas@vilkaviskis.lt 

 

Tel. (8 342) 60 075, mob. tel. 8 612 72 202 

El. p. daiva.rikliene@vilkaviskis.lt 

 

 

Tel. (8 342) 60 056, mob. tel. 8 616 53 410 

El. p. robertas.fiseris@vilkaviskis.lt 

Priešgaisrinė 

gelbėjimo tarnybos 

pajėgos 

Kauno APGV Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas – 

Erlandas Armanavičius. 

Tel. (8 342) 60 001, mob. tel. 8 612 21 286 
El. p. erlandas.armanavicius@vpgt.lt 

Policijos komisariato 

pajėgos 

Marijampolės AVPK Vilkaviškio rajono PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos 

poskyrio viršininkas – Giedrius 

Bakšys. 

Tel. (8 342) 66 099, mob. tel. 8 656 73 940 
El. p. giedrius.baksys@policija.lt 

Medicinos pajėgos Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės vyriausiasis gydytojas – Linas Blažaitis. 

 

 

 

Viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro vadovė – Danguolė 

Almonaitienė  

 

Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro vadovė – Dženita 

Sabašinskienė. 

 

 

Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) – 

Sandra Žaldarienė 

Tel. (8 342) 60 150, (8 342) 60 161,  mob. tel. 
8 640 85 500 

El. p. info@vilkaviskioligonine.lt   
 
Tel. (8 342) 51 810, mob. tel. 8 687 51 698 

El. p. pspc@vilkaviskis.lt 

 

Tel. (8 342) 30 535, (8 342) 30 533, mob. tel. 

8 686 40029 

El. p. vyr.gydytojas@kybartupspc.lt 

 

(8 342) 60 098, el. p. 

Sandra.zaldarene@vilkaviskis.lt 

 

mailto:erlandas.armanavicius@vpgt.lt
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Aprūpinimas elektros 

energija 

AB ESO elektros tinklo eksploatavimo komandos inžinierius (AR) – Gediminas 

Kubilius 

Tel. (8 342) 20 924, mob. tel. 8 687 77 246 

El. p. gediminas.kubilius@eso.lt 

Aprūpinimas 

vandeniu 

UAB „Vilkaviškio vandenys“ direktorius – Ramūnas Kašinskas Tel. (8 342) 60 100, (8 342) 60 104, el. p. 
vilkaviskiovandenys@takas.lt 

Aprūpinimas dujomis AB „ESO“  Avarinė tarnyba: 

Tel. 1804  

Aprūpinimas šiluma UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ komercijos direktorė Renolda Kubilienė Tel. (8 342) 52 109, (8 342) 52 431, (8 342) 
52 625, mob. tel. 8 640 45 851 

El. p. info@vilkaviskis.litesko.lt 

 

 

 
 

mailto:info@vilkaviskis.litesko.lt
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3 priedas 

Civilinės saugos sistemos pajėgų, ūkio subjektų, kurie vykdo ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytas užduotis, kontaktiniai duomenys 

 

Eil. 

Nr. 

Civilinės saugos sistemos pajėgų, ūkio subjektų 

pavadinimas 

Vadovo vardas, pavardė Darbo telefonas Mobilusis 

telefonas 

El. paštas 

1. Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

viršininkas 

Erlandas Armanavičius (8 342) 60 001 8 612 21 286 erlandas.armanavicius@vpgt.lt 

2. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Vilkaviškio rajono policijos 

komisariato vyriausiasis tyrėjas 

Giedrius 

Bakšys 

(8 342) 66 099 8 656 73 940 giedrius.baksys@policija.lt 

3. Kalvarijos  aplinkos apsaugos inspekcijos 

vyriausiasis specialistas 

Vitas Bakas (8 342) 53 065 8 686 73 941 v.bakas@mrd.am.lt 

4. Vilkaviškio valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos viršininkas 

Gediminas Gvazdaitis (8 342) 52 249 8 693 72 037 ggvazdaitis@vet.lt 

5. Marijampolės visuomenės sveikatos centro 

Vilkaviškio skyriaus vedėja 

Angelė Budrikevičienė (8 342) 52 514 8 699 50 997 angele.budrikeviciene@marija  

mpolesvsc.sam.lt 

6. Viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos 

priežiūros centro vadovė 

      Danguolė Almonaitienė (8 342) 51 810 8 676 35 565 pspc@vilkaviskis.lt 

7. Viešosios įstaigos Kybartų pirminio sveikatos 

priežiūros centro vadovė 

Dženita Sabašinskienė (8 342) 30 535, 
(8 342) 30 533 

8 686 40029 vyr.gydytojas@kybartupspc.lt 

8. Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės 

vyriausiasis gydytojas 

Linas Blažaitis (8 342) 60 150, 

(8 342) 60 161 

8 640 85 500 vilkliga@zebra.lt 

9. UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ Valentinas Gražulis (8 342) 20 894 8 699 14620 vilkom@takas.lt 

10. UAB „Kybartų darna“ Egidijus Ausiejus (8 342) 30 467 8 616 48 771 komunalininkai@gmail.com 

11. UAB „Vilkaviškio vandenys“ Ramūnas Kašinskas (8 342) 60 100 8 686 00 266 vilkaviskiovandenys@takas.lt 

 

 
 

mailto:angele.budrikeviciene@marijampolesvsc.sam.lt
mailto:angele.budrikeviciene@marijampolesvsc.sam.lt
mailto:angele.budrikeviciene@marijampolesvsc.sam.lt
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4 priedas 
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PATVIRTINTA 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu 

Nr. 1-110 

 
SAVIVALDYBIŲ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJŲ TIPINIAI NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų tipiniai nuostatai reglamentuoja savivaldybių 

ekstremalių situacijų komisijų (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 tipiniais 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 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 pajėgoms, dalyvaujančioms 

likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos 

židinyje, kandidatūros; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=5884
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=327811
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=69957
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=69957
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=69957
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362030
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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 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 

 
9. Savivaldybės ESK darbui vadovauja pirmininkas – savivaldybės administracijos direktorius, kai jo 

nėra – 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. 
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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. 

 
 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=23066
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=230851
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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NARIŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS 

 

Eil. 

Nr.  

Pareigos 

Savivaldybės 

ESK 

 

Vardas, pavardė Pareigos Darbo tel. Nr. / 

Fakso Nr. 

Mobiliojo tel. Nr. El. pašto adresas 

1. Komisijos 

pirmininkas 

Vitas Gavėnas Savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

(8 342) 60 064 8 620 25 186 

 

vitas.gavenas@vilkaviskis.lt  

2. Komisijos narys Erlandas 

Armanavičius 

Kauno PGV 

Vilkaviškio 

priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 

viršininkas 

(8 342) 60 001 8 612 21 286 erlandas.armanavicius@vpgt.lt  

3. Komisijos narys Vitas Bakas Kalvarijos  aplinkos 

apsaugos inspekcijos 

vyriausiasis 

specialistas 

(8 342) 53 065 8 686 73 941 v.bakas@mrd.am.lt  

4. Komisijos narys Angelė 

Budrikevičienė 

Nacionalinio 

visuomenės 

sveikatos centro prie 

Sveikatos apsaugos 

ministerijos 

Marijampolės 

departamento 

Vilkaviškio skyrius 

(8 342) 52 514 8 699 50 997 angele.budrikeviciene@nvsc.lt      

5. Komisijos narys Kastytis Stankus Vilkaviškio 

valstybinės maisto ir 

veterinarijos 

tarnybos viršininkas 

– valstybinis 

veterinarijos 

gydytojas - 

inspektorius 

(8 342) 52 249 - kastytis.stankus@vmvt.lt   

6. Komisijos narys Rūta Mazauskienė VšĮ Vilkaviškio 

pirminės sveikatos 

priežiūros centro 

(8 342) 21 197 8 659 68 265 ruta40500@yahoo.com  

mailto:vitas.gavenas@vilkaviskis.lt
mailto:erlandas.armanavicius@vpgt.lt
mailto:v.bakas@mrd.am.lt
mailto:angele.budrikeviciene@nvsc.lt
mailto:kastytis.stankus@vmvt.lt
mailto:ruta40500@yahoo.com


48 

 

ūkio reikalų 

tvarkytoja 
7. Komisijos narys Romas Liubinas VšĮ Vilkaviškio 

ligoninės 

vyriausiasis 

inžinierius 

(8 342) 60 166 8 615 94 664 romasliubinas@gmail.com  

8. Komisijos narys Agnė Petraitienė Marijampolės AVPK 

Vilkaviškio RPK 

Veiklos skyriaus 

vyresnioji tyrėja 

 (8 342) 63 464 

 

8 656 58123 agne.petraitiene@policija.lt 

 

9. Komisijos narys Linardas Balandis Valstybės sienos 

apsaugos tarnybos 

prie Lietuvos 

Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos 

Pagėgių rinktinės 

Sienos kontrolės 

skyriaus vyriausiasis 

specialistas  

(8 441) 57 955 8 657 40 325 linardas.balandis@vsat.vrm.lt  

10.  Komisijos narys Remigijus 

Kurauskas  

Vilkaviškio miesto 

seniūnijos seniūnas  

 

(8 342) 66 045 8 686 73 918 remigijus.kurauskas@vilkaviskis.lt  

11. Komisijos narys Raimondas 

Klevinskis 

Krašto apsaugos 

savanorių pajėgų 

Dainavos apygardos 

1 – osios rinktinės 

106 lengvųjų 

pėstininkų kuopos 

vadas 

(8 342) 69998 8 610 19076 raimondas.klevinskis@mil.lt  

12.  Komisijos narys Robertas Fišeris Savivaldybės 

administracijos 

civilinės saugos 

vyriausiasis 

specialistas 

(8 342) 60 056 8 616 53410 robertas.fiseris@vilkaviskis.lt  

mailto:romasliubinas@gmail.com
mailto:agne.petraitiene@policija.lt
mailto:linardas.balandis@vsat.vrm.lt
mailto:remigijus.kurauskas@vilkaviskis.lt
mailto:raimondas.klevinskis@mil.lt
mailto:robertas.fiseris@vilkaviskis.lt
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5 priedas 
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  PATVIRTINTA  

                                                                Vilkaviškio rajono savivaldybės  

          administracijos direktoriaus  

           2010 m. lapkričio 22 d. 

        įsakymu Nr. B-ĮV-985 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS OPERACIJŲ CENTRO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Operacijų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais. 

2. Operacijų centrą steigia ir jų nuostatus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. 

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme 

(Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose teisės aktuose. 

 

 

II. OPERACIJŲ CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 
4. Pagrindiniai operacijų centro veiklos tikslai – vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, 

užtikrinti ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti 

įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir 

turto gelbėjimą. 

5. Operacijų centro uždaviniai: 

5.1. užtikrinti ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą; 

5.2  pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti įvykio, ekstremaliojo įvykio ar 

ekstremaliosios situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą. 

6. Operacijų centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

6.1. pagal kompetenciją įgyvendina ekstremalių situacijų komisijos sprendimus ekstremaliųjų 

situacijų prevencijos klausimais; 

6.2. pagal kompetenciją renka, analizuoja ir vertina duomenis ir informaciją apie įvykį, 

ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, prognozuoja jų eigą ir mastą, 

numato civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus; 

6.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybių 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; 

6.4. keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, analizuodamas, vertindamas 

įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos eigą; 

6.5. organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų telkimą įvykių, ekstremaliųjų 

įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo metu; 

6.6. organizuoja ir koordinuoja materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali 

būti panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti, padariniams 

šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ar 

atkurti, telkimą šiems tikslams pasiekti; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=69957
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362030
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6.7. pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos sistemos subjektų veiksmus įvykių, 

ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu; 

6.8. teikia ekstremalių situacijų komisijai pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos 

pajėgų, racionalaus ir veiksmingo Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) ir kitų 

institucijų skirtų finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo ekstremaliosios situacijos 

padariniams šalinti; 

6.9. atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu 

susijusias funkcijas. 

 

III. OPERACIJŲ CENTRŲ SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

 
7. Operacijų centrą sudaro operacijų centro koordinatorius ir nariai, kuriuos skiria rajono 

savivaldybės administracijos direktorius. Operacijų centras sudaromas iš valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, civilinės saugos sistemos pajėgų atstovų. 

8. Operacijų centro koordinatorius: 

8.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja operacijų centrui priskirtų uždavinių vykdymą ir 

funkcijų atlikimą; 

8.2. pagal kompetenciją koordinuoja visų civilinės saugos sistemos pajėgų, dalyvaujančių 

likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios 

situacijos židinyje, veiksmus, iki paskiriamas ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, kai nėra 

gelbėjimo darbų vadovo; 

8.3. pagal kompetenciją teikia ekstremalių situacijų komisijai, ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovui pasiūlymus dėl gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti ir 

padariniams šalinti reikalingų priemonių ir veiksmų. 

9. Operacijų centro koordinatorius pavaldus ir atskaitingas ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovui. 

10. Operacijų centro nariai paskiriami į grupes. Paskirti operacijų centro grupių vadovai 

pavaldūs operacijų centro koordinatoriui. Rajono savivaldybės operacijų centrą sudaro šios grupės: 

10.1. operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos bei materialinio techninio 

aprūpinimo; 

10.2. administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo bei palaikymo; 

10.3. informacijos valdymo ir visuomenės informavimo. 

11. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos bei materialinio techninio 

aprūpinimo grupė: 

11.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka vykdo ekstremaliųjų situacijų prevenciją; 

11.2. prognozuoja įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą, jos padarinių 

pobūdį ir mastą, planuoja civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus; 

11.3. 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; 
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11.4. organizuoja ir koordinuoja įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos 

likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą ir evakavimą; 

11.5. koordinuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, civilinės saugos sistemos 

pajėgų telkimą ir veiksmus; 

11.6. koordinuoja veiksmus ir keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, 

analizuodama, vertindama ir prognozuodama įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios 

situacijos eigą. 

11.7. ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymu organizuoja būtinų materialinių 

išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ir 

ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti, telkimą šiems tikslams pasiekti; 

11.8. organizuoja materialinių išteklių, reikalingų būtiniausioms gyvenimo sąlygoms atkurti 

įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos metu, telkimą gyventojams. 

12. Administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo bei palaikymo grupė: 

12.1. užtikrina operacijų centro darbo vietų nuolatinį aprūpinimą darbui reikalingomis 

priemonėmis; 

12.2. užtikrina operacijų centro įrangos eksploatavimą ir techninę priežiūrą; 

12.3. užtikrina operacijų centro dokumentų įforminimą ir tvarkymą. 

12.4. atsižvelgdama į įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą ir 

prognozę, planuoja operacijų centro ryšių, duomenų perdavimo įrangos ir sistemų veiklą, užtikrina 

tinkamą operacijų centro ryšių sistemų būklę; 

12.5. užtikrina operacijų centro elektroninės informacijos apsaugą; 

12.6. užtikrina turimų operacijų centro informacinių sistemų darbą. 

13. Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupė: 

13.1. organizuoja, analizuoja ir vertina informaciją ir duomenis apie įvykį, ekstremalųjį įvykį 

ar ekstremaliąją situaciją; 

13.2. surinktą, išanalizuotą ir įvertintą informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar 

ekstremaliąją situaciją, suderinusi su operacijų centro koordinatoriumi, perduoda ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovui; 

13.3. perduoda ekstremalių situacijų komisijos, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 

sprendimus ir kitą būtiną informaciją civilinės saugos sistemos pajėgoms ir kitiems civilinės saugos 

sistemos subjektams; 

13.4. rengia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, 

galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

13.5. organizuoja spaudos konferencijas; 

13.6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų 

ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ir 

ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo būdus. 

14. Operacijų centras pagal kompetenciją vykdo kitus operacijų centro koordinatoriaus 

sprendimus, būtinus ekstremalių situacijų komisijos ir (ar) ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo priimtiems sprendimams ir (ar) kitiems operacijų centro uždaviniams įgyvendinti. 
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15. Operacijų centras, atlikdamas funkcijas, turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų išsamią informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar 

ekstremaliąją situaciją, jų turimas civilinės saugos sistemos pajėgas ir materialinius išteklius, kurie 

galėtų būti panaudoti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, gresiančiai ar 

susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti, jų padariniams šalinti. 

16. Operacijų centrų pasirengimas valdyti ekstremaliąsias situacijas įvertinamas teisės aktų 

nustatyta tvarka per organizuojamas civilinės saugos pratybas. 

IV. OPERACIJŲ CENTRO SUŠAUKIMAS IR VEIKLA 

 
17. Rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo operacijų centrą 

sušaukia: 

17.1. gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai; 

17.2. teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus trečią (visiškos parengties) civilinės saugos 

sistemos parengties lygį; 

17.3. per civilinės saugos pratybas. 

18. Atsižvelgdamas į įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos mastą ir 

pobūdį, taip pat operacijų centro sušaukimo tikslus, operacijų centro koordinatorius: 

18.1. gali inicijuoti viso operacijų centro ar reikiamų operacijų centro grupių arba kai kurių jų 

narių sušaukimą; 

18.2. gali kreiptis į kitas kompetentingas valstybės, savivaldybės institucijas, įstaigas ir ūkio 

subjektus su prašymu skirti atstovus, kurie padėtų užtikrinti operacijų centro veiklą. 

19. Operacijų centro nariai pavaldūs operacijų centro koordinatoriui. 

20. Operacijų centro narių susirinkimo - darbo vieta yra Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos salėje, adresu S. Nėries g. 1, Vilkaviškis. Operacijų centro nariai atlieka jiems 

pavestas funkcijas operacijų centro koordinatoriaus nurodytose patalpose ir (ar) savo darbo vietose. 

21. Operacijų centro narius ryšių priemonėmis sušaukia grupių vadovai, gavę operacijų centro 

koordinatoriaus nurodymą. Esant būtinumui pasiuntinius organizuoja rajono savivaldybės 

administracijos Bendrojo skyriaus ūkvedys – Administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo bei 

palaikymo grupės vadovas. 



54 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NARIŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS 

 

Eil. 

Nr. 

Pareigos 

savivaldybės 

OC 

Vardas, pavardė Pareigos 

 

Darbo tel. Nr. / 

Fakso Nr. 

Mobiliojo tel. 

Nr. 

El. pašto adresas 

1. Operacijų centro 

koordinatorius 

Daiva Riklienė Savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotoja 

(8 342) 60 075 8 612 72 202 daiva.rikliene@vilkaviskis.lt 

 

Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir materialinio techninio aprūpinimo grupė 

2. Grupės  

vadovas 

Robertas Fišeris Savivaldybės administracijos 

vyriausiasis civilinės saugos 

specialistas 

(8 342) 60 056 8 616 53 410 robertas.fiseris@vilkaviskis.lt 

 

3. Grupės narys Giedrius 

Bakšys 

Marijampolės apskrities 

vyriausiojo policijos 

komisariato Vilkaviškio rajono 

policijos komisariato Veiklos 

skyriaus vyriausiasis tyrėjas 

(8 342) 66 099 8 608 43540 giedrius.baksys@policija.lt 

4. Grupės narys Valentinas Gražulis UAB „Vilkaviškio komunalinis 

ūkis“ direktorius 

(8 342) 52 922 8 699 14620 vilkomunalinis@gmail.com 

  

5. Grupės narė Vilma 

Kolpakovienė 

Savivaldybės administracijos 

Juridinio skyriaus vyriausioji 

specialistė 

(8 342) 60 099 8 687 78 330 vilma.kolpakoviene@vilkaviškis.lt  

6. Grupės narys Gediminas 

Kubilius 

AB “ESO” Alytaus regiono 

tinklo valdymo departamento 

Tinklo eksploatavimo skyriaus 

Eksploatavimo komandos 

inžinierius 

(8 342) 20 924 8 687 77 246 gediminas.kubilius@eso.lt 

7. Grupės narys Darius Žiemelis  Vilkaviškio valstybinės maisto 

ir veterinarijos tarnybos 

vyriausiasis veterinarijos 

gydytojas-inspektorius 

(8 342) 52 243 - dziemelis@vet.lt  

8. Grupės narė Simona Bikaitė Savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos ir sveikatos 

priežiūros skyriaus vedėjas 

(8 342) 60 094 8 615 45 989 simona.bikaite@vilkaviskis.lt 

9. Grupės narys Erikas Žarskis Marijampolės apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos 

Vilkaviškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 

Valstybinės priešgaisrinės 

priežiūros poskyrio vyresnysis 

(8 342) 60 003 - erikas.zarskis@vpgt.lt 
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inspektorius 

10. Grupės narė Roberta Suprikienė VšĮ Vilkaviškio ligoninės 

vyriausiojo gydytojo 

pavaduotoja slaugai 

(8 342) 60 167 8 686 44 118 r.suprikiene@gmail.com  

11. Grupės narys Vytautas 

Vasiliauskas  

VĮ „Kelių priežiūra“ 

Vilkaviškio kelių tarnybos 

vadovas 

(8 342) 60 140 / 

(8 342) 60 141  

8 687 87 453 vkt.virsininkas@mrkeliai.lt 

12. Grupės narys Vaidotas Venckus Marijampolės RAAD 

Vilkaviškio rajono agentūros 

vyresnysis specialistas 

(8 342) 53 065 8 686 77 810 v.venckus@mrd.am.lt  

13. Grupės narė Lina Venskūnienė Marijampolės visuomenės 

sveikatos centro Vilkaviškio 

skyriaus vyresnioji specialistė 

(8 342) 52 479 - lina.venskuniene@marijampolesvsc.sa

m.lt  

Administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo bei palaikymo grupė 

14. Grupės vadovas Ramūnas Valentas Savivaldybės administracijos 

Informacinių technologijų 

skyriaus vedėjas 

(8 342) 60 022 8 694 29 123 ramunas.valentas@vilkaviskis.lt 

 

15. Grupės narys Žilvinas 

Sabaliauskas 

Savivaldybės administracijos 

Informacinių technologijų 

skyriaus vyriausiasis 

specialistas 

(8 342) 60 196 8 620 99 576 zilvinas.sabaliauskas@vilkaviskis.lt 

16. Grupės narys Ramūnas 

Stalioraitis 

Savivaldybės administracijos 

Bendrojo skyriaus ūkvedys 

(8 342) 60 069  8 612 70 604 ramunas.stalioraitis@vilkaviskis.lt  

17. Grupės narys Viktoras Bernotas Savivaldybės administracijos 

Informacinių technologijų 

skyriaus vyriausiasis 

specialistas 

(8 342) 60 055 8 612 29 005 viktoras.bernotas@vilkaviskis.lt 

 

Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupė 

18. Grupės vadovė Dileta 

Kviesulaitienė 

Savivaldybės administracijos 

Bendrojo skyriaus vedėja 

(8 342) 60 191 8 610 22 810 dileta.kviesulaitiene@vilkaviskis.lt 

19. Grupės narė Daiva Juškevičienė Savivaldybės administracijos 

Bendrojo skyriaus vyriausioji 

specialistė 

(8 342) 60 198 - daiva.juskeviciene@vilkaviskis.lt 

 

20. Grupės narė Ieva Šlivinskienė Savivaldybės administracijos 

Informacinių technologijų 

skyriaus vyriausioji specialistė 

(8 342) 60 072  8 686 67 821 ieva.slivinskiene@vilkaviskis.lt  
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6 priedas 
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7 priedas 

Gretimų savivaldybių ekstremaliųjų situacijų komisijos ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėtis ir kontaktiniai duomenys  
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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS PERSONALINĖ SUDĖTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Pareigos 

savivaldybės 

ESK 

Vardas, pavardė Pareigos 
Darbo  

Tel. Nr. 

Mobilaus  

Tel. Nr. 
El. pašto adresas 

1. Komisijos 

pirmininkas 

Dainius 

Grincevičius 
Administracijos direktorius 8 345 60 750 8 671 22028 dainius.grincevicius@sakiai.lt 

2. Komisijos 

narys 

Evelina 

Domeikaitė-

Dovydaitienė 

Rajono savivaldybės administracijos vyriausioji 

specialistė 

8 345 60 765 8 670 82322 evelina.dovydaitiene@sakiai.lt 

3. Komisijos 

narys 

Simonas Šilingas VĮ Šakių miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas 8 345 52 674 8 648 14 875 s.silingas@samu.lt 

4. Komisijos 

narys 

Kęstutis Lopeta Marijampolės regiono aplinkos apsaugos 

departamento Šakių rajono agentūros vedėjas 

8 345 60 342 8 686 33 946 k.lopeta@mrd.am.lt 

5. Komisijos 

narys 

Virginijus Rekešius Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

viršininkas 

8 345 60 295 8 686 35 901 sakiai.pgt@vpgt.lt 

virginijus.rekesius@vpgt.lt 

6. Komisijos 

narys 

Genovaitė 

Rankauskienė 

Nacionalinio visuomenės sveikatos prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės 

departamento Šakių skyriaus vyresnioji 

specialistė 

8 345 60 156 8 682 24 716 genovaite.rankauskiene@nvsc.lt  

7. Komisijos 

narys 

Aušrys 

Kvederevičius  

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Šakių rajono policijos komisariato 

viršininkas 

8 700 60332   8 611 58232 ausrys.kvederevicius@policija.lt; 

sakiurpk@policija.lt 

8. Komisijos 

narys 

Artūras Šimkus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

viršininkas – valstybinis veterinarijos 

inspektorius 

8 345 51 448 8 612 98 550 arturas.simkus@vmvt.lt 

sakiai@vmvt.lt 

9. Komisijos 

narys 

Linardas Balandis Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių 

rinktinės Sienos kontrolės skyriaus vyresnysis 

specialistas 

8 441 57955 8 657 40325 Linardas.Balandis@vsat.vrm.lt 

_____________________ 
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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO  SUDĖTIS 

Eil. 

Nr. 

Pareigos 

savivaldybės 

OC 

Vardas, 

pavardė 
Pareigos Darbo tel. Nr. 

Mobilaus tel. 

Nr. 
El. pašto adresas 

1. Operacijų 

centro 

koordinatorius 

Ilona 

Šeflerienė 

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotoja 

(8 345) 66 123 8 614 84939 ilona.sefleriene@sakiai.lt   

Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos bei materialinio techninio aprūpinimo grupė 

2. Grupės vadovas Arvydas 

Šlėderis 
Rajono savivaldybės administracijos Ūkio, 

architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas 

(8 345) 66 121 - arvydas.slederis@sakiai.lt 

3. Grupės narys Rolanas Jočys AB ESO Kauno regiono  elektros tinklo 

eksploatavimo grupės inžinierius 

(8 345) 51 142 8 659 03 228 rolanas.jocys@eso.lt  

5. Grupės narys Ramunė 

Girdauskienė 

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos  

komisariato Šakių rajono policijos komisariato 

Viešosios policijos skyriaus viršininkė 

(8 700) 63 230 8 656 89 152 ramune.girdauskiene@policija.lt  

6. Grupės narys Irena Rudzkienė Rajono savivaldybės administracijos Ūkio, 

architektūros ir investicijų vyriausioji specialistė 

(8 345) 66 117 - irena.rudzkiene@sakiai.lt  

7. Grupės narys Andrius 

Kraulėda 

Nacionalinio visuomenės sveikatos prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Marijampolės departamento 

vyriausiasis specialistas, laikinai vykdantis Šakių 

skyriaus vedėjo pareigas 

(8 345) 60 152 8 678 10 734 Andrius.krauleda@nvsc.lt  

8. Grupės narys Aida 

Malakauskaitė-

Martinkienė 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šakių 

valstybinės maisto ir veterinarijos  

tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-

inspektorė 

(8 345) 51 257 - amalakauskaite@vet.lt  

9. Grupės narys Gintaras 

Ščajevas 

Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo  

valdybos Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

vyriausiasis specialistas 

(8 345) 69 783 8 650 51 300 gintaras.scajevas@vpgt.lt   

10. Grupės narys Jūratė 

Šneideraitienė 

Rajono savivaldybės administracijos Teisės, 

personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja 

(8 345) 66 130 8 686 79 096 jurate.sneideraitiene@sakiai.lt  

11. Grupės narys Irena Žemaitienė Rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir 

kaimo reikalų skyriaus vedėja 

(8 345) 60 771 8 698 41388 irena.zemaitienė@sakiai.lt  
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Eil. 

Nr. 

Pareigos 

savivaldybės 

OC 

Vardas, 

pavardė 
Pareigos Darbo tel. Nr. 

Mobilaus tel. 

Nr. 
El. pašto adresas 

Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupė 

12. Grupės narys Irmantas 

Baltūsis 

Rajono savivaldybės administracijos Teisės, 

personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus 

specialistas 

(8 345) 66 137 8 686 83337 irmantas.baltusis@sakiai.lt 

13. Grupės 

vadovas 

Rimutė 

Grušienė 

Rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų 

reikalų skyriaus vyriausioji specialistė (kalbos 

tvarkytoja) 

(8 345) 60 760 8 686 53 759 rimute.grusiene@sakiai.lt  

14. Grupės narys Elvydas 

Pauliukėnas 

Rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas 

(8 345) 60 762 8 687 89 520 elvydas.pauliukenas@sakiai.lt  

15. Grupės narys Aušra 

Slidziauskienė 

Rajono savivaldybės administracijos Ūkio, 

architektūros ir investicijų vyriausioji specialistė  

(8 345) 66 120 - ausra.slidziauskiene@sakiai.lt  

Administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo bei palaikymo grupė 

 

16. Grupės 

vadovas 

Rita 

Vaičiūnienė 

Rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų 

reikalų skyriaus vedėja 

(8 345) 60 760 8 686 83 339 rita.vaiciuniene@sakiai.lt 

17. Grupės narys Felicita 

Totoraitienė 

Rajono savivaldybės administracijos Teisės, 

personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus 

vyriausioji specialistė 

(8 345) 66 133 8 614 81 920 felicita.totoraitiene@sakiai.lt 

18. Grupės narys Jurgita 

Urbonaitė 

Rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų 

reikalų skyriaus vyresnioji sekretorė 

(8 345) 66 125 - jurgita.urbonaite@sakiai.lt  
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KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NARIŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Pareigos 

savivaldybės 

OC 

Vardas, 

pavardė 
Pareigos 

Darbo tel. Nr./ 

Fakso Nr. 

Mobilaus tel. 

Nr. 
El. pašto adresas 

1. 

Operacijų 

centro 

koordinatorė 

Dainutė 

Sinkevičienė  

Kalvarijos savivaldybės administracijos vyriausioji 

specialistė  
(8 343) 60 612 

(8 343) 60 610   
8 655 42 561  dainute.sinkeviciene@kalvarija.lt  

Operacinio vertinimo ir ekstremalių situacijų prevencijos grupė 

2. 
Grupės 

vadovas 

Romas 

Eidukaitis 

Kalvarijos savivaldybės administracijos vyriausiasis 

specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai 
(8 343) 60 611 

(8 343) 60 610 
8 612 26 799 romas.eidukaitis@kalvarija.lt 

3. Grupės narė Rasa Galminienė 
Kalvarijos savivaldybės administracijos Ūkio ir 

urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė 
(8 343) 60 635  _ rasa.galminiene@kalvarija.lt 

4. Grupės narys 
Andrius 

Kraulėda 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės 

departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės 

skyriaus vedėjas 

(8 343) 53 303/ 

53 319 
8 618 70 187 andrius.krauleda@nvsc.lt 

5. Grupės narys 
Darius 

Mekšraitis 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos 

rinktinės Kalvarijos užkardos vadas 

(8 343) 91 559 8 687 28 988 Darius.meksraitis@vsat.vrm.lt 

6. Grupės narys 
Vigitas 

Merkevičius 

Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

tarnybos viršininkas 
(8 343) 21 842 8 650 15 308 kalvarijospagt@gmail.com 

7. Grupės narys Andrius Juška 

Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos 2-osios komandos viršininko pavaduotojas 

vidaus tarnybos kapitonas 

(8 343) 91 935 8 698 46 078 andrius.juska@vpgt.lt 

8. Grupės narys 
Algirdas 

Žardeckas 

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Kalvarijos policijos komisariato 

Viešosios policijos skyriaus vyresnysis tyrėjas 

(8 343) 52 185 

 

8 655 48 026 algirdas.zardeckas@policija.lt 

Administravimo ir materialinio techninio aprūpinimo grupė 

9. 
Grupės 

vadovė 

Irena Skroblienė Kalvarijos savivaldybės administracijos Bendrųjų 

reikalų skyriaus vedėja 
(8 343) 60 604  8 682 46 288 irena.skrobliene@kalvarija.lt 

10. Grupės narys 
Antanas 

Stankevičius 

Kalvarijos savivaldybės administracijos Bendrųjų 

reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas 
(8 343) 60 607 8 652 18 279 antanas.stankevicius@kalvarija.lt 

11. Grupės narys 
Algis 

Lukoševičius 

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ gamybos 

inžinierius 
 (8 343) 24 139 8 686 36 629 al.lukosevicius@gmail.com 

Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupė  

12. Grupės narė 
Virginija 

Melienė 

Kalvarijos savivaldybės administracijos   

Teisės ir personalo skyriaus vedėja 
(8 343) 60 623 _ virginija.meliene@kalvarija.lt 

mailto:romas.eidukaitis@kalvarija.lt
mailto:rasa.galminiene@kalvarija.lt
mailto:irena.skrobliene@kalvarija.lt
mailto:antanas.stankevicius@kalvarija.lt
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Eil. 

Nr. 

Pareigos 

savivaldybės 

OC 

Vardas, 

pavardė 
Pareigos 

Darbo tel. Nr./ 

Fakso Nr. 

Mobilaus tel. 

Nr. 
El. pašto adresas 

13. Grupės narė 
Edita 

Snapkauskienė 

Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekonominės 

plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė 
(8 343) 60 626 _ edita.snapkauskiene@kalvarija.lt 

14. Grupės narė 
Vilma  

Skilandienė 

Kalvarijos savivaldybės administracijos  

vyriausioji specialistė 
(8 343) 60 615 _ vilma.skilandiene@kalvarija.lt 

Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė  

15. 
Grupės 

vadovas 

Dangyras 

Mitrulevičius 

Kalvarijos savivaldybės administracijos vyriausiasis 

specialistas informatikai 
(8 343) 60 614 8 655 10 713 dangyras.mitrulevicius@kalvarija.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dangyras.mitrulevicius@kalvarija.lt
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KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NARIŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS 

 
 
 

Eil. 

Nr. 

Pareigos 

savivaldybės 

ESK 

Vardas, pavardė Pareigos Darbo tel. 

Nr./Fakso Nr. 

Mobilaus tel. 

Nr. 

El. pašto adresas 

1. Pirmininkas Karolis Babeckas Kalvarijos savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojas, einantis 

direktoriaus pareigas 

(8 343) 34 107 

(8 343) 60 610 

8 641 70 118 

8 607 12 108 

karolis.babeckas@kalvarija.lt 

2. Narė Brigita 

Kamorūnaitė 

Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Marijampolės departamento 

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės 

skyriaus vyriausioji specialistė 

(8 343) 59 452 _ brigita.kamorunaite@nvsc.lt 

3. Narys Almantas Giraitis Kalvarijos savivaldybės administracijos 

Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas 

(8 343) 60 634 

(8 343) 60 610 

8 699 10 052 ukiov@kalvarija.lt 

4. Narys Algirdas Žardeckas Marijampolės apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Kalvarijos 

policijos komisariato Viešosios policijos 

skyriaus vyresnysis tyrėjas 

(8 343) 52 185 

 

8 655 48 026 algirdas.zardeckas@policija.lt 

5. Narys Rytis Masys Marijampolės apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos viršininko 

pavaduotojas 

(8 343) 65 832 8 611 17 889 rytis.masys@vpgt.lt 

6. Narys Žydrūnas Micka Marijampolės regiono aplinkos apsaugos 

departamento Kalvarijos agentūros 

vedėjas; 

(8 343) 23 840 

 

8 615 97 869 z.micka@mrd.am.lt 

7. Narė Diana Varnagirytė Kalvarijos savivaldybės administracijos 

Socialinių reikalų skyriaus vyriausioji 

specialistė (savivaldybės gydytoja) 

(8 343) 60 628 8 657 55 038 diana.varnagiryte@kalvarija 

8.  Narys Arūnas Garkauskas Kalvarijos valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos l. e. p. viršininkas-

valstybinis veterinarijos inspektorius 

 (8 343) 23 051 

(8 343) 21 065 

8-686-87717 arunas.garkauskas@vmvt.lt 

mailto:karolis.babeckas@kalvarija.lt
mailto:brigita.kamorunaite@nvsc.lt
mailto:ukiov@kalvarija.lt
mailto:rytis.masys@vpgt.lt
mailto:z.micka@mrd.am.lt
mailto:arunas.garkauskas@vmvt.lt
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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NARIŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS 

 

Eil. 

Nr. 

Pareigos Vardas ir 

pavardė 

Pareigos Darbo tel. Nr. Mobilusis 

telefonas 

El.p. adresas 

1. Savivaldybės 

ESK 

pirmininkas 

Valdas Kazlas Savivaldybės administracijos 

direktorius  

(8 343) 95 183 8 698  04 761 valdas.kazlas@kazluruda.lt 

2. Savivaldybės 

ESK pirmininko 

pavaduotoja 

Erika 

Motiejauskienė 

Savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotoja 

(8 343) 33 115 8 611 14 827 erika.motiejauskiene@kazluruda.lt 

3. SESK narys Akvilė 

Krunglevičienė 

 

 

Marijampolės apskrities 

vyriausiojo policijos 

komisariato Kazlų Rūdos PK 

Vyresnioji tyrėja 

(8 343) 33 102 8 614 20 654 akvile.krungleviciene@policija.lt 

4. SESK narys Algirdas Ledas VšĮ „Kazlų Rūdos ligoninė“ 

direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams 

(8 343) 96 061 8 687  34 840 algirdasledas@zebra.lt  

5. SESK narys Rimantas 

Vokietaitis 

VšĮ „Kazlų Rūdos Pirminės 

sveikatos priežiūros centras“ 

ūkio dalies vedėjas 

(8 343) 95 015 8 686  92 676 k.r.poliklinika@gmail.com  

6. SESK narys Remigijus 

Navickas 

Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos Kazlų 

Rūdos valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnybos 

viršininkas-valstybinis 

veterinarijos inspektorius 

(8 343) 25 391 8 687  30 241 rnavickas@vet.lt  

7. SESK narys Algimantas 

Paplauskas 

Marijampolės regiono 

aplinkos apsaugos 

departamento Kazlų Rūdos 

agentūros vedėjas 

(8 343) 26 663 8 698  06 039 a.paplauskas@mrd.am.lt  

8. SESK narys Evaldas Silickas 

 

UAB „Kazlų Rūdos 

komunalininkas“ 

gyvenamųjų namų ir 

teritorijų priežiūros baro 

viršininkas 

(8 343) 95 176 8 605 78 518 silickase@gmail.com 
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9. SESK narys Valius Laukaitis Vidaus tarnybos kapitonas, 

Marijampolės apskrities 

PGV 1-osios komandos 

viršininkas 

(8 343) 65 844 8 612  21 275 valius.laukaitis@vpgt.lt 

10. SESK narys Andrius Kraulėda Nacionalinio visuomenės 

centro prie SAM  

Marijampolės departamentas, 

Visuomenės sveikatos 

saugos kontrolės skyriaus 

vedėjas 

(8 343) 53 303 8 618 70 187 andrius.krauleda@nvsc.lt 

11. SESK narys Renatas Budrys VĮ Valstybinių miškų urėdija 

Kazlų Rūdos regioninio 

padalinio Miško apsaugos 

inžinierius 

(8 343) 98 923 8 655 95 092 renatas.budrys@vivmu.lt 

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NARIŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Pareigos savivaldybės 

ESOC 

Vardas ir 

pavardė 

Pareigos Darbo tel. Nr. Mob. Tel. 

Nr. 

El. p. adresas 

1. Koordinatorius Alvydas 

Kašinskas 

Bendrojo skyriaus 

vedėjas 

(8 343) 68 622 8 611 49 499 alvydas.kasinskas@kazluruda.lt 

2. Operacinio vertinimo ir 

ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos grupės 

vadovas 

Juozas 

Vitukynas 

Teritorijų planavimo 

skyriaus vyriausiasis 

specialistas-ekologas 

(8 343) 68 629 8 686 20 954 juozas.vitukynas@kazluruda.lt 

3. Operacinio vertinimo ir 

ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos grupės narys 

Marius 

Jakštas 

MAVPK Kazlų Rūdos 

policijos komisariatas 

(8 343) 95 404 8 698 09 735 marius.jakstas@policija.lt 

4. Materialinio techninio 

aprūpinimo grupės 

vadovas  

Arūnas 

Žemaitis 

Ūkio skyriaus vedėjas (8343) 68 631 8 686 56 002 arunas.zemaitis@kazluruda.lt 

5. Materialinio techninio 

aprūpinimo grupės narys 

Raimundas 

Giedraitis 

UAB „Kazlų Rūdis 

komunalininkas“, 

Vandens tiekimo ir 

(8 343) 95 176 8 652 72 131 - 
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nuotekų tvarkymo 

baro meistras 

6. Materialinio techninio 

aprūpinimo grupės narys 

Povilas 

Alaburda 

Marijampolės apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos I komandos 

viršininko pavaduotojas 

vidaus tarnybos kapitonas 

(8 343) 65 844 - povilas.alaburda@vpgt.lt 

7. Informacijos valdymo ir 

visuomenės informavimo 

grupės vadovė 

Virginija 

Ambrasienė 

Bendrojo skyriaus 

vyriausioji specialistė 

(8 343) 68 622 8 615 60 722 virginija.ambrasiens@kazluruda.lt 

8. Informacijos valdymo ir 

visuomenės informavimo 

grupės narys 

Renatas 

Budrys 

VĮ Valstybinių miškų 

urėdija Kazlų Rūdos 

regioninio padalinio 

Miško želdinimo ir 

apsaugos inžinierius 

(8 343) 98 923 8 655 95 092 renatas.budrys@vivmu.lt 

9. Informacijos valdymo ir 

visuomenės informavimo 

grupės narys  

Arūnas 

Aleksa  

Kazlų Rūdos 

priešgaisrinės 

tarnybos direktorius 

(8 343) 62 222 8 686 13 962 - 

10. Administravimo, 

elektroninių ryšių 

organizavimo ir palaikymo 

grupės vadovas 

Marius 

Puodžiukaitis 

Bendrojo skyriaus 

vyriausiasis 

specialistas 

(8 343) 68 622 8 662 04 886 marius.puodziukaitis@kazluruda.lt 

11. Administravimo, 

elektroninių ryšių 

organizavimo ir palaikymo 

grupės narys 

Rimantas 

Šmigelskas 

Bendrojo skyriaus 

vyriausiasis 

specialistas 

(8 343) 68 626 8 682 15 788 rimantas.smigelskas@kazluruda.lt 
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Vilkaviškio rajono savivaldybės materialinių išteklių žinynas 

8 priedas 

 
Eil. 

Nr. 

Priemonė Kiekis Techniniai duomenys Valdytojas Kontaktiniai 

duomenys 

PRIEŠGAISRINIŲ GELBĖJIMO PAJĖGŲ IŠTEKLIAI 

Gelbėjimo priemonės ir įranga. Pjovimo įranga 

1. Hidraulinis siurblys 1 Holmatro PU 30 Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

2. Plėstuvas 1 SP 4260 (C) Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

3. Cilindras 1 TR 4350 (C) Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

4. Žirklės 1 CU 4035 (C) NCT II Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

9. Rankinė pompa 1 HFTW 1800 BU Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

10. Stabilizavimo įrangos komplektas 1 Holmatro Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

11. Diskinis pjūklas 1 STIHL TS 410 Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

12. Grandininis pjūklas 1 STIHL MS 290 Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

13. Grandininis pjūklas 1 STIHL MS 210 Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

14. Elektros generatorius 1 ELVERK 839999 1,5kw Kybartų komanda (8 342) 58 201 

15. Benzininis variklis 1 JLO 152108570 Kybartų komanda (8 342) 58 201 

16. Hidraulinis siurblys 1 Lukas 697 Kybartų komanda (8 342) 58 201 

17. Hidraulinės žarnos 4 10m Kybartų komanda (8 342) 58 201 

18. Žirklės 1 Lukas 832 Kybartų komanda (8 342) 58 201 

19. Plėstuvas 1 Lukas 778 Kybartų komanda (8 342) 58 201 

20. Elektros kabelis 1 10m Kybartų komanda (8 342) 58 201 

21. Grandininis pjūklas 1 STIHL MS 210 Kybartų komanda (8 342) 58 201 

Cheminių avarijų likvidavimo priemonės 

Cheminės apsaugos kostiumai 

22. Cheminės apsaugos kostiumai, II lygio 4 Tralchem 600 Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

23. Cheminės apsaugos kostiumai, II lygio 3 Tralchem 600 Kybartų komanda (8 342) 58 201 

Cheminių avarijų likvidavimo įranga, priemonės ir medžiagos (išskyrus demerkurizavimą) 

24. Bonos, 3 m 2 HSH13-300 Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

25. Sorbentas skystas 1 Bioversal FW, 5 litrų talpa Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

26. Sorbentas 3 Reostar II URS210, 10 kg maišas Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

27. Sorbentas 3 Reo-dry DLD010, 10 kg maišas Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

28. Bonos, 3 m 2 HSH13-300 Kybartų komanda (8 342) 58 201 
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Eil. 

Nr. 

Priemonė Kiekis Techniniai duomenys Valdytojas Kontaktiniai 

duomenys 

29. Sorbentas 2 Reostar II URS210, 10kg maišas Kybartų komanda (8 342) 58 201 

30. Sorbentas 2 Reo-dry DLD010, 10 kg maišas Kybartų komanda (8 342)58 201 

Demerkurizavimo įranga ir priemonės 

31. Demerkurizacijai kriaušės 2 vnt. Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

32. Demerkurizacijai milteliai 20 Kalio permanganatas, 5g buteliukuose Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

35. Semtuvėlis 1 Metalinis Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

36. Demerkurizacijai skystis 1 Druskos rūgštis, 5 litrų talpa Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

37. Demerkurizacijai kriaušės 1 Vnt. Kybartų komanda (8 342) 58 201 

Radiacinių avarijų likvidavimo priemonės 

40. Radiacijos matavimo prietaisas 1 DP-5B Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

41. Radiacijos matavimo prietaisas 1 DP-5B Kybartų komanda (8 342) 58 201 

Narų reikmenys ir įranga gelbėjimui nuo ledo bei vandens paviršiaus 

Paieškos ir gelbėjimo įranga 

42. Gelbėjimo rogės 1 vnt. Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

43. Rogių irklai 2 vnt. Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

44. Rogių virvė 1 20 m ilgio Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

45. Gelbėjimo ratas 1 OCEAN Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

46. Gelbėjimo ratas 1 OCEAN Kybartų komanda (8 342) 58 201 

47. Gelbėjimo liemenės 2 OYSTER Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

48. Virvė 4 30 m Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

49. Virvė 1 30 m Kybartų komanda (8 342) 58 201 

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės 

50. Kvėpavimo aparatai 6 INTERSPIRO Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

51. Suslėgtojo oro balionai 13 LUXFER Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

52. Suslėgtojo oro balionai 6 AUER Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

53. Kaukės 23 INTERSPIRO Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

54. Kaukės 3 Spasciani Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

55. Filtruojančios dėžutės 6 Spasciani Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

56. Kvėpavimo aparatai 2 INTERSPIRO Kybartų komanda (8 342) 58 201 

57. Suslėgtojo oro balionai 6 LUXFER Kybartų komanda (8 342) 58 201 

58. Kaukės 11 INTERSPIRO Kybartų komanda (8 342) 58 201 

59. Kaukės 2 Spasciani Kybartų komanda (8 342) 58 201 

60. Filtruojančios dėžutės 4 Spasciani Kybartų komanda (8 342) 58 201 
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Eil. 

Nr. 

Priemonė Kiekis Techniniai duomenys Valdytojas Kontaktiniai 

duomenys 

Kita įranga 

74. Dūmų ištraukimo ventiliatorius Tempest 1 Stihll Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

75. Gelbėjimo lenta 1 Kompl. Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

76. Elektros generatorius 1 Honda GX 270 AC Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

77. Elektros generatorius 1 Honda GX 270  Generator Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

78. Motorinis purkštuvas 1 Stihl 450 Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

79. Motorinis siurblys 1 SHE-50X-BFE Kybartų komanda (8 342) 58 201 

80. Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis 1 Makita Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

81. Akumuliatorinis suktuvas 2 Makita Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

Dielektrinė įranga 

82. Dielektrinės žirklės 2 vnt. Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

83. Dielektrinės pirštinės 4 pora Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

84. Dielektriniai botai 8 pora Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

85. Dielektrinės žirklės 2 vnt. Kybartų komanda (8 342) 58 201 

86. Dielektrinės pirštinės 2 pora Kybartų komanda (8 342) 58 201 

87. Dielektriniai botai 4 pora Kybartų komanda (8 342) 58 201 

88. Dielektriniai botai 4 pora Kybartų komanda (8 342) 58 201 

EKSPLOATUOJAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUVESTINĖ 

89.  

Transporto priemonė 
 

1 
AC/3000/2000/RenaultMidlum240.14/V/4x4/ 

6 
Vilkaviškio PGT 

 

(8 342) 60 000 

90. Transporto priemonė 1 AC/3000-200/2400/ZIL131/V/6x6/7 Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

91. Transporto priemonė 1 AC/3000-165/2400/ZIL130/V/4x2/7 Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

92. Transporto priemonė 1 AKK/37/JELCZ415/S/4x2/6 Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

93. Transporto priemonė 1 KRA/JELCZ C417/S/4x2/2 Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

94. Transporto priemonė 1 VTP/18000/METALCHEM-KOSCIAN/S/4x0 Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

95.  

Transporto priemonė 
 

1 
Vilkikas/JelczC317D/S/4x2/4 + 

VTP/18000/MetalchemKoscianCN18/S/4x0 
Vilkaviškio PGT 

 

(8 342) 60 000 

96. Transporto priemonė 1 SLA/OpelAstra/4x2/5 Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

97. Transporto priemonė 1 SLA/MitsubishiPajero/4x4/5 Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

98. Transporto priemonė 1 SLA/VAZ21214Niva/4x4/5 Vilkaviškio PGT (8 342) 60 000 

99. Transporto priemonė 1 AC/3000-200/2400/ZIL131/V/6x6/7 Kybartų komanda (8 342) 58 201 

100. Transporto priemonė 1 AC/2350-165/2400/ZIL130/V/4x2/7 Kybartų komanda (8 342) 58 201 

EKSPLOATUOJAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUVESTINĖ 
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Eil. 

Nr. 

Priemonė Kiekis Techniniai duomenys Valdytojas Kontaktiniai 

duomenys 

101. Transporto priemonė 1 AC/1800/1800/GAZ 53A/L/4x2/5 Pilviškių ugniagesių komanda (8 342) 67 740 

8 616 18 652 

102. Transporto priemonė 1 AC/1800/2400/GAZ 53A/L/4x2/5 Sodėnų ugniagesių komanda (8 342) 47 990 

8 686 09 965 

103. Transporto priemonė 1 AC/1800/1800/GAZ 53A/L/4x2/5 Gražiškių ugniagesių komanda (8 342) 43 608 

8 618 43 267 

104. Transporto priemonė 1 AC/1800/1800/GAZ 53A/L/4x2/5 Rausvės ugniagesių komanda (8 342) 47 490 

8 615 62 525 

105. Transporto priemonė 1 AC/2800/1800/GAZ 53A/V/4x2/2 Vištyčio ugniagesių komanda (8 342) 63 448 

8 618 35 633 

106. Transporto priemonė 1 AC/1600/1800/GAZ66/L/4x4/2 Saugoma (Gražiškių 

ugniagesių komanda) 

(8 342) 43 608 

8 618 43 267 

107. Transporto priemonė 1 SLA/Mazda 626/4x2/5 Administracija (8 342) 51 435 

8 698 45 835 

GAISRŲ GESINIMO ĮRANGA 

118. Gesintuvas 2 AG-5 Pilviškių ugniagesių komanda 8 342 67740 
8 616 18 652 

119. Gesintuvas 2 AG-5 Sodėnų ugniagesių komanda (8 342) 47 990 

8 686 09 965 

120. Gesintuvas 2 AG-5 Gražiškių ugniagesių komanda (8 342) 43 608 

8 618 43 267 

121. Gesintuvas 2 AG-5 Rausvės ugniagesių komanda (8 342) 47 490 

8 615 62 525 

122. Gesintuvas 2 AG-5 Vištyčio ugniagesių komanda (8 342) 63 448 

8 618 35 633 

GELBĖJIMO PRIEMONĖS IR ĮRANGA 

Pjovimo įranga 

123. Grandininis pjūklas 1 Stihl MS 181 Pilviškių ugniagesių komanda (8 342) 67 740 

8 616 18 652 

124. Grandininis pjūklas 1 Stihl MS 181 Sodėnų ugniagesių komanda (8 342) 47 990 

8 686 09 965 

125. Grandininis pjūklas 1 Stihl MS 181 Gražiškių ugniagesių komanda (8 342) 43 608 
8 618 43 267 

126. Grandininis pjūklas 1 Stihl MS 181 Rausvės ugniagesių komanda (8 342) 47 490 
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Eil. 

Nr. 

Priemonė Kiekis Techniniai duomenys Valdytojas Kontaktiniai 

duomenys 

     8 615 62 525 

127. Grandininis pjūklas 1 Stihl MS 181 Vištyčio ugniagesių komanda (8 342) 63 448 
8 618 35 633 

KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS PRIEMONĖS 

128. Kaukė 2 Eurofilter 7592 Pilviškių ugniagesių komanda (8 342) 67 740 

8 616 18 652 

129. Kaukė 2 Eurofilter 7592 Sodėnų ugniagesių komanda (8 342) 47 990 

8 686 09 965 

130. Kaukė 2 Eurofilter 7592 Gražiškių ugniagesių komanda 8 342 43608 

8 618 43 267 

131. Kaukė 2 Eurofilter 7592 Rausvės ugniagesių komanda (8 342) 47 490 
8 615 62 525 

132. Kaukė 2 Eurofilter 7592 Vištyčio ugniagesių komanda (8 342) 63 448 
8 618 35 633 

133. Filtruojanti dėžutė 3 A1B1E1K1 Pilviškių ugniagesių komanda (8 342) 67 740 
8 616 18 652 

134. Filtruojanti dėžutė 3 A1B1E1K1 Sodėnų ugniagesių komanda (8 342) 47 990 
8 686 09 965 

135. Filtruojanti dėžutė 3 A1B1E1K1 Gražiškių ugniagesių komanda (8 342) 43 608 
8 618 43 267 

136. Filtruojanti dėžutė 3 A1B1E1K1 Rausvės ugniagesių komanda (8 342) 47 490 
8 615 62 525 

137. Filtruojanti dėžutė 3 A1B1E1K1 Vištyčio ugniagesių komanda (8 342) 63 448 
8 618 35 633 

CHEMINIŲ AVARIJŲ LIKVIDAVIMO MEDŽIAGOS 

138. Sorbentas 2 Serbentas Reo-dry DLD010, 10 kg maišas Pilviškių ugniagesių komanda (8 342) 67 740 

8 616 18 652 

139. Sorbentas 2 Serbentas Reo-dry DLD010, 10 kg maišas Sodėnų ugniagesių komanda (8 342) 47 990 

8 686 09 965 

140. Sorbentas 2 Serbentas Reo-dry DLD010, 10 kg maišas Gražiškių ugniagesių komanda (8 342) 43 608 

8 618 43 267 

141. Sorbentas 2 Serbentas Reo-dry DLD010, 10 kg maišas Rausvės ugniagesių komanda (8 342) 47 490 

8 615 62 525 

142. Sorbentas 2 Serbentas Reo-dry DLD010, 10 kg maišas Vištyčio ugniagesių komanda (8 342) 63 448 
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Eil. 

Nr. 

Priemonė Kiekis Techniniai duomenys Valdytojas Kontaktiniai 

duomenys 

     8 618 35 633 

POLICIJOS PAJĖGŲ IŠTEKLIAI 
EKSPLOATUOJAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUVESTINĖ 

1. Transporto priemonė su garso stiprinimo 

aparatūra 

4 „Mitsubishi L200“ Vilkaviškio r. PK 8-700-60380 

2. Transporto priemonė su garso stiprinimo 

aparatūra 

2 „Skoda Yeti“ Vilkaviškio r. PK 8-700-60380 

3. Transporto priemonė su garso stiprinimo 

aparatūra 

2 “VW Transporter” Vilkaviškio r. PK 8-700-60380 

 

RADIJO RYŠIO PRIEMONIŲ SUVESTINĖ 
4. Mobili 20   Sepura, Motorola Vilkaviškio r. PK 8-700-60380 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS IŠTEKLIAI 

EKSPLOATUOJAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUVESTINĖ 

1. Transporto priemonė 1 

 

1 

 

1 

„Mitsubishi“ 

 

„Peugeot 406“ 

 

„VW Jetta“ 

Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos 

Vilkaviškio VMVT 

(8 342) 52 249 

ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ SUVESTINĖ 

2. Spec. apranga darbui su užkrečiamomis 

ligomis 

50  Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos 

Vilkaviškio VMVT 

(8 342) 52 249 

SPECIALIOSIOS ĮRANGOS, INVENTORIAUS SUVESTINĖ 

3. Skubios veiklos paketas ir krepšys 1 Vienkartinės individualios apsaugos 

priemonės, priemonės bakteorologiniams 

pavyzdžiams paimti 

Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos 

Vilkaviškio VMVT 

(8 342) 52 249 

4. Dezo  purkštuvas 2  Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos 

Vilkaviškio VMVT 

(8 342) 52 249 

APLINKOS APSAUGOS PAJĖGŲ IŠTEKLIAI 
EKSPLOATUOJAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUVESTINĖ 
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Eil. 

Nr. 

Priemonė Kiekis Techniniai duomenys Valdytojas Kontaktiniai 

duomenys 

1. Transporto priemonė 1 
1 

1 

1 

„VAZ 2121“ 
„Skoda Fabia“ 

„Suzuki Grand Vitara“ 

„Kia sportage“ 

Aplinkos apsaugos 

departamento Vilkaviškio 

rajono agentūra 

(8 342) 53 065 

SPECIALIOS ĮRANGOS IR INVENTORIAUS SUVESTINĖ 

2. Termooksimetras 1 OXY-330i Aplinkos apsaugos 

departamento Vilkaviškio 

rajono agentūra 

(8 342) 53 065 

ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ IŠTEKLIAI 

1. Transporto priemonė 1 Lengvasis automobilis „Citroen C5“, 

5 sėdimos vietos 

VšĮ Vilkaviškio ligoninė 8 646 64 231 

2. Transporto priemonė 1 Lengvasis automobilis „Peugeot Partner“, 

5 sėdimos vietos 

VšĮ Vilkaviškio ligoninė 8 611 50 766 

3. Transporto priemonė 1 Keleivinis mikroautobusas „Renault Trafic“, 

9 sėdimos vietos 

VšĮ Vilkaviškio ligoninė 8 646 64 231 

4. Transporto priemonė 1 Krovinis automobilis „Renault Trafic“, 

3 sėdimos vietos 

VšĮ Vilkaviškio ligoninė 8 646 64 231 

5. Transporto priemonė 1 Greitosios pagalbos automobilis 
„Volkswagen Transporter“ 

VšĮ Vilkaviškio ligoninė 8 611 50 766 

6. Neštuvai 3 - VšĮ Vilkaviškio ligoninė (8 342) 60 167 

7. Vežimėliai gulintiems pacientams 

transportuoti 

4 - VšĮ Vilkaviškio ligoninė (8 342) 60 167 

8. Vežimėliai sėdintiems pacientams 

transportuoti 

8 - VšĮ Vilkaviškio ligoninė (8 342) 60 167 
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Nr. 

Priemonė Kiekis Techniniai duomenys Valdytojas Kontaktiniai 

duomenys 

9. Lovos su ratukais 20 - VšĮ Vilkaviškio ligoninė (8 342) 60 167 

10. Pagalbinės priemonės pacientų 

vaikščiojimui 

8 - VšĮ Vilkaviškio ligoninė (8 342) 60 167 

11. Medikamentai - - VšĮ Vilkaviškio ligoninė (8 342) 60 167 

12. Vienkartinės apsaugos priemonės - - VšĮ Vilkaviškio ligoninė (8 342) 60 167 

13. Tvarsliava - - VšĮ Vilkaviškio ligoninė (8 342) 60 167 

14. Pagalbinės pacientų perkėlimo priemonės - - VšĮ Vilkaviškio ligoninė (8 342) 60 167 

15. GMP automobilis 1 „Volkswagen Transporter“ DOB 471 VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP 

skyrius 

(8 342) 51 031 
8 640 33 840 

8 656 49 214 

16. GMP automobilis 1 „Volkswagen Transporter“ FHO 398 VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP 

skyrius 

(8 342) 51 031 
8 640 33 840 

8 656 49 214 

17. GMP automobilis 1 „Volkswagen Transporter“ GBG 361 VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP 

skyrius 

(8 342) 51 031 
8 640 33 840 

8 656 49 214 

18. GMP automobilis 1 „Volkswagen Transporter“ DNJ 083 VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP 

skyrius 

(8 342) 51 031 
8 640 33 840 

8 656 49 214 

19. GMP automobilis 1 „Volkswagen Transporter“ ECK 819 VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP 

skyrius 

(8 342) 51 031 
8 640 33 840 

8 656 49 214 
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Eil. 

Nr. 

Priemonė Kiekis Techniniai duomenys Valdytojas Kontaktiniai 

duomenys 

20. GMP automobilis 1 „Renault Master“ 

MKO 689 

VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP 

skyrius 

(8 342) 51 031 
8 640 33 840 

8 656 49 214 

21. Lengvasis automobilis 1 „Mitsubishi Outlander“ 

DNV 508 

VšĮ Vilkaviškio PSPC (8 342) 51 810 
8 679 89 345 

22. Lengvasis automobilis 1 „Citoen C5“ 

BZF 334 

VšĮ Vilkaviškio PSPC (8 342) 51 810 8 
679 83 068 

23. Lengvasis automobilis 1 „Opel Zafira“ 

BZS 376 

VšĮ Vilkaviškio PSPC (8 342) 51 810 
8 679 89 345 

24. Lengvasis automobilis 1 „Volkswagen Golf“ 

RVV 517 

VšĮ Vilkaviškio PSPC 

Pilviškių ambulatorija 

(8 342) 67 787 
8 615 96 224 

25. Lengvasis automobilis 1 „Opel Combo“ 

CCN 723 

VšĮ Vilkaviškio PSPC 

Bartninkų ambulatorija 

(8 342) 43 243 
8 630 34 357 

26. Spec. apranga darbui su užkrečiamomis 

ligomis (paketas) 

10 Chalatas, kepurė, akiniai su veido kauke, 

pirštinės (vienkartiniai gaminiai) 

 

VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP 

skyrius 

(8 342) 51 031 
8 656 49 214 

8 640 33 840 

27. Individualios veido 

kaukės 

50 vienkartinės VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP 

skyrius 

(8 342) 51 031 

8 656 49 214 

8 640 33 840 

28. Pirštinės 50 vienkartinės VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP 

skyrius 

(8 342) 51 031 
8 656 49 214 

8 640 33 840 

29. Prijuostės 10 vienkartinės VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP 

skyrius 

(8 342) 51 031 
8 656 49 214 

8 640 33 840 

30. Kepurės 10 vienkartinės VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP 

skyrius 

(8 342) 51 031 
8 656 49 214 

8 640 33 840 

31. Akiniai 5 plastikiniai VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP 

skyrius 

(8 342) 51 031 
8 656 49 214 

8 640 33 840 



85 

 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Kiekis Techniniai duomenys Valdytojas Kontaktiniai 

duomenys 

32.  

Pilnai sukomplektuoti B tipo GMP 

automobiliai su spec. įranga 

 
 

4 

Defibriliatoriai, elektrokardiografai, gleivių 

atsiurbėjai, įvairūs neštuvai, įtvarai, 

pirmosios pagalbos lagaminai, stacionari, 

portatyvinė deguonies įranga ir kt. 

 
 

VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP 

skyrius 

 

(8 342) 51 031 

8 656 49 214 

8 640 33 840 

33. Telefono aparatai 2 „Panasonic“ (stacionarūs) VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP 

skyrius 

(8 342) 51 031 
8 656 49 214 

34. Mobilieji telefonai 6 „Nokia“ VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP 

skyrius 

(8 342) 51 031 

8 656 49 214 

35. Stuburo lenta 4 Plastikinė, su saugos diržais VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP 

skyrius 

(8 342) 51 031 
8 656 49 214 

36. Kaklo įtvarai 4 3 dydžių VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP 

skyrius 

(8 342) 51 031 
8 656 49 214 

37. Kaušiniai neštuvai 4 Metaliniai, sudedami iš 2 dalių VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP 

skyrius 

(8 342) 51 031 
8 656 49 214 

38. Vakuuminiai neštuvai 4 PVC medžiaga ir pompa orui ištraukti VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP 

skyrius 

(8 342) 51 031 
8 656 49 214 

39. Vandens putų gesintuvai VPG-10 3 Talpa 10 kg VšĮ Vilkaviškio PSPC (8 342) 51 810 
8 659 68 265 

8 612 60 240 

40. Milteliniai gesintuvai 

MG-6 

5 Talpa 6 kg VšĮ Vilkaviškio PSPC (8 342) 51 810 
8 659 68 265 

8 612 60 240 

41. Milteliniai gesintuvai 

MG-4 

9 Talpa 4 kg VšĮ Vilkaviškio PSPC (8 342) 51 810 
8 659 68 265 

8 612 60 240 

42. Milteliniai gesintuvai 

MG-2 

8 Talpa 2 kg Automobiliuose (8 342) 51 810 
8 659 68 265 

8 612 60 240 

43. Vidaus gaisrinis 

vandentiekis 

1 9 čiaupai VšĮ Vilkaviškio PSPC (8 342) 51 810 
8 659 68 265 

8 612 60 240 

44. Gaisriniai hidrantai 2 - VšĮ Vilkaviškio PSPC (8 342) 51 810 
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonė Kiekis  Techniniai duomenys Valdytojas Kontaktiniai 

duomenys 

1. Transporto priemonė 1 „Audi 80“  1 Marijampolės VSC Vilkaviškio skyrius  8 659 68 265 

8 612 60 240 

(8 342) 52 514 

 

2. Priešmarinis kostiumas 3 3   (8 342) 52 514 

 

3. Dujokaukė „Promask“ 1 1   (8 342) 52 514 

 

LAIKINAS GYVENTOJŲ APGYVENDINIMAS IR MAITINIMAS 

1. Patalpos 3 847,51 m² (~ 565) „Aušros“ gimnazija (8 342) 20 950 

2. Patalpos 1 286,36 m² (~ 180) Gražiškių gimnazija (8 342) 43 695 

3. Patalpos 3 320 m² (~ 213) Kybartų Kristijono 

Donelaičio gimnazija 

(8 342) 30 506 

4. Patalpos 2 847 m² (~ 564) Pilviškių 

„Santakos“ gimnazija 

(8 342) 67 792 

 

5. Patalpos 1 119 m² (~ 80) Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės 

(8 342) 67 632 

6. Patalpos 2 222 m² (~ 148) Sūdavos pagrindinė  

mokykla 

(8 342) 49 748 

7. Patalpos 1 358,64 m² (~ 239) Virbalio pagrindinė mokykla (8 342) 61 601 

8. Patalpos 

 

1 74,85 m² (~ 50) Darželis Šiaudiniškių skyrius (8 342) 50 278 

(8 342) 44 659 1 52,92 m² (~ 35) 

9. Patalpos 2 353 m² (~ 230) Vištyčio Petro Kriaučiūno 

mokykla- daugiafunkcis 

centras 

(8 342) 63 423 

10. Patalpos 2 826 m² (~ 550) Vilkaviškio Salomėjos 

Nėries pagrindinė 

mokykla 

(8 342) 20 843 

11. Patalpos 1 269,02 m² (~ 180) Vilkaviškio r. 

Alvito 

pagrindinė 

mokykla 

(8 342) 60 452 

12. Patalpos 1 540 m² (~ 360) Vilkaviškio rajono 

Paežerių pagrindinė 

mokykla 

(8 342) 45 216 
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13. Patalpos 2 433,24 m² (~ 288) Vilkaviškio rajono Pajevonio 

pagrindinė mokykla 

(8 342) 40 688 

14. Patalpos 1 206 m2 (~ 137) Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco 

Žemaičio pagrindinė mokykla 

(8 342) 31 650 

15. Patalpos 3 459,70 m² (~ 306) Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero 

Baršausko mokykla- 

daugiafunkcis centras 

 

(8 342) 42 695 

16. Patalpos 1 273,08 m² (~ 182) Vilkaviškio r. Keturvalakių 

mokykla-daugiafunkcis centras 

(8 342) 41 616 

17. Patalpos 2 426,08 m² (~ 284) Vilkaviškio r. Bartninkų Jono 

Basanavičiaus mokykla- 

daugiafunkcis centras 

(8 342) 43 236 

18. Patalpos 1 137 m² (~ 91) Vilkaviškio „Ąžuolo“ 

progimnazija 

(8 342) 20 102 

19. Patalpos 4 1269,10 m² (~ 846) Vilkaviškio r. Kybartų 
„Saulės“ progimnazija 

(8 342) 30 147 

20. Patalpos 1 

 

 

 

1 

76 m² (~ 50) 

 

 

 

80 m² (~ 53) 

Vilkaviškio pradinė mokykla, I 

korpusas 

 

Vilkaviškio pradinė mokykla, 

II korpusas 

(8 342) 20 056 

 

 

 

(8 342) 20 056 
21. Patalpos 2 345,73 m² (~ 229) Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo 

ir suaugusiųjų mokykla 

(8 342) 31 103 

22. Patalpos 1 66 m² (~ 44) Vilkaviškio rajono Kybartų 

„Rasos“ specialioji mokykla 

(8 342) 30 672 

23. Patalpos 1 74,70  m² (~ 180) Vilkaviškio vaikų lopšelis- 

darželis „Eglutė“ 

(8 342) 52 603 

24. Patalpos 2 130 m² (~ 80) Vilkaviškio vaikų lopšelis- 

darželis „Pasaka“ 

(8 342) 52 924 

25. Patalpos 1 389 m² (~ 250) Vilkaviškio vaikų lopšelis- 

darželis „Buratinas“ 

(8 342) 52 554 
 

26. Patalpos 1 46,55 m² (~ 30) 
 

Vilkaviškio muzikos 

mokykla 

 

(8 342) 51 792 
 

27. Patalpos 2 438,90 m² (~ 290) 
 

Vilkaviškio vaikų ir 

jaunimo centras 

 

(8 342) 20 814 
 

AUTOBUSAI GYVENTOJŲ PERVEŽIMUI 

1. Autobusas 1 Sėdimos vietos iki 13 Kybartų „Rasos“ 

specialioji mokykla 

(8 342) 30 672 
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2. Autobusas 1 Sėdimos vietos iki 16  Kybartų „Rasos“ 

specialioji mokykla 

(8 342) 30 672 

3. Autobusas 1 Sėdimos vietos iki 8  Žaliosios Vinco Žemaičio 

pagrindinė mokykla 

(8 342) 31 650 

4. Autobusas 1 Sėdimos vietos iki 9  Žaliosios Vinco Žemaičio 

pagrindinė mokykla 

(8 342) 31 650 

5. Autobusas 1 Sėdimos vietos iki 20 Salomėjos Nėries 

pagrindinė mokykla 

(8 342) 20 843 

6. Autobusas 1 Sėdimos vietos iki 14 Bartninkų Jono 

Basanavičiaus mokykla- 

daugiafunkcis centras 

(8 342) 43 236 

7. Autobusas 1 Sėdimos vietos iki 32 Bartninkų Jono 

Basanavičiaus mokykla- 

daugiafunkcis centras 

(8 342) 43 236 

8. Autobusas 1 Sėdimos vietos iki 21 Vištyčio Petro Kriaučiūno 

mokykla- daugiafunkcis 

centras 

(8 342) 63 423 

9. Autobusas 1 Sėdimos vietos iki 9 Vištyčio Petro Kriaučiūno 

mokykla- daugiafunkcis 

centras 

(8 342) 63 423 

10. Autobusas 1 Sėdimos vietos iki 8 Kybartų Kristijono 

Donelaičio gimnazija 

(8 342) 30 564 

11. Autobusas 1 Sėdimos vietos iki 13 Pilviškių 

„Santakos“ gimnazija 

(8 342) 67 792 

12. Autobusas 1 Sėdimos vietos iki 29 Pilviškių 

„Santakos“ gimnazija 

(8 342) 67 792 
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13. Autobusas 1 Sėdimos vietos iki 45 
Vilkaviškio r. Pilviškių 

„Santakos“ gimnazija 
(8 342) 67 792 

14. Autobusas 1 Sėdimos vietos iki 25 
Vilkaviškio r. Sūdavos 

pagrindinė mokykla 
(8 342) 49 687 

 

15. 
 

Autobusas 
 

2 
 

Sėdimos vietos iki 25 
Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero 

Baršausko mokykla- 

daugiafunkcis centras 

 

(8 342) 42 695 

16. 
Autobusas 

1 
Sėdimos vietos iki 19 Vilkaviškio „Ąžuolo“ 

progimnazija 
(8 342) 20 102 

17. 
Autobusas 

1 
Sėdimos vietos iki 25 Vilkaviškio r. Gražiškių 

gimnazija 
(8 342) 43 695 

18. 
Autobusas 

1 
Sėdimos vietos iki 25 Vilkaviškio rajono Pajevonio 

pagrindinė mokykla 
(8 342) 40 688 

19. Autobusas 
1 

Sėdimos vietos iki 19 Vilkaviškio rajono sporto 

mokykla 
(8 342) 52 548 

20. 
Autobusas 

1 
Sėdimos vietos iki 25 Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo 

ir suaugusiųjų mokykla 
(8 342) 31 103 

21. 
Autobusas 

1 
Sėdimos vietos iki 25 Vilkaviškio rajono Paežerių 

pagrindinė mokykla 
(8 342) 45 216 

22. 
Autobusas 

1 
Sėdimos vietos iki 19 Vilkaviškio „Aušros“ 

gimnazija 
(8 342) 20 950 

23. 
Autobusas 

1 
Sėdimos vietos iki 25 Vilkaviškio r. Alvito 

pagrindinė mokykla 
(8 342) 60 452 

24. 
Autobusas 

1 
Sėdimos vietos iki 20 Vilkaviškio r. Keturvalakių 

mokykla-daugiafunkcis centras 
(8 342) 41 616 

25. Autobusas 1 Sėdimos vietos iki 25 Vilkaviškio pradinė mokykla (8 342) 54 591 

26. Autobusas 1 Sėdimos vietos iki 9 
Vilkaviškio vaikų lopšelis- 

darželis „Pasaka“ 
(8 342) 52 924 

27. Autobusas 9 Sėdimos vietos nuo 8 iki 25 UAB „Bondrida“ (8 342) 51 956 

28. Autobusas 24 Sėdimos vietos nuo 26 iki 59 UAB „Bondrida“ (8 342) 51 956 

INŽINERINĖ STATYBINĖ TECHNIKA 

1. 
Ekskavatorius 1 Iki 0,5 m3

 
UAB „Vilkaviškio 

komunalinis ūkis“ 
(8 342) 20 894 

 

2. 
 

Ekskavatorius 
 

2 

 

Iki 0,5 m3
 

VĮ „Marijampolės regiono 

keliai“ Vilkaviškio kelių 

tarnyba 

 

(8 342) 60 140 
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3. Ekskavatorius 1 Iki 0,5 m3
 UAB „Kybartų Darna“ (8 342) 30 467 

4. Ekskavatorius 2 Iki 0,5 m3
 UAB „Vilkaviškio vandenys“ (8 342) 60 100 

 

5. 
 

Ekskavatorius 
 

1 

 

Iki 1,0 m3
 

VĮ „Marijampolės regiono 

keliai“ Vilkaviškio kelių 

tarnyba 

 

(8 342) 60 140 

 

6. 

 

Autokranas 

 

1 

 

Iki 10 t 

VĮ „Marijampolės regiono 

keliai“ Vilkaviškio kelių 

tarnyba 

 

(8 342) 60 140 

7.  

Buldozeris 
 

1 
 

Iki 100 AJ 
UAB „Vilkaviškio 

komunalinis ūkis“ 

 

(8 342) 20 894 

 

8. 
 

Buldozeris 
 

1 
 

Iki 100 AJ 
VĮ „Marijampolės regiono 

keliai“ Vilkaviškio kelių 

tarnyba 

 

(8 342) 60 140 

 

9. 
 

Buldozeris 
 

1 
 

Iki 100 AJ 
Marijampolės profesinio 

rengimo centro Vilkaviškio 

skyrius 

 

(8 342) 20 883 

 

10. 
 

Buldozeris 
 

1 
 

Per 100 AJ 
VĮ „Marijampolės regiono 

keliai“ Vilkaviškio kelių 

tarnyba 

 

(8 342) 60 140 

11. Buldozeris 1 Iki 100 AJ 
UAB „Litesko“ filialas 
„Vilkaviškio šiluma“ 

(8 342) 52 196 

12. Statybinis bokštelis 2 
 UAB „Vilkaviškio 

komunalinis ūkis“ 
(8 342) 20 894 

13. Krovininis bokštelis 1 
0,3 t UAB „Kybartų Darna“ 

(8 342) 30 467 

 

14. 
 

Statybinis bokštelis 
 

1 
 VĮ „Marijampolės regiono 

keliai“ Vilkaviškio kelių 

tarnyba 

 

(8 342) 60 140 

15. Kompresorius 1 
 UAB „Vilkaviškio 

komunalinis ūkis“ 
(8 342) 20 894 

 

16. 

 

Kompresorius 

 

1 
 VĮ “Marijampolės regiono 

keliai” Vilkaviškio kelių 

tarnyba 

 

(8 342) 60 140 
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17. 
 

Greideris 
 

4 
 VĮ „Marijampolės regiono 

keliai“ Vilkaviškio kelių 

tarnyba 

 

(8 342) 60 140 

18. Greideris 1 
 UAB „Vilkaviškio 

komunalinis ūkis“ 
(8 342) 20 894 

 

19. 
 

Kilnojamoji elektros stotis 
 

3 
 

Iki 10 kW 
VĮ „Marijampolės regiono 

keliai“ Vilkaviškio kelių 

tarnyba 

 

(8 342) 60 140 

20. Kilnojamoji elektros stotis 1 Iki 10 kW UAB „Vilkaviškio vandenys“ (8 342) 60 100 

21. Kilnojamoji elektros stotis 1 Iki 10 kW Savivaldybės administracija (8 342) 60 064 

22. Kilnojamoji elektros stotis 1 Iki 7,5 kW 
UAB „Litesko“ filialas 

„Vilkaviškio šiluma“ 
(8 342) 52 196 

23. Vandens siurblys 1 Asnz. automobilis 
UAB „Vilkaviškio 

komunalinis ūkis“ 
(8 342) 20 894 

24. Vandens siurblys 1 Asnz. automobilis UAB “Kybartų Darna“ (8 342) 30 467 

25. Vandens siurblys 3 Asnz. automobilis UAB „Vilkaviškio vandenys“ (8 342) 60 100 

26. Vandens siurblys 1 120 m3/h Savivaldybės administracija (8 342) 60 064 

27. Savivartis sunkvežimis 1 
Keliamoji galia iki 5 t 

UAB „Vilkaviškio 

komunalinis ūkis“ 
(8 342) 20 894 
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Gretimų savivaldybių tarpusavio pagalbos planų kopijos 

9 priedas 
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PATVIRTINTA 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

2015 m. birželio 11 d. 

įsakymu Nr. B-ĮV-727 

 
VILKAVIŠKIO RAJONO IR MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBIŲ CIVILINĖS SAUGOS 

TARPUSAVIO PAGALBOS PLANAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vilkaviškio rajono ir Marijampolės savivaldybių tarpusavio pagalbos planas (toliau – planas) 

nustato tarpusavio pagalbos teikimą tarp gretimų savivaldybių ekstremaliųjų situacijų atvejais, kai 

pagalbos prašančioje savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių 

nepakanka. 
2. Plane vartojamos sąvokos: 

2.1. Pagalbos prašanti savivaldybė – savivaldybė, kurioje susidariusi ekstremalioji situacija, 

kuriai suvaldyti nepakanka savų 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. 
2.2. Pagalbą teikianti savivaldybė – savivaldybė, kurioje nesusidariusi ekstremalioji situacija, 

turinti civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių ir galinti padėti pagalbos prašančiai 

savivaldybei. 

2.3. Rašytinis prašymas dėl civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių 

teikimo – pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktoriaus raštas gretimos savivaldybės 

administracijos direktoriui dėl nepakankamų civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių 

pateikimo. 
3. Kitos plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir 

kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 
 

II. MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ IR CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGŲ TEIKIMAS 

4. Ekstremaliųjų situacijų atvejais gelbėjimo darbų vadovui arba operacijų vadovui nustačius, 

kiek ir kokių papildomų materialinių išteklių reikia 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, tačiau savivaldybėje esamų materialinių 

išteklių nepakankant, Savivaldybės administracijos direktorius raštu prašo gretimų savivaldybių 

pagalbos. 
5. Rašytiniame prašyme turi būti nurodyta: 

5.1. ekstremaliosios situacijos pobūdis, mastas, data ir tiksli vieta; 

5.2. susidariusios ekstremaliosios situacijos padėties ypatybės židinio vietoje; 

5.3. būtina parama ir pagalbos teikimo prioritetai. 

6. Rašytinis prašymas pateikiamas faksimiliniu ryšiu arba elektroniniu ryšiu pdf formatu. 

7. Pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos direktorius nedelsdamas priima sprendimą 

dėl civilinės saugos sistemos pajėgų ar tuo metu turimų materialinių išteklių teikimo ir nustato išteklių 

sutelkimo vietą apie tai informuoja pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorių. 

8. Pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorius organizuoja teikiamų civilinės 

saugos sistemos pajėgų ar tuo metu turimų materialinių išteklių iš pagalbą teikiančios savivaldybės 

teritorijos paėmimą ir pristatymą į konkrečią vietą. 
 

III. KEITIMASIS INFORMACIJA 

9. Pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorius nuolat keičiasi informacija su 

pagalbą teikiančios savivaldybės administracijos direktoriumi apie susidariusią ekstremaliąją situaciją, 

civilinės saugos sistemos pajėgų ar materialinių išteklių panaudojimą. 
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10. Pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorius ir pagalbą teikiančios 

savivaldybės administracijos direktorius gali paskirti ir kitus už informacijos priėmimą ir teikimą 

atsakingus asmenis. 
11. Informacijai teikti ir priimti kontaktiniai duomenys nurodyti 1 ir 2 prieduose. 

 

IV. PAGALBOS TEIKIMAS EVAKUOJANT GYVENTOJUS 

 

12. Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai gyventojų evakavimas organizuojamas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

13. Gyventojų evakavimą savivaldybėje organizuoja ir vykdo Savivaldybės gyventojų 

evakavimo ir priėmimo komisija. 

14. Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, 

galimą ekstremaliosios situacijos plitimo kryptį, pagalbos prašančios savivaldybės administracijos 

direktorius priima sprendimą evakuoti savivaldybės gyventojus, parenka gyventojų evakavimo 

maršrutus. 
15. Pagalbos prašančios savivaldybės administracijos direktorius su pagalbą teikiančios 

savivaldybės administracijos direktoriumi žodžiu suderina evakuojamų gyventojų skaičių, papildomo 

transporto, kitos pagalbos poreikį. 

16. Pagalbos prašančios savivaldybės policijos pajėgos užtikrina viešąją tvarką gyventojų 

evakavimo maršrutuose, kontroliuoja ir reguliuoja transporto srautus, organizuoja transporto kolonų 

palydą iki evakuotų gyventojų laikinojo apgyvendinimo vietų. 

17. Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis nereikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio 

švarinimo, pagalbos prašančios savivaldybės gyventojai evakuojami tiesiogiai arba per gyventojų 

surinkimo punktus į pagalbą teikiančios savivaldybės teritorijoje įrengtų gyventojų priėmimo punktus 

(laikinąsias apgyvendinimo vietas). Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis reikalauja dozimetrinės 

kontrolės ar sanitarinio švarinimo, gyventojai evakuojami per tarpinius gyventojų evakavimo punktus 

(jei tokie įkuriami) ar (ir) sanitarinio švarinimo punktus. 
18. Evakuojamų gyventojų, transporto priemonių, vykusių per užterštą teritoriją, užterštumo 

kontrolę, sanitarinį švarinimą organizuoja pagalbos prašančios savivaldybės administracijos 

direktorius. 

19. Gyventojų priėmimą, laikinųjų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų 

(gyventojų aprūpinimas maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir kt.) 

teikimą organizuoja pagalbą teikiančios Savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija. 

20. Pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą teikia asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 

įstaigų pajėgos, teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų 

situacijų metu. 

21. Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad ekstremaliosios 

situacijos sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai nėra, priima pagalbos prašančios 

savivaldybės administracijos direktorius. 

22. Gyventojų grįžimą į gyvenamąsias vietas organizuoja pagalbos prašančios Savivaldybės 

gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija. 

23. Išlaidas, atsiradusias dėl evakuotų gyventojų apgyvendinimo, maitinimo ir kitų būtiniausių 

paslaugų teikimo, kompensuoja pagalbos prašanti savivaldybė Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

 

V. GAUTŲ, SUNAUDOTŲ AR SUGADINTŲ MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ APSKAITA IR 

KOMPENSAVIMAS UŽ JŲ TEIKIMĄ 

24. Materialinių išteklių teikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais, 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, taip pat gautų, 

sunaudotų ar sugadintų materialinių išteklių apskaitos ir kompensavimo už jų teikimą procedūras 

nustato Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1107 „Dėl Materialinių išteklių 

teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir valstybės paramos už žalą, patirtą dėl 

ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

25. Paskelbus ekstremaliąją situaciją savivaldybės teritorijoje, iš tos savivaldybės pagalba 

kitoms savivaldybėms neteikiama. 

26. Informacija plano 1 ir 2 prieduose atnaujinama nedelsiant, pasikeitus jų duomenims, ir 

pateikiama savivaldybių administracijų specialistams, atsakingiems už civilinę saugą. 
 

 
 

 

 

SUDERINTA 

Marijampolės savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

2015 m. birželio 9 d. raštu 

Nr. SA-5959-(32.1) 
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Marijampolės ir Vilkaviškio rajono  

savivaldybių tarpusavio pagalbos plano 

1 priedas 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ATSAKINGŲ ASMENŲ KONTAKTINIAI 

DUOMENYS 

E

il

. 

N

r. 

Atsakingo asmens 

pareigos 

Vardas, 

pavardė 

Kontaktinė informacija 

Pasta

bos 
Darbo 

telefonas 

Mob. 

telefonas 
Faksas El. p. adresas 

1. 

Savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

(Ekstremalių 

situacijų komisijos 

pirmininkas) 

Karolis 

Podolskis 

(8 343) 90 

011 

8 607  18 

800 

(8 343)  90 

014 

karolis.podolskis@marijam

pole.lt 
 

2. 

Savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

(Ekstremaliųjų 

situacijų operacijų 

centro 

koordinatorius) 

Arvydas 

Bajoras 

(8 343) 90 

062 

8 686  25 

522 

(8 343)  90 

014 

arvydas.bajoras@marijamp

ole.lt 
 

3. 

Savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Valdas 

Tumelis 

(8 343) 90 

055 

8 698  18 

362 

(8 343)  90 

014 

valdas.tumelis@marijampo

le.lt 
 

4. 

Savivaldybės 

administracijos 

Bendrųjų reikalų 

skyriaus vyriausioji 

civilinės saugos 

specialistė 

Raimond

a 

Zaparacki

enė 

(8 343) 90 

039 

8 686  05 

082 

(8 343)  90 

014 

raimonda.zaparackiene@mari

jampole.lt 
 

5. 

Savivaldybės 

administracijos 

Bendrųjų reikalų 

skyriaus vyriausioji 

civilinės saugos 

specialistė 

Kristina 

Mickienė 

(8 343) 90 

039 
– 

(8 343)  90 

014 

kristina.mickiene@marijam

pole.lt 
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Vilkaviškio  rajono  ir  Marijampolės  savivaldybių 

civilinės saugos tarpusavio pagalbos plano 

2 priedas 

 
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ATSAKINGŲ ASMENŲ 

KONTAKTINIAI DUOMENYS 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 

Atsakingo 

asmens 

pareigos 

Kontaktinė  informacija Pasta- 

bos 
Darbo 

telefono Nr. 

Mobiliojo 

telefono Nr. 

Fakso Nr. El. pašto 

adresas 

1. Vitas 

Gavėnas 

Administracijos 

direktorius, 

Ekstremaliųjų 

situacijų 

komisijos 

pirmininkas 

 

 

(8 342) 60 064 

 

 

8 620 25 186 

 

 

(8 342) 60 066 

 

 

vitas.gavenas 

@vilkaviskis 

.lt 

 

2. Daiva 

Riklienė 

Administracijos 

direktoriaus 

pavaduotoja, 

Ekstremaliųjų 

situacijų 

operacijų 

centro 

koordinatorius 

 

 

(8 342) 60 075 

 

 

8 612 72 202 

 

 

(8 342) 60 066 

 

 
daiva.rikliene

@vilkaviskis.lt   

 

3. Robertas 

Fišeris 

Savivaldybės 

administracijos 

vyriausiasis 

civilinės saugos 

specialistas 

 

(8 342) 60 056 

 

8 616 53 410 

 

(8 342) 60 066 
 

robertas.fiseris

@vilka 

viskis.lt 

 

 

 
 

 

mailto:vitas.gavenas@vilkaviskis.lt
mailto:vitas.gavenas@vilkaviskis.lt
mailto:ramune.kucinskiene@vilkaviskis.lt
mailto:ramune.kucinskiene@vilkaviskis.lt
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Vilkaviškio rajono ir Kalvarijos savivaldybių 

civilinės saugos tarpusavio pagalbos plano 

1 priedas 

 
 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ATSAKINGŲ 

ASMENŲ KONTAKTINIAI  D UOMENYS 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 

Atsakingo 

asmens 

pareigos 

Kontaktinė  informacija Pasta- 

bos 
Darbo 

telefono Nr. 

Mobiliojo 

telefono Nr. 

Fakso Nr. El. pašto 

adresas 

1. Vitas 

Gavėnas 

Administracijos 

direktorius, 

Ekstremaliųjų 

situacijų 

komisijos 

pirmininkas 

 

 

(8 342) 60 064 

 

 

8 620 25 186 

 

 

(8 342) 60 066 

 

 

vitas.gavenas 

@vilkaviskis 

.lt 

 

2. Daiva 

Riklienė 

Administracijos 

direktoriaus 

pavaduotoja, 

Ekstremaliųjų 

situacijų 

operacijų 

centro 

koordinatorius 

 

 

(8 342) 60 075 

 

 

8 612 72 202 

 

 

(8 342) 60 066 

 

 
daiva.rikliene

@vilkaviskis.lt   

 

3. Robertas 

Fišeris 

Savivaldybės 

administracijos 

vyriausiasis 

civilinės saugos 

specialistas 

 

(8 342) 60 056 

 

8 616 53 410 

 

(8 342) 60 066 
 

robertas.fiseris

@vilka 

viskis.lt 

 

 

 
 

mailto:vitas.gavenas@vilkaviskis.lt
mailto:vitas.gavenas@vilkaviskis.lt
mailto:ramune.kucinskiene@vilkaviskis.lt
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Vilkaviškio rajono ir Kalvarijos savivaldybių 

civilinės saugos tarpusavio pagalbos plano 

2 priedas 

 

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ATSAKINGŲ ASMENŲ 

KONTAKTINIAI DUOMENYS 

 
 

Eil. 

Nr. 

Atsakingo 

asmens 

pareigos 

 

Vardas, 

pavardė 

Kontaktinė informacija  

Darbo 

telefono Nr. 

Mobiliojo 

telefono 

Nr. 

 

Fakso Nr. 
El. pašto 

adresas 

Pasta- 
bos 

 

 

1. 

Direktorius 
(Ekstremalių 
situacijų 
komisijos 
pirmininkas) 

 
Karolis 

Babeckas 

 

 

(8 343) 34 107 

 
8 641 70 118 

8 607 12 108 

 
(8 343) 60 610 

 

karolis.babec

kas@kalvarij

a.lt 

 

 

 

 
2. 

Vyriausioji 
specialistė darbų, 
civilinei saugai ir 

karo prievolei 

(Ekstremaliųjų 
situacijų operacijų 

centro 
koordinatorė) 

 

 

 

Dainutė 

Sinkevičienė 

 

 

 
(8 343) 60 612 

 

 

 

8 655  42 561 

 

 

 

(8 343) 60 610 

 

 

 

dainute.sinke

viciene

@kalva

rija.lt 
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Vilkaviškio rajono ir Kazlų Rūdos 

savivaldybių civilinės saugos 

tarpusavio pagalbos plano 

1 priedas 

 
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ATSAKINGŲ ASMENŲ 

KONTAKTINIAI D UOMENYS 
 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 

Atsakingo 

asmens 

pareigos 

Kontaktinė  informacija Pasta- 

bos 
Darbo 

telefono Nr. 

Mobiliojo 

telefono Nr. 

Fakso Nr. El. pašto 

adresas 

1. Vitas 

Gavėnas 

Administracijos 

direktorius, 

Ekstremaliųjų 

situacijų 

komisijos 

pirmininkas 

 

 

(8 342) 60 064 

 

 

8 620 25 186 

 

 

(8 342) 60 066 

 

 

vitas.gavenas 

@vilkaviskis 

.lt 

 

2. Daiva 

Riklienė 

Administracijos 

direktoriaus 

pavaduotoja, 

Ekstremaliųjų 

situacijų 

operacijų 

centro 

koordinatorius 

 

 

(8 342) 60 075 

 

 

8 612 72 202 

 

 

(8 342) 60 066 

 

 
daiva.rikliene

@vilkaviskis.lt   

 

3. Robertas 

Fišeris 

Savivaldybės 

administracijos 

vyriausiasis 

civilinės saugos 

specialistas 

 

(8 342) 60 056 

 

8 616 53 410 

 

(8 342) 60 066 
 

robertas.fiseris

@vilka 

viskis.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vitas.gavenas@vilkaviskis.lt
mailto:vitas.gavenas@vilkaviskis.lt
mailto:ramune.kucinskiene@vilkaviskis.lt


109 

 

Vilkaviškio rajono ir Kazlų Rūdos 

savivaldybių civilinės saugos 

tarpusavio pagalbos plano 

2 priedas 

 
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ATSAKINGŲ ASMENŲ 

KONTAKTINIAI DUOMENYS 

 
Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 

Atsakingo 

asmens 

pareigos 

Kontaktinė informacija Past

ab

os 

Darbo tel. Nr. Mobiliojo 

tel. Nr. 

Fakso Nr. El. p. 

adresas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Valdas Kazlas Administracijos 

direktorius, 

Ekstremalių situacijų 

komisijos 

pirmininkas 

(8 343) 95 183 8 698 04 761 (8 343) 95 276 valdas.kazla  

s@kazluruda 

.lt 

 

2. Alvydas 

Kašinskas 

Bendrojo skyriaus 

vedėjas, 

Ekstremaliųjų 

situacijų operacijų 

centro koordinatorius 

(8 343) 68 622 8 611 49 499 (8 343) 95 276 alvydas.kasi  

nskas@kazl  

uruda.lt 

 

3. Virginija 

Ambrasienė 

Bendrojo skyriaus 

vyriausioji specialistė 

(civilinei saugai) 

(8 343) 68 622 8 616 60 722 (8 343) 95 276 virginija.am  

brasiene@ka  

zluruda.lt 

 

 

 
 

mailto:valdas.kazlas@kazluruda.lt
mailto:valdas.kazlas@kazluruda.lt
mailto:alvydas.kasinskas@kazluruda.lt
mailto:alvydas.kasinskas@kazluruda.lt
mailto:alvydas.kasinskas@kazluruda.lt
mailto:virginija.ambrasiene@kazluruda.lt
mailto:virginija.ambrasiene@kazluruda.lt
mailto:virginija.ambrasiene@kazluruda.lt
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Šakių ir Vilkaviškio rajonų 

savivaldybių civilinės saugos 

tarpusavio pagalbos plano 

1 priedas 

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ATSAKINGŲ ASMENŲ 

KONTAKTINIAI DUOMENYS 
 
 

Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 

Atsakingo 

asmens pareigos 

Kontaktinė   informacija Pasta- 

bos 
Darbo 

telefono Nr. 

Mobiliojo 

telefono 

Fakso Nr. El.  pašto 

adresas 

1. Dainius 

Grincevi

čius 

Administracijos 

direktorius, 

Ekstremaliųjų 

situacijų komisijos 

pirmininkas 

 

(8 345) 60 750 

 

8 671 22028 

 

- 

 

dainius.grincevic

ius 

@sakiai.lt 

 

2. Ilona 

Šeflerienė 

Administracijos 

direktoriaus 

pavaduotoja, 

Ekstremaliųjų 

situacijų operacijų 

centro 

koordinatorė 

(8 345) 60 773 8 614 84939 - ilona.seflerienee 

@sakiai.lt 
 

3. Egidijus 

Peleckis 

Savivaldybės 

teisės, personal 

ir civilinės 

metrikacijos 

skyriaus vyr. 

specialistas 

(8 345) 60 757 8 613  18149 - gidijus.peleckis

@sakiai.lt    
 

 

 

 
 

mailto:evaldas.snieckus@sakiai.lt
mailto:inga.cibulskiene@sakiai.lt
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Šakių ir Vilkaviškio rajonų 

savivaldybių civilinės saugos 

tarpusavio pagalbos plano 

2 priedas 

 

 
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ATSAKINGŲ 

ASMENŲ KONTAKTINIAI D UOMENYS 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 

Atsakingo 

asmens 

pareigos 

Kontaktinė  informacija Pasta- 

bos Darbo 

telefono Nr. 

Mobiliojo 

telefono Nr. 

Fakso Nr. El. pašto 

adresas 

1. Vitas 

Gavėnas 

Administracijos 

direktorius, 

Ekstremaliųjų 

situacijų 

komisijos 

pirmininkas 

 

 

(8 342) 60 064 

 

 

8 620 25 186 

 

 

(8 342) 60 066 

 

 
vitas.gavenas 

@vilkaviskis 

.lt 

 

2. Daiva 

Riklienė 

 

Administracijos 

direktoriaus 

pavaduotoja, 

Ekstremaliųjų 

situacijų 

operacijų centro 

koordinatorius 

 

 

 

 

(8 342) 60 075 

 

 

 

 

8 612 72 202 

 

 
 

 

(8 342) 60 066 

 

daiva.rikliene

@vilkavi

skis.lt   

 

3. Robertas 

Fišeris 

Savivaldybės 

administracijos 

vyriausiasis 

civilinės saugos 

specialistas 

 

(8 342) 60 056 

 

8 616 53 410 

 

(8 342) 60 066 

robertas.fiseris

@vilka 

viskis.lt 

 

 

 
 

mailto:vitas.gavenas@vilkaviskis.lt
mailto:vitas.gavenas@vilkaviskis.lt
mailto:ramune.kucinskiene@vilkaviskis.lt


115 

 

10 priedas 

Su ūkio subjektais sudarytų sutarčių dėl savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane 

nurodytų užduočių vykdymo kopijos 
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124 
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11 priedas 
 

Vilkaviškio rajono savivaldybės žemėlapis 
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12 priedas 
 

 
 

Savivaldybės gyventojų evakavimo schema 
 

 

 

 

 
  

Gyventojų surinkimo punktas 

Punkto paskirtis – 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 

transporto kolonas. Punkto veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Gyventojų evakavimo 

ir priėmimo komisija. 

  

Tarpinis gyventojų evakavimo punktas 

Punkto paskirtis – registruoti atvykstančius evakuojamus 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 Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija. 

  

Gyventojų priėmimo punktas 

Punkto paskirtis – pasitikti atvykstančius gyventojus, suskirstyti juos į grupes ir 

palydėti juos iki laikinai suteikiamų gyvenamųjų patalpų. 

  

 Laikino apgyvendinimo vieta 

Apgyvendinimas, būtiniausių paslaugų suteikimas, sudaromos buitinės, sanitarinės 

higieninės sąlygos žmonėms išgyventi, kol bus leidžiama grįžti į nuolatines 

gyvenamąsias vietas. 

Gyvenamoji vieta  Darbo vieta 
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Keturvalakių seniūnija 

Tarpinis gyventojų evakavimo 

punktas 

Šeimenos seniūnija 

Vilkaviškio miesto seniūnija 

Evakuotų gyventojų laikino 

apgyvendinimo vieta 

Bartninkų seniūnija 

Gyventojų surinkimo punktas 

Gižų seniūnija 

Gražiškių seniūnija 

Kybartų seniūnija 

Klausučių seniūnija 

Pajevonio seniūnija 

Evakuotų gyventojų priėmimo 

punktas 
Pilviškių seniūnija 

Virbalio seniūnija 

Vištyčio seniūnija 

 
Gyventojų evakavimo valdymo organizavimo savivaldybės lygiu schema 

13 priedas 

 

 Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos direktorius 

 

  

Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų 

evakavimo ir priėmimo komisija 
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14 priedas 
 

Gyventojų priėmimo ir gyventojų surinkimo punktai 

 

Eil. 

Nr. 
Punkto pavadinimas Punkto adresas, kontaktinis tel. Nr. 

Punkto viršininkas 

(pareigos) 

 

 
1. 

 
Vilkaviškio r. Bartninkų Jono 

Basanavičiaus mokykla- 

daugiafunkcis centras 

J. Basanavičiaus g. 5, Dalgėnų k., 

Bartninkų sen., 70328 Vilkaviškio r. 

sav., tel. (8 342) 43 236, mob. 8 618 

45 770, 8 675 02 712 

Algirdas Žagarskis 

(mokyklos- 

daugiafunkcio centro 

direktorius) 

 

2. 
Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero 

Baršausko mokykla- 

daugiafunkcis centras 

Birutės g. 1, Gižų k., Gižų sen., 70314 

Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 42 695, 

mob. 8 686 30 628 

Sidutė Černauskienė 

(mokyklos direktorė) 

3. Vilkaviškio r. Gražiškių 

gimnazija 

Sūduvos g. 21, Gražiškių mstl., 70340 

Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 43 695, 

mob. 8 651 16 609, 8 620 60 322 

Grita Launikonienė 

(gimnazijos 

direktorė) 

 

 

4. 

 
Vilkaviškio r. Keturvalakių 

mokykla-daugiafunkcis centras 

Liepų g. 39, Keturvalakių mstl., 70321 
Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 41 616, 

mob. 8 687 83 426, 8 612 45 778 

Violeta 

Šaukščiuvienė 

(mokyklos- 

daugiafunkcio centro 

direktorė) 

 

5. 
Vilkaviškio r. Kybartų 

Kristijono Donelaičio 

gimnazija 

J. Basanavičiaus g. 72, Kybartai, 70424 

Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 30 564, 

mob. 8 682 24 006, 8 698 02 767 

Saulius Spangevičius 

(gimnazijos 

direktorius) 

 

6. 
Vilkaviškio r. Kybartų 

„Saulės“ progimnazija 

J. Basanavičiaus g. 90, Kybartai, 70424 

Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 30 147, 
mob. 8 698 12 932, 8 652 98 020 

Arvydas Judickas 

(mokyklos 

direktorius) 

 
7. 

Vilkaviškio rajono Žaliosios 

Vinco Žemaičio pagrindinė 

mokykla 

Žaliosios g. 12 , Andriškių k., Klausučių 

sen., 70460 Vilkaviškio r. sav., tel. (8 

342) 31 650, mob. 8 650 23 731, 8 699 
75 240 

Martynas Kasperaitis 

(mokyklos 

direktorius) 

 
8. 

 

Vilkaviškio r. Sūdavos 

pagrindinė mokykla 

Arminų g. 1, Sūdavos k., Klausučių sen., 

70465 Vilkaviškio r. sav., 
tel. (8 342) 49 687, mob.  8 698 43 571, 

8 672 09 927 

Laima Pakinkienė 

(mokyklos direktorė) 

 
9. 

 

Vilkaviškio rajono Pajevonio 

pagrindinė mokykla 

Mokyklos g. 5, Pajevonio k., Pajevonio 

sen., 70354 Vilkaviškio r. sav., tel. (8 

342) 40 688, mob. 8 620 60 567, 8 683 

50 705 

Paulius Dausinas 

(mokyklos 

direktorius) 

 
10. 

 

Vilkaviškio rajono Paežerių 

pagrindinė mokykla 

Stasio Ankevičiaus g. 1, Paežerių k., 

Pilviškių sen., 70309 Vilkaviškio r. sav., 

tel. (8 342) 45 216, mob. 8 687 25 628, 

8 606 53 761 

Vida Petkevičienė 

(mokyklos direktorė) 

 

11. 
Vilkaviškio r. Pilviškių 

„Santakos“ gimnazija 

Vilniaus g. 2, 70488 Pilviškių mstl., 

Vilkaviškio r. sav., 

tel. (8 342) 67 792, mob. 8 698 29 300 

Danutė Valiūnienė 

(gimnazijos 

direktorė) 
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Tarpiniai gyventojų evakavimo punktai 
 

 
Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Adresas, telefonas 

1. Vilkaviškio miesto pirtis Vytauto g. 93, Vilkaviškis, tel. (8 342) 51 657 

2. Pilviškių pirtis 
Rožių g. 5, Pilviškiai, Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66 

034 

3. 
Vilkaviškio Salomėjos 

Nėries pagrindinė mokykla 
Nepriklausomybės g. 58, Vilkaviškis, tel. (8 342) 20 845 

4. 
Vilkaviškio „Aušros“ 

gimnazija 
Vienybės g. 52, Vilkaviškis, tel. (8 342) 20 951 

 

5. 
Vilkaviškio r. Kybartų 

Kristijono Donelaičio 

gimnazija 

 

J.  Basanavičiaus g. 72, Kybartai, tel. (8 342) 30 506 

6. 
Vilkaviškio vaikų lopšelis- 

darželis „Eglutė“ 

S. Nėries g. 31A, Vilkaviškis, tel. (8 342) 52 603 

7. 
UAB „Vilkaviškio 

autobusų parkas“ 
Vysk. J. Karoso g. 13, Vilkaviškis, tel. (8 342) 20 107 

 

8. 

 

UAB „Mevilsta“ 
Paežerių km., Dvaro g. 8, Šeimenos sen., Vilkaviškio 

sav., 

tel. (8 342) 46 230 

9. UAB „Švarus auto“ J. Basanavičiaus g. 9, Vilkaviškis, tel. 8 699 99 795 

10. 
UAB „Gintrėja“ 

Automobilių plovykla 
Nepriklausomybės g. 63A, Vilkaviškis, tel. 8 639 91 692 
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Pėsčiomis 

15 priedas 

 

 
Gyventojų evakavimo organizavimo schema 

(kai nereikia cheminio ar kitokio užterštumo patikros, dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio 

švarinimo) 
 

PRINCIPAS 

(teritorinis, pagal gyvenamąją vietą, pagal darbo vietą) 

  

GYVENTOJŲ EVAKAVIMAS 

(laikinasis, ilgalaikis, negrįžtamasis) 

 
 

 
 

 

 

 

 

TIESIOGIAI (SKUBIAI) 

Gyventojai (darbuotojai) evakuojami 

tiesiai iš gyvenamųjų namų (darbo vietų) 

PER GYVENTOJŲ SURINKIMO 

PUNKTUS (PLANINGAI) 

Fiziniams 

asmenims 

priklausančiu 

transportu 

Juridiniams 

asmenims 

priklausančiu 

transportu 

Valstybei 

(savivaldybei) 

priklausančiu 

transportu 

 

Transportu 

Fizinių 

asmenų 

Juridinių 

asmenų 

Valstybės 

(savivaldybės) 

 

LAIKINO APGYVENDINIMO VIETA 

(EVAKUOTŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO PUNKTAS) 
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TARPINIS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO PUNKTAS 

 

16 priedas 

 

 
Savivaldybės gyventojų evakavimo organizavimo schema 

(reikia cheminio ar kitokio užterštumo patikros, dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio švarinimo) 
 

 

PRINCIPAS 

(teritorinis, pagal gyvenamąją vietą, pagal darbo vietą) 

  

GYVENTOJŲ EVAKAVIMAS 

(laikinasis, ilgalaikis, negrįžtamasis) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TIESIOGIAI (SKUBIAI) 

Gyventojai (darbuotojai) evakuojami 

tiesiai iš gyvenamųjų namų (darbo vietų) 

PER GYVENTOJŲ SURINKIMO 

PUNKTUS (PLANINGAI) 

Fiziniams 

asmenims 

priklausančiu 

transportu 

Juridiniams 

asmenims 

priklausančiu 

transportu 

Valstybei 

(savivaldybei) 

priklausančiu 

transportu 

 
EVAKUOTŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO PUNKTAS 

 
LAIKINO APGYVENDINIMO VIETA 

Juridiniams 

asmenims 

priklausančiu 

transportu 

Valstybei 

(savivaldybei) 

priklausančiu 

transportu 
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Evakavimo metu pildomi pažymėjimai, sąrašai, suvestinės 

 

 

EVAKAVIMOSI PRIVAČIU TRANSPORTU PAŽYMĖJIMAS Nr. _  

17 priedas 

 

Transporto priemonės savininkas   

Transporto priemonės markė, modelis: valst. Nr.   

Gyvenamoji vieta:    

Maršrutas:   

(nurodyti vietoves, per kurias vykstama) 

Atvykimo vieta:    

Išvykimo data, laikas:   

Gyventojų evakavimo komisijos vadovas:   

(vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

 

 

ASMENŲ, IŠVYKSTANČIŲ SU TRANSPORTO SAVININKU, SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Asmens kodas Giminystės ryšiai 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    
 

Tvirtinu   žmonių išvykimo faktą. 

 

Transporto apskaitos ir išsiuntimo grandies atsakingas 

asmuo   
 

(vardas, pavardė, parašas) 
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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EVAKUOJAMŲ GYVENTOJŲ SUVESTINĖ 

 

Eil. 

Nr. 

Miestas, 

seniūnija, 

kuriose 

apgyvendinami 

gyventojai 

Iš viso 

žmonių 

Suaugusieji Vaikai Sveikatos priežiūros 

įstaigos 

Pastabos 

personalas pacientai 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EVAKUOJAMŲ GYVENTOJŲ 

APGYVENDINIMO SUVESTINĖ 

 

 

Eil. 

Nr. 

Miestas, 

seniūnija, 

kuriose 

apgyvendina 

mi žmonės 

Apgyvendinimo 

vieta, adresas 

Iš viso 

evakuojamų 

žmonių 

Apgyvendinti Pas- 

tabos Suau- 

gusių 

Vai- 

kų 

Sveikatos 

priežiūros 

įstaigos 

Perso- 

nalas 

Pacien- 

tai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIIMAMŲ GYVENTOJŲ 

APGYVENDINIMO SUVESTINĖ 

 

 

Eil. 

Nr. 

Miestas, 

seniūnija, 

kuriose 

apgyvendinami 

žmonės 

Apgyvendinimo 

vieta, adresas 

Iš viso 

evakuojamų 

žmonių 

Apgyvendinti Pas- 

tabos Suau- 

gusių 

Vai- 

kų 

Sveikatos 

priežiūros 

įstaigos 

Perso- 

nalas 

Pacien- 

tai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TRANSPORTO, TINKAMO 

GYVENTOJAMS EVAKUOTI, SUVESTINĖ 

 
Eil. 

Nr. 

Miestas Transporto 

pavaldumas, 

dislokavimo 

vieta ir 

adresas 

Iš viso 

transporto 

priemonių 

(vnt./talpa) 

Autobusai (su sėdimų vietų skaičiumi), vnt. Kitos 

transporto 

priemonės 

vnt./talpa 

Iki 

11 

Iki 

25 

Iki 

35 

Iki 

45 

Iki 

60 

Per 

60 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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18 priedas 
 

Galimos gyventojų evakavimo kryptys ir maršrutai 

Į Šakių rajono savivaldybę – šiaurės kryptimi 
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19 priedas 
 

Galimos gyventojų evakavimo kryptys ir maršrutai 

Į Kazlų Rūdos savivaldybę – šiaurės rytų kryptimi 
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20 priedas 
 

Galimos gyventojų evakavimo kryptys ir maršrutai 

Į Marijampolės savivaldybę – rytų kryptimi 
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21 priedas 
 

Galimos gyventojų evakavimo kryptys ir maršrutai 

Į Kalvarijos savivaldybę – pietryčių kryptimi 
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22 priedas 
 



150 
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23 priedas 
 

Kolektyvinės apsaugos statinių išsidėstymo rajono savivaldybėje schema 
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24 priedas 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2015 m. 

birželio 10 d. įsakymo Nr. B-ĮV-722 

2 priedas 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARPINIŲ GYVENTOJŲ EVAKAVIMO 

PUNKTŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Tarpiniai gyventojų evakavimo punktai 

Pavadinimas Adresas, telefonas 

1. Vilkaviškio miesto pirtis Vytauto g. 93, Vilkaviškis, tel. (8 342) 51 657 

2. Pilviškių pirtis 
Rožių g. 5, Pilviškiai, Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 66 

034 

3. 
Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinė mokykla 
Nepriklausomybės g. 58, Vilkaviškis, tel. (8 342) 20 845 

4. 
Vilkaviškio „Aušros“ 

gimnazija 
Vienybės g. 52, Vilkaviškis, tel. (8 342) 20 951 

 

5. 
Vilkaviškio r. Kybartų 

Kristijono Donelaičio 

gimnazija 

 

J.  Basanavičiaus g. 72, Kybartai, tel. (8 342) 30 506 

6. 
Vilkaviškio vaikų lopšelis- 

darželis „Eglutė“ 

S. Nėries g. 31A, Vilkaviškis, tel. (8 342) 52 603 

7. 
UAB „Vilkaviškio autobusų 

parkas“ 
Vysk. J. Karoso g. 13, Vilkaviškis, tel. (8 342) 20 107 

 

8. 

 

UAB „Mevilsta“ 
Paežerių km., Dvaro g. 8, Šeimenos sen., Vilkaviškio r. 

sav., 

tel. (8 342) 46 230 

9. 
UAB „Švarus auto“ 

J. Basanavičiaus g. 9, Vilkaviškis, tel. 8 699 99 795 

 

10. 
UAB „Gintrėja“ Automobilių 

plovykla 
Nepriklausomybės g. 63A, Vilkaviškis, tel. 8 639 

91 692 
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25 priedas 

 

Savivaldybės įstaigų, kuriose galima apgyvendinti evakuotus gyventojus, sąrašas 
 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

 
KAS (patalpos) pavadinimas 

  

 
KAS adresas, telefono Nr. 

Minimalus 

apskaičiuotas 

KAS 

apsaugomų 

gyventojų 

skaičius 

 

1. 
Vilkaviškio r. Bartninkų Jono 

Basanavičiaus mokykla- 

daugiafunkcis centras 

 J. Basanavičiaus g. 5, Dalgėnų k., 

Bartninkų sen., 70328 Vilkaviškio r. 
sav., tel. 8 675 02 712 

 

 

640 

 

2. 
Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero 

Baršausko mokykla-daugiafunkcis 

centras 

 Birutės g. 1, Gižų k., Gižų sen., 70314 

Vilkaviškio r. sav., tel. 8 686 30 628 

 

630 

3. 
Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija 

 Sūduvos g. 21, Gražiškių mstl., 70340 

Vilkaviškio r. sav., tel. 8 620 60 322 
 

780 

4. 
Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla- 

daugiafunkcis centras 

Liepų g. 39, Keturvalakių mstl., 70321 

Vilkaviškio r. sav., tel. 8 612 45 778 

 

230 

5. 
Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono 

Donelaičio gimnazija 

 J. Basanavičiaus g. 72, Kybartai, 70424 

Vilkaviškio r. sav., tel. 8 698 02 767 

 

830 

6. 
Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ 

progimnazija 

 J. Basanavičiaus g. 90, Kybartai, 70424 

Vilkaviškio r. sav., tel. 8 652 98 020 

 

1660 

 

7. 
Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco 

Žemaičio pagrindinė mokykla 

 Žaliosios g. 12 , Andriškių k., Klausučių 

sen., 70460 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 699 
75 240 

 

220 

 

8. 
Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinė 

mokykla 

 Arminų g. 1, Sūdavos k., Klausučių sen., 

70465 Vilkaviškio r. sav., 
tel. 8 672 09 927 

 

380 

 

9. 
Vilkaviškio rajono Pajevonio 

pagrindinė mokykla 

 Mokyklos g. 5, Pajevonio k., Pajevonio 

sen., 70354 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 683 

50 705 

 

510 

 

10. 
Vilkaviškio rajono Paežerių 

pagrindinė mokykla 

 Stasio Ankevičiaus g. 1, Paežerių k., 

Pilviškių sen., 70309 Vilkaviškio r. sav., 

tel. 8 606 53 761 

 

192 

 

11. 
Vilkaviškio r. Alvito pagrindinė 

mokykla 

 Maldėnų g. 4 , Maldėnų k., Šeimenos 

sen., 70370 Vilkaviškio r. sav., tel. 8 604 

95 823 

 

490 

 

12. 
Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir 

suaugusiųjų mokykla 

 Mokyklos g. 3, Giedrių k., Šeimenos 

sen., 70192 Vilkaviškio r. sav., 
tel. (8 343) 31 112 

 

330 

 

13. 
Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinė mokykla 

 Nepriklausomybės g. 58, 70105 

Vilkaviškis, 

tel. 8 682 26 419 

 

980 

14. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija 
 Vienybės g. 52, 70161 Vilkaviškis, 

tel. 8 616 18 210 
 

1240 

15. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija 
 J. Basanavičiaus g. 17, 70138 

Vilkaviškis, tel. 8 611 18 363 

 

360 

16. 
Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė 

mokykla 
 Vilniaus g. 17, Virbalis,  70385 

Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 61 601 
 

670 

 

17. 
Vilkaviškio r. Vištyčio Petro 

Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis 

centras 

 Mokyklos g. 3, Vištyčio mstl., 70346 
Vilkaviškio r. sav., tel. 8 679 19 441 

 

520 

  Iš viso  10 662 
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26 priedas 
 

 

 
 

 
 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIUS 

 

 

Į S A K Y M A S 

 

DĖL GYVENTOJŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ BEI ĮSTAIGŲ, 

KITŲ ĮSTAIGŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO 

 

 

2011 m. spalio 12 d. Nr. B-ĮV-1018 

Vilkaviškis 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 

2008, Nr.113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi,  29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos 

civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr.115-3230; 2009, Nr.159-7207) 14 straipsnio 16 ir 18 

punktais, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1-193 „Dėl Gyventojų, valstybės ir savivaldybės 

institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią 

ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo 

ekstremaliosios situacijos būdus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 80-4204) bei 

atsižvelgdamas į Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2010-11-30 raštą Nr. V1-811 „Dėl 

įsakymo projekto derinimo“, 

1 . Į p a r e i g o j u : 

1.1. Rajono Savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro Informacijos valdymo ir 

visuomenės informavimo grupę (vadovas – rajono Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus 

vedėja) parengti išankstinius pranešimų tekstus apie prognozuojamas ekstremaliąsias situacijas, 

galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir rekomendacijas apie apsisaugojimo nuo ekstremaliųjų 

situacijų būdus; 

1.2. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. B-ĮV-977 “Dėl darbuotojų atsakingų už centralizuoto valdymo elektros sirenų įjungimą 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ paskirtus savivaldybės administracijos darbuotojus – bendrojo 

skyriaus sargus, gavus rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus arba rajono Savivaldybės 

ekstremalių situacijų operacijų vadovo nurodymą, įjungti nurodytu laiku centralizuoto valdymo 

elektros sirenas; 

1.3. Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupės vadovą (rajono Savivaldybės 

administracijos Bendrojo skyriaus vedėją) parengtą tekstą nurodytu laiku, suderinus su Ekstremalių 

situacijų komisija, prašyti Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos paskelbti per 

regiono transliuotojus; 

1.4. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos 

komisariatą automobiliuose turimomis garsinėmis priemonėmis nurodytose vietovėse ir nurodytu 

laiku skelbti gyventojams ir valstybės bei savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, 

ūkio subjektams pranešimo tekstą. 
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2. P a v e d u : 

2.1. 2.1.1.-2.1.6. punktuose nurodytiems valstybės tarnautojams gavus nurodymą civilinės 

saugos perspėjimo tekstus perduoti: 

2.1.1. rajono Savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vedėjai – seniūnijoms; 

2.1.2. rajono Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjai – švietimo įstaigoms; 

2.1.3. rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus 

vedėjai – visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms; 

2.1.4. rajono Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjui – rajono savivaldybės 

valstybės institucijoms, kultūros įstaigoms; 

2.1.5. rajono Savivaldybės administracijos Vietinio skyriaus vedėjui – ūkio subjektams; 

2.1.6. rajono  Savivaldybės  administracijos  Žemės  ūkio  skyriaus  vedėjui  –  žemės  ūkio 

subjektams; 

2.2.  valstybės  ir  savivaldybės  institucijų  ir  įstaigų,  kitų  įstaigų,  ūkio  subjektų  vadovus 

operatyviai patvirtinti pranešimo gavimo faktą ir informuoti darbuotojus bei aplinkinius gyventojus. 

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2010 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. B-ĮV-1014 „Dėl gyventojų, valstybės ir savivaldybės 

institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo“ 1 ir 2 punktus. 

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius Audrius Balbierius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

 

Juozas Totoraitis 
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IŠANKSTINIŲ PRANEŠIMŲ IR REKOMENDACIJŲ FORMOS 

27 priedas 

(patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus) 

Gyventojams paskelbti val. min. 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

CIVILINĖS SAUGOS SIGNALU „CHEMINIS PAVOJUS“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 
 

 
Šiandien,  

Informacija 

 
(data, laikas) 

 
 

(objekto, vietovės pavadinimas) 

įvyko avarija ir į aplinką pateko (t / kg / m3)    

 
 

 
 

 
 

 
 

(nuodingosios (-ųjų) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai) 

 

Nuodingųjų medžiagų debesis slenka kryptimi. 
(vėjo kryptis) 

Į cheminės taršos zoną patenka   
 

 

(gyvenamosios vietovės, mikrorajono, gatvės pavadinimas) 

Dėmesio! Dėmesio!    
 

 

 
 

(gyvenamosios vietovės, mikrorajono, gatvės pavadinimas) 

skelbiamas civilinės saugos signalas „Cheminis pavojus“. 

 

Rekomendacijos 

Gyventojai, nedelsdami pasišalinkite iš užterštos teritorijos. Judėkite kryptimi, kad vėjas 

pūstų į šoną. Jei nėra galimybės skubiai pasitraukti iš taršos zonos, likite uždarose patalpose arba, jei 

esate lauke, eikite į vidų. 

Išjunkite vėdinimo sistemas, uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite 

vėdinimo angas, patikrinkite, ar nėra plyšių, sandarinkite būsto langus ir duris. 

Prireikus išeiti, saugokite kvėpavimo takus: užsiriškite sudrėkintą vatos ir marlės raištį arba 

nosį ir burną prisidenkite drėgnu rankšluosčiu. Jei turite, dėvėkite respiratorių. Nuo nuodingųjų 

medžiagų padės apsisaugoti nelaidūs vandeniui drabužiai ir avalynė. 

Grįžę būtinai nusiprauskite po dušu, apsirenkite švariais drabužiais, o užterštus sudėkite į 

polietileninį maišą ir išneškite iš gyvenamųjų patalpų. 

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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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

CIVILINĖS SAUGOS SIGNALU „RADIACINIS PAVOJUS“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 
 

 
Šiandien,   

Informacija 

 
(data, laikas, atominės elektrinės pavadinimas) 

  atominėje elektrinėje 

įvyko avarija ir į aplinką pateko radioaktyviųjų medžiagų. 

Pučiant    
(vėjo kryptis) 

vėjui  kyla taršos pavojus   

 
 

 
 

 
 

(savivaldybės, gyvenamosios vietovės pavadinimas) 
 

Dėmesio! Dėmesio! _  
 

 

 
 

 
 

(savivaldybės, gyvenamosios vietovės pavadinimas) 

skelbiamas civilinės saugos signalas „Radiacinis pavojus“. 

 

Rekomendacijos 

Gyventojai, likite uždarose patalpose arba, jei esate lauke, eikite į vidų. 

Išjunkite vėdinimo sistemas, uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių  sklendes,  uždenkite 

vėdinimo  angas, patikrinkite, ar nėra plyšių, sandarinkite būsto langus ir duris. 

Be būtino reikalo neikite į lauką, prireikus išeiti, saugokite kvėpavimo takus: užsidenkite 

vienkartine kauke, nosine ar rankšluosčiu. 

Jei turite, lauke dėvėkite dujokaukę ar respiratorių. Suvarykite netoli esančius gyvulius ir 

naminius gyvūnus į tvartus, uždarykite šiltnamius, uždenkite šulinius. 

Grįžę būtinai nusiprauskite po dušu, apsirenkite švariais drabužiais, o užterštus sudėkite į 

polietileninį maišą ir išneškite iš gyvenamųjų patalpų. 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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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

CIVILINĖS SAUGOS SIGNALU „POTVYNIO PAVOJUS“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 
 

Informacija 

Dėl pavasario polaidžio (intensyvių liūčių)   

 

 

(upės (vandens telkinio) pavadinimas) 

  staiga pakilo vandens lygis ir toliau kyla iki pavojingos ribos. 

Dėmesio! Dėmesio!   
 

 

 
 

(gyvenamosios vietovės pavadinimas) 

skelbiamas civilinės saugos signalas „Potvynio pavojus“. 

 

Rekomendacijos 

Gyventojai, būkite pasirengę apsaugoti savo gyvybę,  sveikatą ir  turtą. 

Paruoškite  visas  turimas  plaukiojimo  priemones,  apsirūpinkite  paprasčiausiais  plaustais, 

vandeniui nelaidžia apranga (guminiais batais, apsiaustais ir pan.). 

Pasirūpinkite ilgai negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, būtiniausių 

medikamentų, degtukų, žvakių. 

Turėkite nešiojamąjį radijo imtuvą ir žibintuvėlį, atsarginius elementus. 

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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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

CIVILINĖS SAUGOS SIGNALU „URAGANO PAVOJUS“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 

 

Informacija 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos praneša: numatoma, kad 
 

 

 
 

sustiprės   
(data, laikas arba nurodomas tikėtinas paros metas: rytas, diena, vakaras, naktis) 

 
(vėjo kryptis) 

vėjas. 

Jo greitis sieks iki m/s. 
(tikėtinas vėjo greitis) 

 

Dėmesio! Dėmesio!   
 

 

(gyvenamosios vietovės pavadinimas) 

skelbiamas civilinės saugos signalas „Uragano pavojus“. 

 

Rekomendacijos 

Gyventojai, likite uždarose patalpose. Jei esate lauke, eikite į vidų, nesislėpkite prie lengvų 

konstrukcijų ar didelių medžių. 

Užgesinkite ugnį krosnyje, išjunkite iš elektros tinklo nebūtinus elektros prietaisus, užsukite 

dujas. Uždarykite duris, langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas. 

Iš balkonų išneškite lengvus daiktus arba juos gerai pritvirtinkite. Nepalikite automobilių prie 

didelių medžių. 

Jei gyvenate mediniuose ar lengvos konstrukcijos namuose, slėpkitės rūsiuose. Atidėkite 

keliones. Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus. Būkite įsijungę Lietuvos 

nacionalinio radijo ar televizijos programą. Laukite tolesnių nurodymų. 

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai, perspėkite darbuotojus apie artėjantį uraganą ir 

informuokite, kokie darbai turi būti nutraukti. 

Pasirūpinkite, kad būtų sutvirtinti laikini pastatai ir konstrukcijos, taip pat mechanizmai ir 

įrenginiai. 
 

 

 
 

   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

CIVILINĖS SAUGOS SIGNALU „ORO PAVOJUS“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 

 

Informacija 

Dėmesio! Dėmesio! Gresia oro antpuolis! Skelbiamas civilinės saugos signalas „Oro 

pavojus“. 

 

Rekomendacijos 

Gyventojai, išjunkite iš elektros tinklo nebūtinus elektros prietaisus, užsukite dujas ir 

vandenį. Pasiimkite dokumentus, pinigus, maisto produktų, vandens, būtiniausių vaistų ir skubėkite 

į artimiausią kolektyvinės apsaugos statinį ar kitą priedangą. Jei liekate namuose, užgesinkite šviesą, 

užtraukite užuolaidas, žaliuzes, slėpkitės rūsyje. 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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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„ĮVYKIS TRANSPORTUOJANT PAVOJINGĄ KROVINĮ“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 
 

 
Šiandien,  

Informacija 

 
 

 
 

(data, laikas, objekto, vietovės pavadinimas) 

įvyko avarija transportuojant pavojingą krovinį ir į aplinką pateko   (t/kg / m3) 

 
 

 
 

 
 

 
 

(nuodingosios(-ųjų) cheminės (-ių)medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai) 

Pavojingų (nuodingųjų) medžiagų debesis slenka   
(vėjo kryptis) 

kryptimi 

Į pavojingos medžiagos taršos zoną patenka  
 

 

 
 

 
 

 
 

(gyvenamosios vietovės, mikrorajono, gatvės pavadinimas) 

 

Rekomendacijos 

Nedelsdami pasišalinkite iš užterštos pavojingomis medžiagomis teritorijos: 

1. Pavojingos cheminės medžiagos yra itin lakios ir stipriai dirgina kvėpavimo takus, akių 

gleivinę, odą, todėl būtinai saugokite šias kūno dalis: 

• 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; 

• 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. 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). 

3. Eidami per užterštą vietovę nekelkite dulkių, nesilieskite prie pastatų sienų, tvorų, kitų 

daiktų.  

4. Nesislėpkite rūsiuose, duobėse, grioviuose ar kitose žemose vietose, nes ten labai kaupiasi 

pavojingos medžiagos, pasitraukite į aukštesnes vietas, lipkite į viršutinius aukštus. 

5. Išeidami iš namų (ar kitų patalpų) išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo ir 

šildymo oru sistemas, dujas, uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo 
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angas. Pasiimkite būtiniausius daiktus: pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę, reguliariai 

vartojamų vaistų, dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų (2–3 dienoms), geriamojo 

vandens, reikalingų drabužių (pagal sezoną), asmeninės apsaugos priemones (jei turite). 

6. Išėję iš užterštos zonos, prieš įeidami į švarias patalpas, nusivilkite viršutinius drabužius, 

nusiaukite batus, sudėkite viską į polietileninį maišą ir išneškite jį iš gyvenamųjų patalpų. 

Nusiprauskite duše ir persirenkite švariais drabužiais. 

7. Jei nėra galimybės skubiai pasitraukti iš taršos zonos: 

• likite uždarose patalpose arba, jei esate lauke, eikite į vidų; 

• išjunkite  vėdinimo  sistemas,  uždarykite  langus,  orlaides,  dūmtraukių  sklendes, 

uždenkite vėdinimo angas, patikrinkite, ar nėra plyšių, sandarinkite būsto langus ir duris; 

• pakilkite  į  viršutinius  namo  aukštus,  nes  daugelis  pavojingų  cheminių  medžiagų 

kaupiasi žemose vietose. 

8. Prireikus išeiti, saugokite kvėpavimo takus: 

• užsiriškite sudrėkintą vatos ir marlės raištį arba nosį ir burną prisidenkite drėgnu 

rankšluosčiu; 

• jei turite, dėvėkite respiratorių; 

• nuo nuodingųjų medžiagų padės apsisaugoti nelaidūs vandeniui drabužiai ir avalynė; 

• grįžę būtinai nusiprauskite po dušu, apsirenkite švariais drabužiais, o užterštus sudėkite 

į polietileninį maišą ir išneškite iš gyvenamųjų patalpų; 

• ruoškitės galimam evakavimui. 

9. Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus. 
 

 

 

 

 

 

 
   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„PAVOJINGOS UŽKREČIAMOS LIGOS PROTRŪKIS“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 
 

Informacija 

Dėmesio  gyventojams! Vilkaviškio  rajono savivaldybėje  (     

 
seniūnijoje) 

skelbiamas  pavojingos  užkrečiamos  ligos  protrūkis.  Prašom  nepanikuoti  ir  vykdyti  specialistų 

nurodymus. 

 

Rekomendacijos 

Kilus pavojui užsikrėsti pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga: 

• 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. 

Pajutę pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos požymius: 

• jei  pradėjote  karščiuoti,  pajutote  nuovargį,  galvos ir  kūno raumenų  skausmus, 

nedelsdami kreipkitės į asmens  sveikatos priežiūros specialistus; 

• ligonį izoliuokite nuo šeimos narių   atskirame gerai vėdinamame kambaryje arba 1 

metro atstumu atitverkite nuo aplinkinių ligonio lovą užuolaidomis ar pan.; 

• su ligoniu turėtų bendrauti tik vienas šeimos narys, jis privalo dėvėti vienkartinę kaukę; 

• ligonio slaugai naudokite vienkartines slaugos priemones, skirkite jam atskirus indus, 

patalynę, rankšluosčius, drabužius. 
 

 
   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 



165 

 

Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„GYVŪNŲ PAVOJINGOS LIGOS PAVOJUS“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 
 

Informacija 

Dėmesio  gyventojams! Vilkaviškio  rajono  savivaldybėje  (  

skelbiamas gyvūnų ligų pavojus. Likite namų valdose ir laukite nurodymų. 

 
seniūnijoje) 

 

Rekomendacijos 

Gyvūnų savininkai, įtariantys, kad jų gyvūnai serga, turi nedelsdami kreiptis į vietos privatų 

veterinarijos gydytoją arba teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistus. 

Ūkius, kuriuose laikomos kiaulės, reikia aptverti, kad nepatektų laukiniai gyvūnai. 

Į teritoriją atvykstančios transporto priemonės turėtų pervažiuoti per dezinfekciniu skysčiu 

padengtą kilimą, o apatinė sunkiųjų transporto priemonių dalis – apipurškiama dezinfekciniu skysčiu. 

Prie  kiekvieno  įėjimo  į  tvartą  ir  pagalbines  patalpas  turėtų  būti  pakloti  dezinfekciniai 

kilimėliai. 

Į kiaulių laikymo vietą negali patekti pašaliniai asmenys. 

Labai svarbu nelaikyti kiaulių lauke, kad būtų užkirstas kelias laikinių gyvūnų sąlyčiui su 

jomis.  

Pašarus rekomenduojama pirkti tik iš patikimų pardavėjų ir laikyti maišuose, nuo kenkėjų 

apsaugotoje atskiroje patalpoje. 

Griežtai draudžiama kiaules šerti maisto atliekomis. 

Ūkininkai turi nuolat stebėti savo kiaules, o pamatę neįprastų požymių nedelsdami turi jas 

izoliuoti ir kreiptis į vietos privatų veterinarijos gydytoją arba teritorinės Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos specialistus. 

Gyventojams nerekomenduojama liesti rastų kritusių ar leisgyvių laukinių paukščių, taip pat 

nepatartina iš rankų lesinti laukinius paukščius. Jeigu tenka liesti ar laikyti rankose laukinius 

paukščius, reikia laikytis elementarios higienos. 

Paukščių laikytojams rekomenduojama laikyti paukščius uždarose patalpose ir saugoti juos 

nuo kontakto su laukiniais paukščiais, neleisti lankytis paukščių laikymo vietose pašaliniams 

asmenims, o paukščiams girdyti nenaudoti vandens iš atvirų vandens telkinių. 

 
Rekomendacijos konkrečios gyvūnų ligos atveju 

Afrikinis kiaulių maras 

Ūkius,  kuriuose  laikomos  kiaulės,  reikia  aptverti,  kad  nepatektų  laukiniai  gyvūnai. 

Į teritoriją atvykstančios transporto priemonės turėtų pervažiuoti per dezinfekciniu skysčiu padengtą 

kilimą, o apatinė sunkiųjų transporto priemonių dalis turėtų būti apipurškiama dezinfekciniu skysčiu. 

Prie kiekvieno įėjimo į tvartą ir pagalbines patalpas turėtų būti pakloti dezinfekciniai kilimėliai. 

Į kiaulių laikymo vietą negali patekti pašaliniai asmenys. 

Labai svarbu nelaikyti kiaulių lauke, kad būtų užkirstas kelias laukinių gyvūnų sąlyčiui su 

jomis.  

Pašarus rekomenduojama pirkti tik iš patikimų pardavėjų ir laikyti maišuose, nuo kenkėjų 

apsaugotoje atskiroje patalpoje. 

Griežtai draudžiama kiaules šerti maisto atliekomis. 
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Ūkininkai turėtų kasdien stebėti savo kiaules, o pamatę neįprastų požymių turėtų nedelsdami 

jas izoliuoti ir kreiptis į vietos privatų veterinarijos gydytoją arba teritorinės Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos specialistus. 

 

Klasikinis kiaulių maras 

Kiaulių savininkai, kurie įtaria, kad jų kiaulės serga, turi nedelsdami kreiptis į savo vietos 

veterinarijos gydytoją arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnus. 

Kiaulių savininkai gali apsaugoti savo kiaules imdamiesi šių veiksmų: 

1. Patikrinkite kiaules mažiausiai du kartus per savaitę dėl neįprastų požymių ar elgesio. 

2. Stebėti naujai įsigytų kiaulių sveikatos būklę. 

3. Izoliuoti sergančias kiaules iki ligos priežasties nustatymo. 

4. Vengti laukinių gyvūnų kontakto su naminiais gyvūnais. 

5. Laikytis biosaugumo priemonių – valyti ir dezinfekuoti drabužius, įrangą ir transporto 

priemones, įvežamas į fermą ir išvežamas iš jos. 

6. Neleisti į ūkį pašalinių asmenų, transporto priemonių. 

Kad ši liga neišplistų į kitus kiaulių ūkius, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba imasi 

visų būtiniausių šios ligos kontrolės ir likvidavimo priemonių: 

1. Kiaulių maro ligos židinio vietoje skelbiamas karantinas. 

2. Siekiant apsaugoti aplinkines gyvulių fermas nuo galimo ligos plitimo, laikinai uždrausti 

bet kokį kiaulių išvežimą iš šios teritorijos. 

3. Aplink ligos židinį nustatyti 3 ir 10 km spindulių apsaugos ir priežiūros zonas. 

4. Sustiprinti aplinkinių kiaulių fermų kontrolę: atlikti gyvulių klinikinius ir laboratorinius 

kraujo tyrimus. 

5. Atlikti nušautų šernų laboratorinius tyrimus. 

 

Snukio ir nagų liga (SNL) 

Asmenims, keliaujantiems į šalis, kuriose pasireiškė SNL, draudžiama įsivežti gyvūnus ir 

gyvūninės kilmės produktus. 

Patariama: 

1. vengti kontaktų su naminiais ir laukiniais gyvuliais; 

2. vengti lankytis gyvulių turguose ir ūkiuose; 

3. vengti kontaktų su paviršiais, suterštais gyvūnų išmatomis; 

4. laikytis asmeninės higienos ir dažnai plauti rankas; 

Naminių gyvulių augintojai, pastebėję snukio ir nagų ligos ar panašių gyvūno sveikatos 

pakitimų, nedelsdami turi pranešti veterinarijos gydytojui. Gyvulius laikantys gyventojai ar juos 

prižiūrintys asmenys turėtų nesilankyti kitose fermose, ūkiuose, sodybose. 

 

Mėlynojo liežuvio liga 

Vienintelis efektyvus būdas – sergančių, užsikrėtusių gyvūnų naikinimas. Siekiant užkirsti 

ligos plitimą, nustatomos 100 km apsaugos ir 50 km priežiūros zonos (iš viso 150 km apribojimo 

zona). Šioje zonoje galioja griežti gyvulių transportavimo apribojimai, naudojamos biosaugos 

priemonės, vakcinacija. Įtarus mėlynojo liežuvio ligą, nedelsiant reikia kreiptis į privatų veterinarijos 

gydytoją ar teritorinę Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. 

 

Paukščių gripas 

Iškilus paukščių gripo grėsmei, patariama: 

1. Neįsivežti ir neįsigyti paukščių iš nežinomų teritorijų ir asmenų. 

2. Neįsivežti ir nevartoti neaiškios kilmės paukštienos ir paukštienos produktų, nevalgyti 

patiekalų, kuriuose gali būti termiškai neapdorotos paukštienos. 

3. Neleisti lankytis pašaliniams savo ūkyje ir nesilankyti paukščių fermose. 

4. Stebėti paukščių sveikatos būklę. 

5. Paukščiams girdyti nenaudoti vandens iš atvirų vandens telkinių. 
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6. Esant paukščių gripo grėsmei ar veterinarijos pareigūnui nurodžius, paukščius uždaryti ir 

laikyti patalpose. 

7. Paukščių laikytojai turi turėti asmens apsaugos priemonių: guminių vienkartinių pirštinių, 

respiratorių, avalynės, spec. rūbų, kuriuos po to būtina sudeginti. 

8. Radus sergančių ar nugaišusių paukščių, neliesti ir neimti jų rankomis, neliesti paviršių, 

kurie gali būti užteršti paukščių išskyromis, išmatomis, kruopščiai ir dažnai plauti rankas su vandeniu 

ir muilu. 

9. Galimam paukščių sunaikinimui turėti sandarių polietileninių maišų. 

10. Esant grėsmei ar pasireiškus ligai veterinarijos pareigūno nurodymu sugaudyti paukščius, 

išvalyti patalpas, saugiai sukrauti nukenksminimui paukščių mėšlą, vykdyti kitus pareigūnų 

nurodymus, naudoti asmenines apsaugos priemones (gumines pirštines, respiratorius, guminius batus, 

polietileninius antbačius ir apsiaustus). 

11. Pastebėjus gaištančius paukščius, nedelsiant pranešti Valstybinei maisto ir veterinarijos 

tarnybai, teritorinėms veterinarijos tarnyboms ar aptarnaujančiam veterinarijos gydytojui: 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamas tel. 8 800 40 403, Vilkaviškio valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos tel. (8 342) 52 243. 
 

 

 

 

 

 
   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„AUGALŲ PAVOJINGOS LIGOS PAVOJUS“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 
 

Informacija 

Dėmesio  gyventojams! Vilkaviškio  rajono savivaldybėje  (  

 
seniūnijoje) 

skelbiamas  augalų  ligų  pavojus.  Dėl  pranešimo  perspėkite  kaimynus.  Vykdykite  specialistų 

nurodymus. 
 

 
Nustačius augalų pavojingą ligą: 

Rekomendacijos 

1. Informuoti ir perspėti aplinkinius augalų augintojus apie nustatytą pavojingą augalų ligą. 

2. Imtis priemonių siekiant užkirsti kelią ligos plitimui. 

Siekiant išvengti augalų pavojingos ligos augalų augintojai privalo: 

1. Naudoti augalų kaitą sėjomainoje, kuri mažina per dirvą plintančias ligas. 

2. Vengti greta auginti tokius augalus, kuriuose peržiemoję ar anksti pavasarį pasidauginę 

kenkėjai ar ligos sukėlėjai, galėtų staigiai išplisti į gretimą pasėlį. 

3. Sėti tinkamais sėjos terminais, parenkant atsparias ligoms augalų veisles. 

4. Laiku ir tinkamai naikinti augalų kenkėjus, kurie neretai perneša augalų ligas. 

5. Laiku ir tinkamai naudoti augalų apsaugos priemones. 

Pastebėjus augalų ligą ar ją įtarus, apie tai informuoti Valstybinę augalų apsaugos tarnybą. 
 

 

 

 
 

   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„GAISRO PAVOJUS“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 
 

Informacija 

Dėmesio gyventojams! Vilkaviškio rajono savivaldybėje (   

 
seniūnijoje, 

gyvenvietėje) skelbiamas pastato gaisro pavojus. Saugokite savo ir artimųjų sveikatą ir gyvybę. 

Vykdykite pareigūnų nurodymus. 
 

 
Jeigu dega jūsų butas: 

Rekomendacijos 

• praneškite priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai (tel. 01 arba 112), 

• negelbėkite savo turto, 

• išeikite iš buto, 

• uždarykite duris, bet neužrakinkite buto, 

• nesinaudokite liftu, leiskitės laiptais, 

• pasitikite atvykstančius ugniagesius. 

Jeigu patalpoje daug dūmų: 

• užsidenkite burną ir nosį drėgnu audiniu, 

• eikite pasilenkę arba šliaužkite, 

• nesiveržkite per liepsną, 

• jeigu negalite išeiti į laiptinę, eikite į balkoną  ir šaukitės pagalbos. 

Jeigu dega kaimynų butas: 

• praneškite priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, 

• jeigu laiptinėje kaupiasi dūmai, pasilikite savo bute, 

• uždenkite drėgnais skudurais durų ir ventiliacijos angas, 

• prieikite prie lango ar išeikite į balkoną, kad atvykę ugniagesiai matytų jus. 

Jeigu užsidegė drabužiai: 

• griūkite ant žemės, raičiokitės, kad ugnis užgestų, 

• užsidenkite veidą rankomis, 

• jeigu dega kitas žmogus, pargriaukite jį, 

• ugnį slopinkite (nuo galvos kojų link) tuo, kas po ranka, 

• nudegimo vietą aušinkite vandeniu, sniegu (15 min.), uždėkite rankšluostį, 

• kvieskite medikus. 

Jeigu užsidegė televizorius ar kitas elektros prietaisas: 

• ištraukite kištuką iš elektros tinklo, 

• užmeskite ant elektros prietaiso audeklą, 

• gesinkite gesintuvu ar vandeniu.  

Jeigu užsidegė riebalai ar aliejus: 

• indą uždenkite dangčiu, 

• išjunkite viryklę, 

• atminkite: įkaitusių riebalų negalima gesinti vandeniu. 

Jeigu užsidegė automobilis: 
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• išjunkite variklį, 

• šiek tiek praverkite variklio dangtį ir gesinkite gesintuvu.  

Apie evakavimą pasikalbėkite su savo šeima: 

• aptarkite, kaip reikėtų elgtis, jeigu liepsna ir dūmai atkirstų jums įprastą išėjimą (išlipsite per 

langą, išeisite į balkoną), 

• paskirkite susitikimo vietą lauke, tuomet žinosite, ar visi išėjo iš degančio pastato. 

Jeigu esate viešose vietose: 

• žinokite, kad pastatuose yra evakuaciniai išėjimai, jie žymimi žaliai, 

• mokykloje, parduotuvėje, kino teatre, restorane, viešbutyje ir kitose viešose vietose yra bent 

du išėjimai, 

• apsidairykite ir įsidėmėkite juos. 

Patarimas – įsigykite autonominį dūmų detektorių (jutiklį). 
 

 
   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

 

Gyventojams paskelbti ....................val..........min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„MIŠKO GAISRO PAVOJUS“ 

 

20 m. d. Nr.   

Vilkaviškis 
 

Informacija 

Dėmesio  gyventojams!  Vilkaviškio  rajono  savivaldybėje  (     

 
seniūnijoje, 

gyvenvietėje) skelbiamas miško gaisro pavojus. Saugokite savo ir artimųjų sveikatą ir gyvybę. 

Vykdykite pareigūnų nurodymus. 
 

 
Kilus miško ar durpyno gaisrui: 

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 darbužiais; 

• 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: 

• išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo sistemas, uždarykite langus, orlaides, 

dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas drėgnu audiniu, patikrinkite, ar nėra plyšių; 

• nesiartinkite prie degančio miško ar durpyno, nes galite apsinuodyti; 
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• nukentėjusįjį nuo nuodingų dujų kuo greičiau išveskite ar išneškite 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. 

Vykdykite  kitus  miškininkų,  ugniagesių  gelbėtojų  ir  visuomenės  sveikatos  specialistų 

nurodymus ar patarimus. 
 

 

 
 

   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„PAVOJINGAS RADINYS“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 
 

Informacija 

Dėmesio  gyventojams!  Vilkaviškio  rajono  savivaldybėje  (  

 
seniūnijoje)  rastas 

pavojingas radinys –    

perspėkite kitus ir  laukite nurodymų. 

. Nedelsdami pasišalinkite iš patalpų saugiu atstumu, 

 

Rekomendacijos 

 

Radę pavojingą radinį: 

1. Nelieskite jo, negabenkite jo į policijos komisariatą. 

2. Neperkelkite į kitą vietą, nes tai kelia pavojų tiek jums, tiek aplinkiniams. 

3. Nedelsiant skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112. 

4. Pasistenkite, kad į pavojingą teritoriją nepatektų kiti asmenys, arba pavojingoje teritorijoje 

jau esantys asmenys pasitrauktų saugiu atstumu. 

5. Būtinai sulaukite pareigūnų. Jie įvertins situaciją, užtikrins saugumą ir priims sprendimus, 

kaip su pavojingu radiniu elgtis, kad nekiltų pavojus aplinkiniams. 

Gavę įtartiną siuntinį ar laišką su milteliais  ir jiems išsibarsčius: 

1. Nekratykite, nepurtykite, neprakirpkite ir neišimkite laiško ar paketo turinio. 

2. Nebandykite valyti miltelių, jų uostyti, liesti. 

3. Išjunkite ventiliatorius ir pastato oro kondicionavimo sistemą. 

4. Užsimaukite apsaugines pirštines. 

5. Nedelsdami uždenkite išsibarsčiusius miltelius drabužiais, popieriumi, šiukšlių dėže ar kt. 

6. Išeikite iš patalpos, sandariai uždarykite duris ir langus arba aptverkite vietovę, kurioje 

rastas įtartinas laiškas ar paketas, neleiskite įeiti kitiems asmenims. 

7. Nusiplaukite rankas su muilu. 

8. Kuo greičiau nusivilkite užterštus drabužius ir sudėkite juos į plastikinį maišą. 

9. Kuo greičiau nusiprauskite duše su muilu. Nenaudokite chlorkalkių ar kitų dezinfekavimo 

medžiagų. 

10. Surašykite visus žmones, buvusius tame kambaryje ar teritorijoje, ypač tuos, kurie turėjo 

tiesioginį kontaktą su milteliais. 

11. Jei esate namie, skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu. 

12. Jei esate darbovietėje, praneškite apie įvykį savo institucijos vadovui ir skambinkite 

bendruoju pagalbos telefono numeriu. 
 

 
   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„SPEIGO PAVOJUS“ 

 

20 m. . d. Nr.    

Vilkaviškis 

 

Informacija 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos praneša: numatoma, kad 
 

 

 
 

 
 

(data, laikas arba nurodomas tikėtinas paros metas: rytas, diena, vakaras, naktis) 

sustiprės šaltis. Jis nukris iki oC. 
(tikėtina temperatūra) 

 

 
Artėjant dideliam speigui: 

Rekomendacijos 

• pasirūpinkite vandens, maisto ir kuro atsargomis; 

• jei turite galimybę, įsigykite šildymo prietaisus; 

• pasirūpinkite šiltais drabužiais ir avalyne. 

Jei oras labai atšąla ir pučia stiprus vėjas: 

• be  reikalo neikite į lauką, stenkitės likti šiltose patalpose. Prireikus išeiti, būkite kuo 

trumpiau; 

• be reikalo nevykite į tolimas keliones, jei vykstate, važiuokite ne vienas; 

• venkite didelio fizinio krūvio, nedirbkite jokių sunkių darbų  šaltyje,  ypač  jei  sergate 

širdies  ligomis  ar  jūsų kraujospūdis padidėjęs; 

• 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); 

• jei šaltyje tenka ko nors laukti, negalima stovėti ar sėdėti  ramiai,  reikia  kuo daugiau 

judėti,  mosuoti rankomis, šokinėti ar pan.; 

• pajutę, kad šąla veidas, darykite grimasas, t. y. mankštinkite veido raumenis, patrinkite 

šąlančius skruostus, ausis, nosį, judinkite kojų pirštus; 

• stenkitės nesuprakaituoti ir nesušlapti, jei drabužiai sušlapo, nedelsdami pakeiskite juos 

sausais; 

• valgykite šiltą, kaloringesnį maistą,  gerkite šiltų skysčių, venkite alkoholio; 

• nesinaudokite  savos   gamybos   elektros šildymo prietaisais, nejunkite kelių elektros 

prietaisų į vieną elektros lizdą ir nepalikite jų įjungtų į tinklą be priežiūros. 
Sušalimo simptomai: 

• šiurpulys; 

• kūno temperatūros sumažėjimas (mažiau kaip +35 oC); 

• žmogus tampa abejingas, mieguistas, sustingęs, nebegali aiškiai mąstyti ir gerai judėti; 

• sulėtėja širdies veikla ir kvėpavimas. 

Pirmoji pagalba sušalus: 
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• eikite (neškite sušalusįjį) kuo greičiau į kambario temperatūros patalpą; 

• nusirenkite (nurenkite) drabužius; 

• pamatuokite kūno temperatūrą: jei ji žemesnė nei +35 oC, nedelsdami kvieskite greitąją 

medicinos pagalbą; 

• pirmiausia sušildykite  krūtinę, kaklą, galvą, kirkšnis. Sušalus galima šildytis vonioje 

+20 oC vandens temperatūroje, per 10–30 min. vandens temperatūrą keliant iki +37 oC. 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; 

• nušalimo simptomai – nepridengtų  kūno vietų (dažniausiai – ausys, nosis, skruostai) 

audinių   pakenkimas. Nušalusi vieta praranda jautrumą, pakinta jos spalva. 

Pirmoji pagalba nušalus: 

• kuo greičiau eikite (arba padėkite nukentėjusiajam patekti) į šiltą patalpą; 

• 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; 

• gerkite šiltus ir saldžius gėrimus; 

• nedaug nušalusias kūno vietas, kai arti nėra šiltų patalpų, šildykite delnais arba glauskite 

prie šiltos kūno dalies; 

• nušalusių vietų netrinkite (ypač sniegu). Draudžiama nušalusias vietas šildyti tiesiogine 

šiluma  (glausti prie radiatorių, guminių šildyklių, merkti į karštą vandenį ir pan.); 

• atšildymą galima užbaigti, kai nušalusių kūno dalių oda suminkštėja ir grįžta jutimai; 

• 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); 

• jei nušalusi  vieta  neatgauna jautrumo, kvieskite  asmens  sveikatos  priežiūros 

specialistus. 
 

 
   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„GELEŽINKELIO, ORO, VANDENS, AUTOMOBILIŲ TRANSPORTO AVARIJOS“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 
 

Informacija 

Dėmesio! Vilkaviškio rajono savivaldybėje,    

 
seniūnijoje, kelio atkarpoje 

  skelbiamas transporto avarijos pavojus. Rinkitės aplinkinius maršrutus. 

 

Rekomendacijos 

Ką reikėtų žinoti geležinkelio avarijos atveju: 

1. Saugiausi yra viduriniai vagonai. 

2. Sunkių daiktų negalima dėti ant viršutinių lentynų, kad staigiai stabdant jie krisdami 

nesužeistų. 

3. Reikėtų neužgriozdinti praėjimų lagaminais, kad prireikus galėtumėte netrukdomi išbėgti 

iš vagono. 

4. Vagonui griūvant, reikėtų įsitverti į ką nors stabilų (sėdynę, gultą, stalą), kojomis įsiremti į 

sieną, lubas, kad negriuvinėtume po vagoną. 

5. Vagonui nustojus verstis, kuo skubiausiai turite jį palikti. 

6. Reikia padėti išeiti iš vagono sužeistiems. 

7. Reikia pasitraukti nuo vagono 30 metrų atstumu. 

Ką reikėtų žinoti oro avarijos atveju: 

1. Reikia mokėti naudotis gelbėjimosi liemenėmis, esančiomis orlaivyje. 

2. Prieš skrydį būtina susipažinti su saugaus elgesio taisyklėmis. 

3. Avarijos metu reikia tiksliai vykdyti orlaivio personalo nurodymus. 

Ką reikėtų žinoti automobilių transporto avarijos atveju: 

1. Reikia išlaikyti savitvardą. 

2. Matant, kad įvykis neišvengiamas, reikia skubiai gulti ant grindų ar sėdynių, užsidengti 

galvą rankomis, įtempti raumenis. 

3. Reikia įvertinti visų eismo įvykio dalyvių būklę. 

4. Po avarijos reikia įvertinti situaciją, transporto priemonės būklę. 

5. Reikia pasistengti savarankiškai išlipti iš autotransporto priemonės ir padėti kitiems. Jei 

negalima to padaryti patiems, reikėtų nusiraminti, kuo patogiau įsitaisyti ir laukti pagalbos. 

6. Išlipti iš automobilio galima, tik visiškai jam sustojus. 

7. Privaloma pasitraukti saugiu atstumu nuo įvykio vietos. 

8. Reikia pranešti policijai, prireikus – priešgaisrinei tarnybai, medikams, suteikti pirmąją 

pagalbą nukentėjusiesiems. 

9. Reikia išsaugoti visus avarijos pėdsakus, kol atvyks policija. 

10. Įkritus automobiliui į vandenį, reikia pasistengti išsiropšti iš jo, kol automobilis visiškai 

nenugrimzdo. 
 

   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„PASTATO GRIUVIMAS“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 
 

Informacija 

Dėmesio! Vilkaviškio rajono savivaldybėje,   

 
, skelbiamas pastato 

griuvimo  pavojus.  Nesiartinkite  prie  šių  pastatų.  Gyventojai,  saugokite  save  ir  artimuosius, 

perspėkite kitus, nekelkite panikos ir laukite nurodymų. 

 

Rekomendacijos 

Jei pastebėjote, kad įtrūkusios pastato lubos, sienos, byra tinkas ar esate griūvančiame vieno 

aukšto name arba pirmame, antrame pastato aukšte ir galite spėti per kelias sekundes pasišalinti iš jo 

– taip ir elkitės. Reikia kuo skubiai palikti patalpas ir pasitraukti nuo pastato į atviras vietoves. 

Visus kambario baldus: stalų viršus, spintų duris ir t. t. galima panaudoti galvos apsaugai nuo 

krintančių daiktų. Evakuojantis išjungiami elektros prietaisai, dujų įrenginiai, pasiimami dokumentai 

ir būtiniausi daiktai. Nesinaudoti žiebtuvėliais ar degtukais (gali būti nutekėjusios dujos ir įvykti 

sprogimas).Jeigu jau išbėgote, tai nebėgti palei pastato sienas, kur yra didžiausias krintančių nuolaužų 

pavojus. 

Kaip elgtis, patekus po nuolaužomis: 

1. Svarbiausia – neprarasti vilties. Kvėpuokite giliai, įvertinkite situaciją ir stenkitės bet kokia 

kaina išgyventi. 

2. Atlaisvinkite prispaustas rankas ir kojas. Tai daryti reikia atsargiai, iš lėto judinant 

prispaustas galūnes žemyn ir į šonus, stengiantis nesujudinti virš jūsų kabančių nuolaužų, kad jos 

nesugriūtų ant jūsų. 

3. Rūpinkitės savimi. Apsižiūrėkite žaizdas, jeigu stipriai kraujuojate, prispauskite žaizdos 

vietą. Jeigu lauke šalta, reikia gultis ant šono, susiriesti į kamuoliuką ir pakišti po savimi ranką, kad 

sąlytis su šalta žeme būtų kuo mažesnis. Galima ir sėdėti – kelius pritraukus prie krūtinės, pasilenkus 

ir galvą pridengus rankomis. Jeigu šalia yra kokių nors drabužių, antklodžių, laikraščių, kartono ir 

pan., reikia tai panaudoti kaip patiesalus ir antklodes. 

4. Stenkitės kaip nors pranešti apie savo buvimo vietą. Šaukite, belskite, ypač jeigu girdite, 

kad vyksta gelbėjimo darbai. Žinokite, kad gelbėtojai kiekvieną paieškos valandą išjungs veikiančią 

techniką ir suorganizuos bent 10 minučių tylos, kad galėtų išgirsti pagalbos šaukiančių žmonių balsus. 

Efektyviausias garsas bus beldžiant kokiu nors gelžgaliu, akmeniu per kokį nors nutrūkusį vamzdį. 

Jeigu turite mobilųjį telefoną – skambinkite ir praneškite apie save. 

5. Bandykite rasti galimą išėjimą. Tik nereikia beatodairiškai bandyti išjudinti sugriuvusių 

balkių, plytų ir kitokių nuolaužų, nes gali būti, kad būtent jie laiko virš jūsų kabančias pastato 

nuolaužas. Neatsargiai ištraukę laikančią „detalę“, galite būti prispausti viso kalno kitų nuolaužų. 

6. Bandykite išsiaiškinti, ar šalia nėra daugiau žmonių, patekusių į tokią situaciją. 

Nesiartinkite prie akivaizdžiai pažeistų ir apleistų pastatų, jokiu būdu negalima eiti į jų vidų. 

Taip pat apie pavojų perspėkite kitus asmenis. 
 

   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMO SUTRIKIMAS“ 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 

 

Informacija 

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ praneša apie, kad   
 

 

 
 

(data, laikas arba nurodomas tikėtinas paros metas: rytas, diena, vakaras, naktis) 

Dėl avarijos šilumos tiekimo tinkluose bus nutrauktas šilumos tiekimas  
 

 

 
 

(gatvės pavadinimas, namų numeriai) 

 

Rekomendacijos 

Gyventojai, gavę pranešimą apie šilumos tiekimo sutrikimą (nutraukimą): 

• užsandarinkite namo laiptinės duris ir langus bei apšiltinkite laiptinėse esančius šildymo 

prietaisus (radiatorius) ir juos jungiančius vamzdžius šiltinančiomis medžiagomis; 

• atrakinkite rūsiuose esančius sandėliukus, kad esant būtinumui būtų galima atsukti 

šildymo sistemos vamzdyne nudrenavimo akles; 

• pradarykite karšto ir šalto vandens čiaupus; 

• pastebėję šildymo prietaisų (radiatorių) ir vamzdynų įtrūkimus, praneškite šilumos 

tiekėjui; 

• patalpų šildymui  nesinaudokite savos gamybos elektros šildymo prietaisais, nejunkite 

kelių į vieną elektros lizdą bei nepalikite jų įjungtų į tinklą be priežiūros. 

• nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus. 
 

 

 
 

   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„PRAMONINĖ AVARIJA PAVOJINGAME OBJEKTE“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 
 

Informacija 

Dėmesio! Vilkaviškio rajono savivaldybėje,   

 
, įvyko pramoninė 

avarija pavojingame objekte   . Gyventojai, saugokite save ir artimuosius,  perspėkite 

kitus, nekelkite panikos ir laukite nurodymų. 

 

Rekomendacijos 

Išgirdus sirenų kauksmą, t. y. signalą „Dėmesio visiems“, įsijunkite radijo stotį „Kapsai“ ar 

televizorių, kad sužinotumėte informaciją apie avariją ir išklausytumėte rekomendacijas, kaip reikia 

elgtis. 

Uždarykite langus, atjunkite elektros prietaisus ir dujas. 

Apsiaukite guminę avalynę, apsirenkite apsiaustą, pasiimkite dokumentus, šiltesnių rūbų, 

maisto kelioms paroms, praneškite kaimynams ir be panikos išeikite. 

Nuo avarijos vietos būtina pasitraukti ne mažesniu kaip 1,5 kilometro atstumu. Judėti būtina 

statmenai vėjo krypčiai. 

Kvėpavimo takų apsaugai naudokite vatos-marlės raištį, šaliką, skarelę ar bet kokį medžiagos 

gabalėlį, jei turite – dujokaukę. 

Jeigu negalite išeiti iš užteršimo zonos, sandariai uždarykite langus ir duris, ventiliacines 

angas, dūmtraukius, užklijuokite plyšius. 

Nesislėpkite rūsiuose, pusrūsiuose ar pirmuose aukštuose, pasirūpinkite kvėpavimo takų 

apsauga. 

Kaip reikėtų elgtis po avarijos: 

1. Jeigu įtariate, kad galėjote apsinuodyti ar kitaip nukentėjote, kreipkitės pagalbos į gydymo 

įstaigas. 

2. Sugrįžti į pastatus leidžiama tik atlikus cheminių medžiagų kontrolę. 

3. Sugrįžę į namus, kuo skubiau išsimaudykite po dušu, užterštus rūbus – išskalbkite, o jei to 

padaryti negalima – išmeskite. 

4. Kruopščiai išvalykite patalpas drėgna pašluoste. 

5. Nenaudokite vandens iš šulinio, maisto produktų, kol jie nebus ištirti ir nebus leista juos 

naudoti. 
 

 

 
   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„HIDROTECHNIKOS STATINIO AVARIJA“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 
 

Informacija 

Dėmesio! Vilkaviškio rajono savivaldybėje,   

 
, įvyko 

hidrotechnikos statinio   avarija. Gyventojai, saugokite save ir artimuosius, perspėkite 

kitus, nekelkite panikos ir laukite nurodymų. 

 

Rekomendacijos 

Patenkantys į užtvindymo zoną gyventojai turi ir patys stebėti aplinką, o gręsiant užtvindymui, 

privalo: 

• palikti užtvindymo zoną pasitraukiant į aukštesnes saugias vietas; 

• padėti evakuotis seneliams ir vaikams, neįgaliesiems, apie pavojų perspėti kaimynus; 

• užsandarinti pastatų langus ir duris, išjungti elektros ir dujinius prietaisus, kiek galima 

aukščiau sukelti visus daiktus, kuriuos gali sugadinti vanduo; 

• gyvulius suvaryti į neužliejamas vietas, pasirūpinti naminiais gyvūnais; 

• išeinant  iš  namų  pasiimti  dokumentus,  vertingus  daiktus,  gyvybiškai  svarbius 

medikamentus; 

• pažymėti šulinius, kitas pavojingas vietas. 

Po užtvindymo, reikia: 

• dėl skubios pagalbos suteikimo kreiptis į gelbėjimo tarnybas; 

• nesiartinti prie nukarusių, nutrūkusių elektros laidų; 

• vengti vandens išplautų griovų, duobių; 

• apžiūrėti savo pastatus; 

• nevartoti maistui gaminti šulinių vandens; 

• vykdyti  visas  Visuomenės  sveikatos  centro  ir  Valstybinės  maisto  ir  veterinarinės 

tarnybos rekomendacijas; 

• likviduoti potvynio padarinius. 
 

 

 
   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„VANDENS TIEKIMO SUTRIKIMAS“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 

 

Informacija 

UAB „Vilkaviškio vandenys“ praneša apie tai, kad    
 

 

 
 

(data, laikas arba nurodomas tikėtinas paros metas: rytas, diena, vakaras, naktis) 

 

Dėl avarijos vandens tiekimo tinkluose bus nutrauktas vandens tiekimas  
 

 

 
 

(gatvės pavadinimas, namų numeriai) 

Gyventojai nepanikuokite, perspėkite kitus žmones. Pasirūpinkite talpomis ir geriamuoju vandeniu. 

 

Rekomendacijos 

Išgirdę šį pranešimą pasistenkite įspėti kitus žmones ir pasirūpinti talpomis vandeniui. Jei 

galite, nusipirkite iš parduotuvės geriamo vandens atsargų. Nepirkite atsargoms vaisvandenių ar 

gazuotų gėrimų. Išnaudotas talpas neišmeskite, kad turėtumėte kur išpilstyti ir saugoti atvežamą 

vandenį. Turimą vandenį laikykite uždarose talpose, kad nepatektų nešvarumai ar atsitiktinai 

neišsilietų. Nelaikykite vandens į plastikinėse ne sąlyčiui su maistu skirtose talpose. 

Asmeniniam vartojimui nenaudokite lietaus, atvirų vandens telkinių, visuomenės sveikatos 

centro darbuotojų nepatikrintų šachtinių šulinių, kitų atsitiktinių talpyklų vandens. Racionaliai 

naudokite atvežamą vandenį. Kitiems poreikiams tenkinti, pagal galimybes, rinkite lietaus vandenį, 

o žiemos metu tirpinkite sniegą arba ledą. 

Tikrindami ar neatsirado vandentiekio sistemoje vanduo visada užsukite čiaupus. Šaltuoju 

metų laiku nepalikite neapšiltinų vandentiekio vamzdžių, atkastų tranšėjų, kad neužšaltų pradėtas 

tiekti vanduo. 

Dėl darbų vykdymo vandens tinkluose ir vandens paleidimo metu gali laikinai padidėti 

vandens drumstumas ir kokybė, todėl nerekomenduojama tokio vandens gerti ar naudoti maistui 

ruošti. 
 

 

 
 

   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„VISUOMENĖS NERAMUMAI, SUSIBŪRIMAI, RIAUŠĖS“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 
 

Informacija 

Dėmesio! Vilkaviškio rajono savivaldybėje,    

 
vyksta (numatomi) 

visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės. Gyventojai, saugokite save ir artimuosius, nekelkite 

panikos, vykdykite pareigūnų nurodymus. 

 

Rekomendacijos 

Stenkitės išvengti vietų, kuriose vyksta visuomenės neramumai, susibūrimai ir riaušės. 

Jeigu nepavyko išvengti tokių vietų: 

1. Elkitės itin atsargiai – sekite situaciją. 

2. Venkite itin gausių žmonių susibūrimo vietų. 

3. Nefotografuokite ir nefilmuokite susibūrimų, riaušių. 

4. Laikykitės nustatytų apribojimų. 

5. Neįžeidinėkite kitų ir nereaguokite į įžeidimus. 

6. Stenkitės kuo greičiau išeiti iš susibūrimo ar riaušių vietos. 
 

 

 

 
 

   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„TERORISTINIAI IŠPUOLIAI“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 
 

Informacija 

Dėmesio! Vilkaviškio rajono savivaldybėje,  

 
įvykdytas (numatomas) 

teroristinis  išpuolis.  Gyventojai,  saugokite  save  ir  artimuosius,  nekelkite  panikos,  vykdykite 

pareigūnų nurodymus. 

 

Rekomendacijos 

Išgirdę pranešimą apie vykdomą ar įvykdytą teroro aktą stenkitės išlikti ramūs, vykdykite 

specialiųjų tarnybų nurodymus. Nekelkite panikos, nes galite išprovokuoti teroristus paspartinti 

teroro aktą,  taip pat gali sukliudyti pareigūnams sustabdyti nusikaltimą arba sumažinti jo pasekmes. 

Įvykus teroro aktui, jei jums ar kitiems reikia pagalbos, nedelsiant skambinkite bendruoju 

pagalbos  telefonu  112.  Vykdykite  specialiųjų  ir  gelbėjimo  tarnybų  nurodymus.  Pasitraukite  iš 

pavojaus vietos ir perspėkite kitus apie pavojų. Išlikite ramūs, nepanikuokite, elkitės apgalvotai. Jei 

esate sužeistas, pirmiausia pasirūpinkite savimi, po to įvertinkite, ar galite padėti kitiems. Šeimai 

patartina turėti veiksmų ekstremaliose situacijose planą. Kiekvienas šeimos narys privalo žinoti 

specialiųjų ir gelbėjimo tarnybų telefonų numerius. Žinokite, kaip namie atjungti vandens, dujų ir 

elektros tiekimą. Patartina susitarti dėl vietos, kurioje jūs galėsite susitikti su savo šeimos nariais 

ekstremalios situacijos metu. 

Evakuacijos atveju pasiimkite pirmo būtinumo daiktus, asmens dokumentus, geriamo 

vandens ir truputį maisto, tinkamus drabužius, nuolat vartojamus vaistus, mobilųjį  telefoną. Visada 

žinokite, kur yra atsarginiai išėjimai iš patalpos. Jeigu įvyko sprogimas, kilo gaisras ar pažeista pastato 

konstrukcija, niekada nesinaudokite liftu. 

Niekada neimkite iš nepažįstamų žmonių paketų ir krepšių, nepalikite savo bagažo be 

priežiūros. Jokiu būdu neimkite iš nepažįstamų žmonių dovanų, neimkite daiktų, kuriuos prašo 

kažkam perduoti. 

Būkite budrūs ir saugokitės žmonių, kurie apsirengę ne pagal metų laiką. Jeigu jūs matote 

vasarą žmogų, apsirengusį paltu arba šilta striuke, būkite atsargūs – po šiais drabužiais teroristai 

dažnai slepia sprogmenis. Geriau laikykitės nuo šio žmogaus atokiau ir atkreipkite į jį teisėsaugos 

pareigūnų dėmesį. 
 

 
   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„KAITROS PAVOJUS“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 

 

Informacija 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos praneša: numatoma, kad 
 

 

 
 

 
 

(data, laikas arba nurodomas tikėtinas paros metas: rytas, diena) 

Pakils oro temperatūra. Ji pakils iki + oC. 
(tikėtina temperatūra) 

 

 
Artėjant kaitrai: 

Rekomendacijos 

1. Apsirūpinkite šviesiais, natūralios medžiagos, laisvais, prakaitą sugeriančiais drabužiais. 

2. Jei turite galimybę, įsirenkite namuose kondicionierių arba įsigykite ventiliatorių. 

3. Pasirūpinkite geriamojo vandens atsargomis. 

4. Jei gyvenate nuosavame name ir dažnai tenka būti lauke, pasirūpinkite pavėsine. 

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. 

Kaitros metu laikykitės bendrų rekomendacijų: 

1. Dienos metu namuose langus uždenkite tamsiomis užuolaidomis, žaliuzėmis ar ritininėmis 

užuolaidomis. Vėdinti patalpas rekomenduojama nakties metu. 

2. Daugiau laiko praleiskite vėsiose patalpose, be reikalo neikite į lauką, prireikus išeiti, 

stenkitės būti šešėlyje. 

3. Ribokite buvimo karštyje trukmę, venkite saulėkaitos, tiesioginių saulės spindulių poveikio, 

ypač pavojinga užmigti saulės atokaitoje. 

4. Ribokite fizinį aktyvumą, pasivaikščiojimams rinkitės rytinį ar vakarinį laiką. 

5. Atviras kūno vietas tepkite apsauginiu kremu nuo saulės, nešiokite akinius su ultravioletinių 

spindulių filtrais. 

6. Dėvėkite šviesius, natūralaus pluošto, laisvus, prakaitą sugeriančius drabužius. Lauke 

būtinai pridenkite galvą apdangalu arba dėvėkite kepurę, avėkite odinę avalynę. 

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. 

8. Venkite alkoholinių gėrimų, skysčių su kofeinu, cukrumi ar saldikliais. 

9. Valgykite lengvai pasisavinamą maistą, geriausiai – daug vaisių ir daržovių. 

10. Jei turite gyvūnų, pasirūpinkite, kad jie neliktų be vandens ir pavėsio, nelaikykite jų 

atokaitoje. 

Patarimai darbdaviams: 

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. 
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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. Darbuotojams, dirbantiems karštyje, darykite specialias pertraukas vėsioje vietoje, kurių 

trukmę ir dažnumą nustatykite savo nuožiūra, tačiau ne rečiau nei kas 1,5 val. 

4. Atkreipkite dėmesį, kad nuo perkaitimo dėl didelio fizinio krūvio karštyje daugiausia 

nukenčia žemdirbiai, statybininkai, kelininkai, sportininkai, kariai, pratybų metu dirbantys lauko 

sąlygomis. 
 

 

 

 

 
 

   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO SUTRIKIMAS“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 
 

Informacija 

Dėmesio!   Vilkaviškio   rajono   savivaldybėje,     

 
,   įvyko   elektros 

energijos  tiekimo  sutrikimas.  Gyventojai,  saugokite  save  ir  artimuosius,  nekelkite  panikos, 

vykdykite nurodymus. 

 

Rekomendacijos  

Jeigu Jūsų namuose dingo elektra: 

• pirmiausia pasitikslinkite, ar nevyksta planiniai elektros įrenginių remonto darbai. Šie 

darbai vykdomi pagal iš anksto nustatytą grafiką, kuris yra skelbiamas vietos spaudoje ar masinės 

informacijos priemonėmis; 

• jeigu planiniai darbai nevyksta, išsiaiškinkite, ar gedimas įvyko namo vidaus tinkle ar 

išoriniame tinkle. Jeigu aplinkiniuose namuose elektra yra, vadinasi, gedimas įvyko namo vidaus 

tinkle. Jei elektra dingusi keliuose namuose – gedimas įvyko išoriniame skirstomajame elektros 

tinkle; 

• jokiu būdu negalima patiems bandyti šalinti gedimų, reikia kreiptis į tokius gedimus 

šalinančius kvalifikuotus specialistus, o dėl gedimo, įvykusio išoriniame skirstomajame elektros 

tinkle, reikia kreiptis į vietovę aptarnaujantį elektros tinklų dispečerį. Informacija AB „Rytų 

skirstomųjų tinklai“ vartotojams teikiama telefonu 1802. 

Jeigu savo būste pastebėjote įtampos svyravimo požymių: 

• jei lemputės dega neįprastai ryškiai ar jos prigęsta ir vėl pradeda ryškiai šviesti, nedelsdami 

išjunkite įvadinį automatinį jungiklį arba išjunkite iš elektros tinklo visus elektros prietaisus. Apie 

įtampos svyravimus praneškite vietovę aptarnaujančiam elektros tinklų dispečeriui. 

Prisiminkite: 

• negalima liestis ar net artintis prie elektros tiekimo linijų, transformatorinių, variklių ir 

kitų įrenginių, negalima liesti nukritusių laidų, atidaryti elektros tinklų įrenginių duris, skirstymo 

spintų dureles, lipti ant atramų – tai pavojinga gyvybei; 

• prieš jungiant elektros prietaisus į elektros tinklą, būtina nuodugniai susipažinti su jų 

naudojimosi taisyklėmis ir griežtai jų laikytis; 

• neleiskite vaikams naudotis elektros prietaisais be suaugusiųjų priežiūros; 

• elektros įrenginiai turi būti įrengiami, prižiūrimi ir eksploatuojami laikantis Elektros 

įrenginių įrengimo, eksploatavimo instrukcijų reikalavimų; 

• montuoti ir remontuoti elektros įrenginius gali tik kvalifikuoti specialistai; 

• nepalikite be priežiūros įjungtų į elektros tinklą prietaisų; 

• draudžiama naudotis savos gamybos elektros prietaisais. 
 

 
   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Gyventojams paskelbti val. min. 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„KARINĖ ATAKA, MAIŠTAS, SUKILIMAS“ 

 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 
 

 
Dėmesio!    

 

 

(data) 

Informacija 

pradėta karinė ataka (maištas, sukilimas) Lietuvos 

Respublikos teritorijoje. Gyventojai, saugokite save ir artimuosius, įsijunkite Lietuvos radiją ar 

televiziją, perspėkite kitus ir laukite nurodymų. 
 

Rekomendacijos 

Išgirdę pranešimą apie vykdomą karinę ataką, prasidėjusį maištą ar sukilimą, stenkitės išlikti 

ramūs, nepasiduokite panikai ir vykdykite specialiųjų tarnybų nurodymus. Būdami namuose 

įsijunkite radiją, televizorių, kur transliuojama svarbi informacija. Apie kilusį pavojų įspėkite 

artimuosius ir kitus žmones. Su šeimos nariais iš anksto reikėtų būti susitarus, kur galėsite susitikti 

ekstremalios situacijos metu. 

Pasiruoškite galimai evakuacijai. Turėkite pasiėmę asmens dokumentus, higienos reikmenis, 

vartojamus vaistus, tvarsliavos, geriamojo vandens, tinkamų drabužių, greitai negendančio maisto, 

mobilųjį telefoną, žibintuvėlį, nešiojamąjį radijo imtuvą, atsarginių elementų. Išvykdami iš namų 

atjunkite dujų, vandens, elektros tiekimą. 

Jeigu netoliese išgirdote susišaudymą, triukšmą, nedelsdami susiraskite saugią vietą ir 

gulkite užsidengdami galvą rankomis. Nedarykite staigių judesių. Jei tapote sužeistas, pirmiausia 

pasirūpinkite savimi, po to įvertinkite, ar galite padėti kitiems. 

Keliaukite tik dienomis, stenkitės susiburti į didesnes civilių grupes. Keliaudami nedėvėkite 

jokių maskuojamųjų spalvų drabužių ar kariškų simbolių, matomoje vietoje pakabintų medžioklinių 

peilių ar gertuvių. Išeidami iš miesto neikite bet kur – ieškokite kontrolės punkto. 

Būdami veiksmų zonoje laikykitės atokiau nuo karių ar pareigūnų, nes galite tapti atsitiktine 

auka. Kai aplinkui šaudo, į automobilį nesėskite – jis taps lengvu taikiniu. Jeigu Jūsų namo rūsys 

tvirtomis sienomis ir betonine perdanga paverskite jį slėptuve sukaldami prie sienos tvirtas, plačias 

lentynas ir pagal galimybes įrengdami antrą išėjimą. 
 

 
   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Gyventojams paskelbti val. min. 
 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA _ 
(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas) 

 

PRANEŠIMAS 

„NUSIKALTIMAI, NUSIKALSTAMI NERAMUMAI, GAUJŲ SIAUTĖJIMAS“ 

20 m. d. Nr.    

Vilkaviškis 

Informacija 

Dėmesio! Vilkaviškio  rajono  savivaldybėje,     ,  pavojų  kelia 

prasidėję nusikaltimai, nusikalstami neramumai, gaujų siautėjimai. Gyventojai, saugokite save ir 

artimuosius, perspėkite kitus ir laukite nurodymų. 

Rekomendacijos 

Kaip elgtis įvykus sprogimui: 

1. Kriskite ant žemės ir rankomis užsidenkite galvą. Jei yra galimybė, būtinai pasinaudokite 

bet kokia priedanga – tai gali būti pastatas, griovys, dauba, medis ar net šaligatvio bortas, patalpos 

viduje – spintelė, stalas, siena. 

2. Neskubėkite palikti priedangos. Kai kurios skeveldros skrenda bumerango principu ir 

apsukusios ratą nukrenta netoli sprogimo vietos. 

3. Jeigu nenukentėjote, o skeveldros daugiau nekrenta, pasitraukite iš sprogimo vietos. 

Žinokite, kad sprogimas gali pasikartoti – tokią taktiką labai dažnai naudoja teroristai: įvykdę gana 

nedidelį sprogimą, jie lukteli, kol atvyksta specialiosios tarnybos, ir tada įvykdo tikrąjį teroro aktą, 

taip sutrikdydami specialiųjų tarnybų darbą. 

4. Jeigu sprogimas įvyko pastate, išeidami naudokitės avariniais išėjimais. Naudotis liftais 

ir kitais elektriniais įrenginiais griežtai draudžiama. 

5. Padėkite sužeistiesiems evakuotis į saugią vietą ir suteikite pirmąją pagalbą. Rinkdamiesi 

saugią vietą, venkite apgriuvusių pastatų, nes jie ar jų dalis gali visiškai sugriūti. 

6. Apie įvykį praneškite bendruoju pagalbos numeriu 112. 

Ką daryti, jeigu jus paėmė įkaitu: 

1. Prisiminkite, kad turite tik vieną tikslą – išgyventi. 

2. Susitaikykite su situacija ir būkite pasiruošę laukti. Pasistenkite nusiraminti ir neleiskite 

panikuoti kitiems įkaitams. 

3. Žinokite, kad bijoti yra normalu. Pirmosios 15–45 min. yra pačios pavojingiausios, todėl 

vykdykite visas grobėjų instrukcijas. Kuo ilgiau būsite kartu, tuo mažesnė tikimybė, kad grobėjas 

jus sužalos. 

4. Nekalbėkite be reikalo, tik jei būtina, stenkitės būti draugiškas, bet nesukčiaukite. 

5. Nemaldaukite, nesiteisinkite ir neverkite. 

6. Nesakykite pastabų ir neduokite pasiūlymų grobėjams. 

7. Nesiginčykite su grobėjais ir kitais įkaitais, išreikškite bendrą požiūrį. 

8. Neatsukite į grobėjus nugaros, jeigu negausite iš jų tokio nurodymo. Akių kontaktas gali 

būti geras dalykas, žmonės linkę mažiau žudyti, jei į juos žiūrima, bet nespoksokite į pagrobėjus be 

perstojo. 

9. Jeigu jums siūlo pavalgyti, neatsisakykite, net jeigu nenorite. Tai jums suteiks jėgų, o 

atsisakymas supriešins. 

10. Pabandykite pailsėti, atsisėskite, jeigu galite. Jeigu situacija ilgai užsitęstų, pabandykite 

pamiegoti. 

11. Nebandykite bėgti, kol nebūsite visiškai tikras, kad pasiseks, ir netgi jei esate tikras, 

pagalvokite dar kartą prieš bandydamas. 

12. Jei kam nors iš įkaitų reikalinga medicinos pagalba, praneškite tai grobėjams, kalbėkite 

trumpai ir ramiai, nieko nedarykite, kol negausite leidimo. 
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13. Jei tikite, kad gelbėjimo operacija tuoj įvyks arba girdite triukšmą ir susišaudymą, raskite 

saugią vietą, gulkite ant grindų, galvą uždenkite rankomis ir nedarykite jokių staigių judesių. Jokiu 

būdu nebėkite pareigūnų, kurie vykdo išlaisvinimo operaciją, link, nes galite būti palaikyti grobėjais. 
 

   

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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PATVIRTINTA 

28 priedas 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2014 m. gegužės 8 d. įsakymu 

Nr. B-ĮV-539 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PERSPĖJAMŲ IR 

INFORMUOJAMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, 

KITŲ ĮSTAIGŲ IR ŪKIO SUBJEKTŲ APIE GRESIANČIĄ AR SUSIDARIUSIĄ 

EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, GALIMUS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PADARINIUS IR APSISAUGOJIMO NUO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS BŪDUS 

SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Institucijos, įstaigos, ūkio 

subjekto pavadinimas 

Kontaktiniai telefonų, faksų numeriai, elektroninio 

pašto adresai perspėjimui vykdyti 
  darbo metu ne darbo metu 

VALSTYBĖS INSTITUCIJOS 

1. Kauno teritorinė muitinė 

Kybartų kelio postas 

(8 342) 30 252 

raimondas.sapoka@cust.lt 

(8 342) 30 252 

2. Kauno teritorinė muitinė 

Kybartų geležinkelio postas 

(8 342) 30 048 

linas.svitojus@cust.lt 

 

(8 342) 30 048 

3. Kauno apygardos prokuratūros 

Marijampolės apylinkės 

prokuratūra (darbo vieta 

Vilkaviškyje) 

 

(8 342) 20 519 
rimanta.batuleviciene@prokuraturos.lt 

 

 

- 

4. Marijampolės APGV 

Vilkaviškio PGT 

(8 342) 60000 

vilkaviskis.pgt@vpgt.lt 

(8 342) 60 000 

5. VSAT Lazdijų rinktinė 

Vištyčio užkarda 

(8 342) 63500 

vsat.vistycio.ob@vsat.vrm.lt 

(8 342) 63 500 

6. VSAT Lazdijų rinktinė 

Kybartų užkarda 

(8 342) 30250 

vsat.kybartu.ob@vsat.vrm.lt 

(8 342) 30 250 

7. VSAT Lazdijų rinktinė 

Lieponos užkarda 

(8 342) 30249 

vsat.lieponos.ob@vsat.vrm.lt 

(8 342) 30 249 

8. Marijampolės miškų urėdija 

Vilkaviškio girininkija 

(8 687) 79478 

vilkaviskis@mmu.lt 

- 

9. „Marijampolės regiono keliai“ 

Vilkaviškio kelių tarnyba 

(8 342) 60143 

r.girdauskas@mrkeliai.lt 

(8 342) 60 143 

10. AB „Lietuvos paštas“ (8 37) 401 303 

t.dilius@post.lt 

- 

11. VMVT Vilkaviškio VMVT (8 342) 52249 

vilkaviskior@vet.lt 

- 

SENIŪNIJOS 

1. Bartninkų seniūnija (8 342) 66 011 

bartninkusen@vilkaviskis.lt 

- 

2. Keturvalakių seniūnija (8 342) 66 022 

keturvalakiusen@vilkaviskis.lt 

- 

3. Kybartų seniūnija (8 342) 66 060 

kybartusen@vilkaviskis.lt 

- 

4. Šeimenos seniūnija (8 342) 66 044 

seimenossen@vilkaviskis.lt 

- 

5. Gražiškių seniūnija (8 342) 66 018  
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Eil. 

Nr. 

Institucijos, įstaigos, ūkio 

subjekto pavadinimas 

Kontaktiniai telefonų, faksų nume 

pašto adresai perspėjimui 

riai, elektroninio 

vykdyti 
  darbo metu ne darbo metu 

  graziskiusen@vilkaviskis.lt  

6.  

Vilkaviškio seniūnija 

(8 342) 66 049 

vilkaviskiosen@vilkaviskis.lt 

 

- 

7. Virbalio seniūnija (8 342) 66 050 

virbaliosen@vilkaviskis.lt 

- 

8. Vištyčio seniūnija (8 342) 66 055 

vistyciosen@vilkaviskis.lt 

- 

9. Pilviškių seniūnija (8 342) 66 034 

pilviskiusen@vilkaviskis.lt 

- 

10. Gižų seniūnija (8 342) 66 015 

gizusen@vilkaviskis.lt 

- 

11. Klausučių seniūnija (8 342) 66 026 

klausuciusen@vilkaviskis.lt 

- 

12. Pajevonio seniūnija (8 342) 66 033 

pajevoniosen@vilkaviskis.lt 

- 

ŠVIETIMO ĮSTAIGOS 

Ikimokyklinės įstaigos 

1. Vilkaviškio r. Kybartų vaikų 

lopšelis-darželis „Kregždutė“ 

(8 342) 58 161 

kybartukregzdute@gmail.com 

- 

2. Vilkaviškio vaikų lopšelis- 

darželis „Buratinas“ 

(8 342)52 554 

ldburatinas@gmail.com 

- 

3. Vilkaviškio vaikų lopšelis- 

darželis „Eglutė“ 

(8 342) 52 603 

l.d.eglute31@gmail.com 

8 614 90 589 

4. Vilkaviškio vaikų lopšelis- 

darželis „Pasaka“ 

(8 342) 52 924 

darzelispasaka@gmail.com 

8 620 13 308 

5. Vilkaviškio rajono Kybartų 

mokykla-darželis „Ąžuoliukas“ 

(8 342) 30 589 

azuoliukaskyb@yahoo.com 

- 

6. Vilkaviškio pradinė mokykla (8 342) 20 056 

vilkaviskiopradine@gmail.lt 

- 

7. Vilkaviškio r. Alvito 

pagrindinė mokykla 

(8 342) 60 452 

alvitas@takas.lt 

- 

8. Vilkaviškio rajono Paežerių 

pagrindinė mokykla 

(8 342) 45 216 

paezeriai@gmail.com 

- 

9. Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinė mokykla 

(8 342) 20 843 

sneris_vilk@delfi.com 

8 686 82 555 

10. Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero 

Baršausko mokykla- 

daugiafunkcis centras 

(8 342) 42 695 

gizai.mokykla@gmail.com 

 

- 

11. Vilkaviškio rajono Pajevonio 

pagrindinė mokykla 

8 620 60567 
direktorius@pajevonys.vilkaviskis.lm.lt 

8 620 60 567 

12. Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco 

Žemaičio pagrindinė mokykla 

(8 342) 31 650 

zalioji@vilkaviskis.lt 

8 650 23 731 

13. Vilkaviškio r. Keturvalakių 

mokykla-daugiafunkcis centras 

(8 342) 41 616 

ketmokrast@erdves.lt 

- 

14. Vilkaviškio r. Vištyčio Petro 

Kriaučiūno mokykla- 

daugiafunkcis centras 

(8 342) 63 423 

p.kriauciuno@gmail.com 

8 651 23 051 
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Eil. 

Nr. 

Institucijos, įstaigos, ūkio 

subjekto pavadinimas 

Kontaktiniai telefonų, faksų nume 

pašto adresai perspėjimui 

riai, elektroninio 

vykdyti 
  darbo metu ne darbo metu 

15. Vilkaviškio r. Sūdavos 

pagrindinė mokykla 

(8 342) 49 748 

sudavam@takas.lt 

8 620 35 945 

16. Vilkaviškio r. Bartninkų Jono 

Basanavičiaus mokykla- 

daugiafunkcis centras 

(8 342) 43 236 

direktorius@bartninkai.lm.lt 

- 

17. Vilkaviškio r. Virbalio 

pagrindinė mokykla 

(8 342) 61 600 

rastine@virbalis.vilkaviskis.lm.lt 

- 

18. Vilkaviškio „Aušros“ 

gimnazija 

(8 342) 20 950 

mokykla@ausra.vilkaviskis.lm.lt 

8 615 66 004 

19. Vilkaviškio r. Gražiškių 

gimnazija 

(8 342) 43 695 

graziskium@gmail.com 

- 

20. Vilkaviškio r. Kybartų 

Kristijono Donelaičio 

gimnazija 

(8 342) 30 564 

ssaulius@takas.lt 

- 

21. Vilkaviškio r. Pilviškių 

„Santakos“ gimnazija 

(8 342) 67 792 

rastine@pilviskiai.lm.lt 

- 

22. Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo 

ir suaugusiųjų mokykla 

(8 342) 31 112 

mokgiedriai@gmail.com 

- 

23. Vilkaviškio r. Kybartų 

suaugusiųjų vidurinė mokykla 

(8 342) 30 003 

kybartusvm@gmail.com 

- 

24. Vilkaviškio „Ąžuolo“ 

progimnazija 

(8 342) 20 102 

v.buzaitis@gmail.com 

- 

25. Vilkaviškio r. Kybartų 

„Saulės“ progimnazija 

(8 342) 30 154 

ceslovasboguk@gmail.com 

8 652 98 020 

26. Kybartų vaikų globos namai (8 342) 58 936 

kybartu.vgn@gmail.com 

- 

27. Vilkaviškio r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

8 620 98619 

info@vilkaviskis.rvb.lt 

8 620 98 619 

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos 

1. Vilkaviškio muzikos mokykla (8 342) 51 792 

info@vmm.lt 

- 

2. Vilkaviškio sporto mokykla (8 342) 52 548 

sport@vilkaviskis.lt 

8 620 45 900 

3. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo 

centras 

(8 342) 20 814 

vilkaviskiovjc@gmail.com 

8 659 57 183 

Švietimo pagalbos įstaigos 

1. Vilkaviškio švietimo pagalbos 

tarnyba 

(8 342) 54 766 

giletag@gmail.com 

8 699 43 476 

2. Vilkaviškio socialinės 

pagalbos centras 

(8 342) 20 780 

soc.pagalba@gmail.com 

- 

KULTŪROS  INSTITUCIJOS 

 

1. 
VšĮ Vilkaviškio turizmo ir 

verslo informacijos centras 

(8 342) 20 525 

info@vilkaviskisinfo.lt 

8 618 51 718 

2. Vilkaviškio krašto muziejus (8 342) 46 268 
vilkaviskiokrastomuziejus@gmail.com 

8 656 05 577 

3. Vilkaviškio kultūros centras (8 342) 20 774 

roma@vilkkc.lt 

8 671 26 475 
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Eil. 

Nr. 

Institucijos, įstaigos, ūkio 

subjekto pavadinimas 

Kontaktiniai telefonų, faksų nume 

pašto adresai perspėjimui 

riai, elektroninio 

vykdyti 
  darbo metu ne darbo metu 

4 Vilkaviškio r. Suvalkijos 

(Sūduvos) kultūros centras 

(8 342) 46 375 

administracija@paezeriai.info 

8 631 88 213 

5. Kybartų kultūros centras (8 342) 30 635 

kybartucentras@takas.lt 

- 

6 Vilkaviškio r. Gudkaimio 

globos namai 

(8 342) 47 292 

gudsenoliai@takas.lt 

 

- 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS 

1. VšĮ Vilkaviškio ligoninė (8 342) 60 166 

romasliubinas@gmail.com 

8 615 94 664 

 

2. 
VšĮ Vilkaviškio pirminės 

sveikatos priežiūros centras 

(8 342) 51 810 

pspc@vilkaviskis.lt 

- 

3. UAB „Aušros“ klinika (8 342) 20 073 

ausrosklinika@zebra.lt 

- 

4. UAB Vilkaviškio šeimos 

medicinos centras 

(8 342) 60 440 

med.centras@zebra.lt 

8 686 35 398 

5. VšĮ Kybartų pirminės 

sveikatos priežiūros centras 

(8 342) 30 533 

kybartupspc@takas.lt 

- 

6. UAB „Vilkaviškio šeimos 

klinika“ 

(8 342) 20 198 

seimklinika@post.omnitel.net 

- 

ŪKIO SUBJEKTAI IR ĮSTAIGOS 

1. UAB „Kauno grūdai“ Pilviškių 

terminalas 

8 686 21178 

a.moliusis@kggroup.eu 

- 

2. AB „Marijampolės grūdai“ 

Vilkaviškio elevatorius 

8 611 36524 

gediminas.zitkus@litagra.lt 

8 611 36 524 

3. UAB „Gintrėja“ (8 342) 20 130 

info@gintrėja.lt 

- 

4. UAB „Vilkaviškio 

agrocentras“ 

8 698 26530 

tomas.iesmantas@agrokoncernas.lt 

8 698 26 530 

5. UAB „Agrochema“ 

Vilkaviškio agrocentras 

(8 342) 52 169 

vitas.didzbalis@agrochema.lt 

8 615 72 155 

6.  

UAB „Cipel Baltika“ 

(8 342) 52 767 

cipelbaltika@takas.lt 

8 686 53 157 

7. UAB „Ekoaplinka“ (8 342) 29 005 

ekoaplinka@gmail.com 

8 616 34 606 

8. UAB „Gelanga“ (8 342) 52 875 

gelanga@gelanga.lt 

- 

9. UAB „Underhill Baltic“ 

Pilviškių terminalas 

8 656 31021 

vitalis@uhb.lt 

8 656 31 021 

10. UAB „Vaiskona“ 8 686 99994 

info@vaiskona.lt 

8 686 99 994 

11. UAB „Metalų komercija“ (8 342) 20 966 

metalukomercija@gmail.com 

8 650 75 270 

12. UAB „Rytas“ (8 342) 52 365 

rytas@rytas.lt 

8 685 64 695 

13. UAB „Kelio ženklai“ 8 618 45389 

info@keliozenklai.lt 

 

8 618 45 389 
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Eil. 

Nr. 

Institucijos, įstaigos, ūkio 

subjekto pavadinimas 

Kontaktiniai telefonų, faksų nume 

pašto adresai perspėjimui 

riai, elektroninio 

vykdyti 
  darbo metu ne darbo metu 

14. UAB „Bondrida“ (8 342) 51 956 

info@bondrida.lt 

8 685 10 546 

15. V. Kavaliauskienės įmonė (8 342) 51 397 

zita52@hotmail.com 

8 698 44 718 

16. UAB „Kybartų skalda“ (8 342) 30 617 

info@kybartusrove.lt 

- 

17. UAB „Traders group“ (8 342) 67 335 

uabprekyba@gmail.com 

8 620 74 985 

18. UAB „Melbras“ (8 342) 43 341 

melbras.rimas@gmail.com 

- 

19. UAB „Litesko“ filialas 

„Vilkaviškio šiluma“ 

(8 342) 52 196 

info@vilkaviskis.litesko.lt 

8 699 06 152 

20. UAB „Gelvybė“ (8 342) 20 121 

gelvybe@takas.lt 

- 

21. UAB „Lukoil 

Baltija“Vilkaviškio degalinė 

(8 342) 60 432 

vilkaviskis.vytauto.105@lukoil.lt 

8 698 58 906 

22. UAB „Linas Agro“ grūdų 

centras 

(8 342) 20 703 

vilkaviskis@linasagro.lt 

8 616 00 303 

23. UAB „Kybartų Darna“ (8 342) 30 467 

komunalininkai@gmail.com 

8 616 48 771 

24. UAB „Vilkaviškio vandenys“ (8 342) 60 100 

vilkaviskiovandenys@takas.lt 

- 

25. UAB „Vilkaviškio 

komunalinis ūkis“ 

8 652 62696 

vilkom@takas.lt 

8 652 62 696 

26. Kybartų geležinkelio stotis 8 700 55111 

kybartai@litrail.lt 

- 

27. Vilkaviškio geležinkelio stotis (8 342) 22 350 

vilkaviskis@litrail.lt 

8 610 39 257 

28. A. Bušausko įmonė 8 659 80133 

manovabalas@gmail.com 

8 659 80 133 

29. UAB „Savas“ (8 342)53 226 

buhal terija@kepyklasavas.lt 

- 

30. UAB „Santakos laikraštis“ 8 699 46962 

santaka.vlk@is.lt 

8 699 46 962 

31. UAB „Vilkauja“ (8 342) 20 110 

info@vilkauja.lt 

- 

32. UAB „Marijampolės techninės 

apžiūros centras“ Vilkaviškio 

techninės apžiūros stotis 

(8 342) 20 371 

vilkaviskis@vta.lt 

 

- 

33. Statoil Fuel&Retail Lietuva, 

UAB degalinė „Statoil 

Vilkaviškis“ 

(8 342) 60 481 

65079@statoilfuelretail.com 

 

8 685 77 507 

34. UAB „Kautra“ filialas 

„Vilkaviškio autobusų parkas“ 

(8 342) 20 107 

vilkaviskis@kautra.lt 

 

8 663 72 721 

35. UAB „Maxima LT“ 

Vilkaviškis 

8 659 17107 

X670.direktorius@maxima.lt 

 

8 659 17 107 

36. UAB „Maxima LT“ Kybartai (8 342) 30 226 

X908@maxima.lt 

- 
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29 priedas 

 

Vietinio valdymo sirenas aktyvuojančių asmenų kontaktinių duomenų lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

Seniūnijos, kurioje yra 

vietinio valdymo sirena, 

pavadinimas 

Atsakingas asmuo Kontaktiniai 

duomenys 

1. Keturvalakių seniūnija Seniūnas Gintautas Urbšys 8 610  22 813 

2. Klausučių seniūnija Seniūnė Gema Skystimienė 8 686  73 915 

3. Pajevonio seniūnija   Seniūnė Gintauta Žaliniakienė 8 616 10376 

4. Pilviškių seniūnija Seniūnas Vytautas Judickas 8 686  73 926 

5. Virbalio seniūnija Seniūnas Zitas Lasevičius 8 616  53 409 

6. Vištyčio seniūnija Seniūnas Bronislavas Polita 8 686  73 921 
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30 priedas 

 
Seniūnijų seniūnų, kurie įpareigoti organizuoti pasiuntinių išsiuntimą, kontaktinių 

duomenų lentelė 

 

Eil. Nr. Seniūnija 
Atsakingos asmens pareigos, vardas, 

pavardė 

Kontaktiniai 

duomenys 

1. Bartninkų seniūnija Seniūnė Violeta Raulinaitienė 8 687  25 133 

2. Gižų seniūnija Seniūnas Romas Kučiauskas 8 610  22 806 

3. Gražiškių seniūnija Seniūnė Ramutė Didvalienė 8 610  22 812 

4. Keturvalakių seniūnija Seniūnas Gintautas Urbšys 8 610  22 813 

5. Kybartų seniūnija Seniūnas Romas Šunokas 8 693  35 920 

6. Klausučių seniūnija Seniūnė  8 686  73 915 

7. Pajevonio seniūnija   Seniūnė Gintauta Žaliniakienė   8 616 10376 

8. Pilviškių seniūnija Seniūnas Vytautas Judickas 8 686  73 926 

9. Šeimenos seniūnija Seniūnas Gintas Bakūnas 8 686  73 924 

10 Vilkaviškio seniūnija Seniūnas Remigijus Kurauskas 8 686  73 918 

11. Virbalio seniūnija Seniūnas Zitas Lasevičius 8 616  53 409 

12. Vištyčio seniūnija Seniūnas Bronislavas Polita 8 686  73 921 
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31 priedas 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės pasiuntinių (seniūnaičių) išvykimo maršrutai ir 

kontaktiniai duomenys 

 

Perspėjamos seniūnijos 

pavadinimas, seniūnaitijos 

pavadinimas 

Perspėjamų gyventojų teritorija Seniūnaičio, atsakingo 

už perspėjimą, vardas, 

pavardė, kontaktiniai 

duomenys 

BARTNINKŲ SENIŪNIJA 

Bartninkų seniūnija 

Bartninkų seniūnaitija 

Bartninkų mstl., Dalgėnų k., Kunigiškių 

k. 

Valdas Šuliauskas 

Tel. 8 610 42 071 

Bartninkų seniūnija 

Geisteriškių seniūnaitija 

Geisteriškių k., Auksėnų k., Pagernevės 

k. 

Lina Jakimavičienė 

Tel. 8 615 75 919 

Bartninkų seniūnija 

Lakštučių seniūnaitija 

Lakštučių k., Bajorų k., Kuosių k., 

Skerpievių k., Moliniškių k., 

Padvarių k., 

Arūnas  Račiukaitis 

Tel. 8 616 21247 

Bartninkų seniūnija 

Ožkabalių  seniūnaitija 

Ožkabalių k., Sausininkų k., Šilbalių k., 

Dambaukos k. 

Džiuljeta Alytienė 

Tel. 8 637 94 845 

Bartninkų seniūnija 

Vartų seniūnaitija 

Vartų k., Skroblų k., Grajauskų 

k., Šeškinių k., Šulų k.. 

Vida Žemaitaitienė 

Tel. 8 676 74 304 

Bartninkų seniūnija 

Piliakalnių seniūnaitija 

Piliakalnių k., Kuosėnų k., Aruodiškių 

k., Margų k., rasių k., Vilkabalių k., 

Vinkšnupių k. 

Rasa Navickienė 

Tel. 8 651 61627 

Bartninkų seniūnija 

Pašeimenių seniūnaitija 

Pašeimenių k., Ožkabalių II k., 

Daukšaičių k., Vaisbūniškių 

k.,Akelaičių k., Galioriškių k., Putinėlių 

k., 

Donatas Brazys 

Tel. 8 616 13 965 

GIŽŲ SENIŪNIJA 

Gižų seniūnija 

Gižų seniūnaitija 

Gižų k., Naujųjų Gižų k., Marijanavo k., 

Naujienėlės k., Senkiškių k. 

Andrius Dirmeikis 

Tel. 8 611 90 214 

Gižų seniūnija 

Antupių seniūnaitija 

Antupių k., Drebulinės k.,Krūzmargio 

k., Palūkiškių k., Skriaudupio k., 

Dumčių k., 

Ona Inga Račkauskaitė 

Tel. 8 615 72 297 

Gižų seniūnija 

Gižų Daržininkų 

seniūnaitija 

Gižų Daržininkų k., Adamarinos k., 

Strazdžių k., Paikių k., Oranų k., Rūdos 

k. 

Rasa Alavočienė 

Tel. 8 682 73543 

Gižų seniūnija 

Rimavičių seniūnaitija 

Rimavičių k., Išlandžių k., Baltrakio k., 

Dabravolės k., Lapankos k., 

Deivoniškių k., Dapkiškių k., Viktorinės 

k., Žvirgždaičių k., Būdviečių k. 

Valentinas Juodsnukis 

Tel. 8 615 88 737 

GRAŽIŠKIŲ SENIŪNIJA 

Gražiškių seniūnija 

Vygrelių seniūnaitija 

Graužinių k., Armudiškių k., Vygrelių 

k., Tupikų k., Strazdinės k., Duoniškių 

k., Egliniškių I k., Egliniškių II k., 

Kauniškių k., Vaitkabalių k., Beržinių 

k., Vartelių k., Aštriakalnio k. 

Jūratė Žebrauskienė 

Tel. 8 616 94 739 



197 

 
 

Gražiškių seniūnija 

Dotamų 

Dotamų k., Rūkštėnų k., Vidgirių k. Irena Mičiulienė 

Tel. 8 687 80 042 

Gražiškių seniūnija 

Gražiškių 

Gražiškių mstl., Gražupių k., Bambinių 

k. 

 Birutė     

Ramanauskienė 

Tel. 8 634 91696 

Gražiškių seniūnija 

Duonelaičių 

Duonelaičių k., Šilsodžio k., Jakiškių k., 

Karpiejų k. 

Sonata Savaikaitienė 

Tel. 8 685 36501 

Gražiškių seniūnija 

Kregždžių 

Skardupių k., Kregždžių k., Lankupkos 

k., Lankupėnų k., Norvydų k., 

Ramovietės k., Stirniškių k. 

Daina Laucienė 

Tel. 8 614 42783 

KYBARTŲ SENIŪNIJA   

Kybartų seniūnijos 

Bajorų seniūnaitija 

Bajorų k., Kybartų k., Stanaičių k., 

Lygumų k. 

Aldona Gencevičienė, tel. 

(8 342) 30 148, mob. tel. 

8 699 96 773, el. p. 

genceviciene@gmail.com 

Kybartų seniūnija 

Č. Darvino seniūnaitija 
Č. Darvino., Č. Darvino. skg., 

J.Basanavičiaus g., Mindaugo g., 4, 

Ramintos g., Daugirdo g., L.Prūseikos 

g., Lazdynėlių g., Tolminkiemio g., 

Žilvičių g.,  J.Janonio g., Pasienio g., 

Vilniaus g., Aušros g., Brigados g., 

Mičiurino g., K.Donelaičio g., Žalgirio 

g., 

Nepriklausomybės g., 

Suvalkijos g., Vytauto g., Vasario 16- 

osios g., Vištyčio g. 

Vitalius Šidiškis, tel. 

8 686 03 557, el. p. 

vsidiskis@gmail.com 

Kybartų seniūnija 

S. Dariaus ir S. Girėno 

seniūnaitija 

Baltijos g., Darbininkų g., 

Ėglupio g., Lauko g., Gedimino g., 

Gėlių g., Gegužės 1-osios g., Biliūno g., 

Kaštonų g., Mokyklos g., Naujakurių g., 

P.Cvirkos g., Šiaurės g., Švyturio g., 

V.Kudirkos g., V. Kudirkos skg., 

Rambyno g., Rytų g., S. Neries g., 

Smėlyno g., Taikos g., Tiesos g., Beržų 

g., V.Montvilos g., Kovo 8-osios g., 

Laisvės g., Maironio g., Maironio skg., 

Rožių g., Rūtų g., Saulės g., Sodų g., 

Žemaitės g., S. Dariaus ir S. Girėno g., 

S. Dariaus ir S. Girėno g., skg., 

Draugystės g., K.Naumiesčio g., 

Vienybės g., Pievų g. 

Kostas Keženis, Tel. 8 650 

23049 

Kybartų seniūnija 

Gudkaimio seniūnaitija 

Gudkaimio k., Stulgelių k., Šikšnių k., 

Prapuolenių k., Žagrėnų k., Varpučių k., 

Slibinų k., Sakalupio k. 

Ramūnas Žemaitis, tel. 

8 687 40 375, el. p. 

gudkaimiobendruomene 

@zebra.lt 

Kybartų seniūnija 

Keturkaimio seniūnaitija 

Keturkaimio k., Lauckaimio k., 

Mieslaukio k. 

Edmundas Abraitis, 

tel. 8 686 18074 

Kybartų seniūnija 

Kybeikių seniūnaitija 

Kybeikių k., Daugėlaičių k. Ričardas Mikulis, tel. 8 

618 70466  

 

Kybartų seniūnija 

Matlaukio seniūnaitija 

Matlaukio k., Kurpikų k., Vaidotų k., 

Beržyno k., Molinių k., Remeikių k. 

Robertas Mickevičius, 

tel. 8 682 33 124, el. p.  

r.m.ukis.@gmail.com 

mailto:genceviciene@gmail.com
mailto:vsidiskis@gmail.com
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Kybartų seniūnija 

Šiaudiniškių seniūnaitija 

Šiaudiniškių k., Skardupių k., 

Medininkų k., Boblaukio k. 
Eglė Kazakevičienė, 

tel. 8 621 86641 

Kybartų seniūnija 

Vilkupių seniūnaitija 

Peletrūnų k., Paražnių k., Šūklių k., 

Gustaičių k., Vilkupių k., Griebčių k., 

Kurmiškių k., Obeliškių k., Obšrūtėlių 

k., Šūklelių k. 

Algirdas Auksutis tel. 8 

656 58 292 

KETURVALAKIŲ SENIŪNIJA 

Keturvalakių seniūnija 

Bačkiškių seniūnaitija 

Bačkiškių k., Pavilkaujų k., Merkšiškių 

k., Kiršų k., Indūriškių k., Vienbiskių k., 

Pečiuliškių k., Gobiškių k., Augiškių k., 

Pilotiškių k., Lukšiškių k., Paplabūdiškių 

k., Vižaidų k. 

Remigijus  

Alavočius 

Tel. 8 689 45677 

Keturvalakių seniūnija 

Degučių seniūnaitija 

Degučių k., Penkinių k., Būdviečių k., 

Parausėlių k., Tabarų k., Dubėnų k. 

Darius 

Andriušaitis 

Tel. 8 600 77984 

Keturvalakių seniūnija 

Patilčių seniūnaitija 

Patilčių k., Rugiagėlių k., Kamičių k., 

Mudrių k., Navininkų k. 

Lina 

Liukevičienė 

Tel. 8 670 56 605 

Keturvalakių seniūnija 

Keturvalakių seniūnaitija 

Keturvalakių mstl., Geisteriškių k., 

Palaimos k., Mockabūdžių k., Navavolės 

k., Rakauskų k., Degsniškių k. 

Algimantas 

Treikauskas 

Tel. 8 676 08 167 

Keturvalakių seniūnija 

Bardauskų seniūnaitija 

Bardauskų kaimas  

Keturvalakių seniūnija 

Karklinių seniūnaitija 

Karklinių k., Beržinių k., Juodupių k.  

KLAUSUČIŲ SENIŪNIJA 

Klausučių seniūnija 

Sūdavos seniūnaitija 

Arminų k. Augalų k., 

Sūdavos k., Bobių k., 

Žynių k., Rementiškių k., Didlapių k., 

Didvyžių k. 

Kęstutis Nikliauza 

Tel. 8 611 57 375 

Klausučių seniūnija 

Klausučių seniūnaitija 

Klausučių k., Biliūnų k., 

Bučiūnų k., Drebulinės k., Rumokų k., 

Andriš- kių k. Iškartų k. 

Skirmantas Šukaitis 

Tel. 8 698 26 330 

Klausučių seniūnija 

Slabadų seniūnaitija 

Slabadų k., Matarnų k., 

Norvaišų k., Putinų k., 

Šapalų  k.,  Pūstelninkų  k.,  Kryklių  k., 

Gudaičių k. 

Valdas Lenkaitis 

Tel. 8 614 08 195 

Klausučių seniūnija Teiberių k., Mažųjų  Šelvių k. Rima Šlapkauskienė 
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Teiberių seniūnaitija  Tel. 8 656 19 120 

Klausučių seniūnija 

Daržininkų seniūnaitija 

Daržininkų k., Juozapavo k., 

Kataučiznos k., Mierčių k., Puodžiškių 

k., Zanavykų k., Jančių k., Juodupėnų k. 

Aidas Arminas 

Tel. 8 655 00 894 

PAJEVONIO SENIŪNIJA 

Pajevonio seniūnija 

Ančlaukio seniūnaitija 

Ančlaukio k., Gudelių k., Dabravolės k., 

Torieliškių k., Liubiškių k 

Dalia Zubavičienė 

Tel. 8 686 79 110 

Pajevonio seniūnija 

Būdviečių seniūnaitija 

Būdviečių k., Santaros k., Vasiliavo k. Gintautas Bendžiūnas 

Tel. 8 616 53 521 

Pajevonio seniūnija 

Karklupėnų seniūnaitija 

Karklupėnų k., Navadolės k. Rima Čiuprinskienė 

Tel. 8 686 21 054 

Pajevonio seniūnija 

Karalkrėslio seniūnaitija 

Užbalių k., Karalkrėslio k Leonas 

Kavaliauskas  

Tel. 8 688 78653 

Pajevonio seniūnija 

Pajevonio seniūnaitija 

Pajevonio k., Ėglupių k. Virginijus 

Novogrodskis 

Tel. 8 654 21315 

Pajevonio seniūnija 

Trilaukio seniūnaitija 

Balandėlių k., Trilaukio k., Užupių k. Virginija Stočkuvienė 

Tel. 8 682 55 420 

Pajevonio seniūnija 

Sodėnų seniūnaitija 

Sodėnų k., Stolaukio k., Ivanovkos k Laimutė Klimavičienė 

Tel. 8 656 62 755 

Pajevonio seniūnija 

Šakių seniūnaitija 

Šakių k., Klėtkininkų k., Kylininkų k. Vidas Alkevičius 

Tel. 8 698 43 560 

Pajevonio seniūnija 

Vaišvilų seniūnaitija 

Vaišvilų k. Zita Neverauskienė 

Tel. 8 614 38 396 

PILVIŠKIŲ SENIŪNIJA 

Pilviškių seniūnija 

Alksnėnų seniūnaitija 

Alksnėnų k., Čižiškių k., Galiakaušių 

k.,Garšvinių k., Labušiškių k., Mažučių 

k., Maišelių k., Našiškių k., Pakalviškių 

k., Starkų k., Smilgių k., Stirnėnų k., 

Kaušių k. 

Dalia Jokšienė 

Tel. 8 651 69 353 

Pilviškių seniūnija 

Bebrininkų seniūnaitija 

Bebrininkų k., Piliūnų k., Parausių k., 

Talkiškių k., Žiūrių k. 

Benius Jarmalavičius 

Tel. 8 611 36 520 

Pilviškių seniūnija 

Ramoniškių seniūnaitija 

Ramoniškių k., Dabravolės k., Juodupių 

k., Kupreliškių k., Kupčiškių k., 

Strielčiškių k., Nadrausvės k., Vladiškių 

k., Oželių k., Pančekių k. 

Birutė Paplauskienė 

Tel. 8 652 73 591 

Pilviškių seniūnija 

Opšrūtų seniūnaitija 

Balčiūnų k., Balčiūniškių k., Leitmargių 

k., Opšrųtų k., Omentiškių k., Sarmačinų 

k., Švarpliškių k. 

Laimutė Strazdauskienė 

Tel. 8 620 36 040 

Pilviškių seniūnija 

Paežerių seniūnaitija 

Būdos k., Dumčių k., Gurbšilio k., 

Naudžių k., Paežerių k., Šačkų k., 

Visgirdų k., Smalinyčios k. 

Giedrutė Klimavičienė 

Tel. 8 614 91 493 

Pilviškių seniūnija 

Sausbalių seniūnaitija 

Būdviečių k., Gulbiniškių k., Dugnų k., 

Jurkšų  II k., Jurgelių k., Kalvų k., 

Penkvalakių k., Sausbalių k., Šergalių k. 

Ramutė Jasaitienė 

Tel. 8 680 93 805 

Pilviškių seniūnija 

Jurkšų seniūnaitija 

Beržnavienės k., Gabriškės k., Jurkšų I k., 

Juozūniškės k., Meistiškės k., Paprūdžių 

k., Pasodos k., Pinciškės k., Stainiškės k., 

Užorūdžių k., Varakiškės k., Vaitų k. 

Virginijus Mykolaitis 

Tel. 8 687 67 312 

Pilviškių seniūnija Pilviškių mstl. Kęstutis Brazys 
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Pilviškių seniūnaitija  Tel. 8 670 62 995 

Pilviškių seniūnija 

Stoties seniūnaitija 

Dvarniejų k., Stoties k., Padurpinyčio k. Petras Bakūnas 

Tel. 8 698 41 439 

ŠEIMENOS SENIŪNIJA 

Šeimenos seniūnija 

Alvito seniūnaitija 

Alvito k., Maldėnų k., Kiršų k. Vidmantas Seinauskas 

Tel. 8 682 23 226 

Šeimenos seniūnija 

Čyčkų seniūnaitija 

Čyčkų k., Vaičlaukio k., Misviečių k., 

Kaukakalnio k., Gražulėnų k. 
Žydrūnas Ližaitis       

Tel. 8 614 02685 

Šeimenos seniūnija 

Didžiųjų Šelvių 

seniūniatija 

Didžiųjų Šelvių k. Vilma Navickienė 

Tel. 8 686 92 624 

Šeimenos seniūnija 

Giedrių seniūnaitija 

Giedrių k. Virginija Pupelienė 

Tel. 8 670 06 643 

Šeimenos seniūnija 

Gudelių seniūnaitija 

Gudelių k., Matuliškių k., 

Masikvietiškio k., Varpininkų k., 

Vekeriotiškių k., Dvarkelių k., 

Majoriškių k., Kumelbalių k., Steponų 

k. 

Roma Šilingienė 

Tel. 8 684 01 794 

Šeimenos seniūnija 

Karalių seniūnaitija 

Karalių k., Vokiškėlių k., Navininkų k., 

Pagramdų k., Užbalių k., Baziliškių k. 

Danutė Rutkauskienė 

Tel. 8 614 82 074 

Šeimenos seniūnija 

Kisiniškių seniūnaitija 

Kisiniškių k., Simanėliškių k., 

Viščiakaimio k. 

Juozas Kerevičius 

Tel. 8 650 61 668 

Šeimenos seniūnija 

Klampučių seniūnaitija 

Klampučių k., Lankeliškių k., Šukių k., 

Kumečių II k., Obelupių k., Šapkinų k., 

Kunigiškių k., Gužučių k., Stolaukėlio 

k., Kumečių I k., Purviniškių k. 

Julius Birštonas 

Tel. 8 682 31 813 

Šeimenos seniūnija 

Paežerių seniūnaitija 

Paežerių k., Uosių k., Osijos k., 

Lobiškių k. 

Zenius Savickas       

Tel. 8 699 46973 

Šeimenos seniūnija 

Patunkiškių seniūnaitija 

Patunkiškių k., Vanaginės k., 

Žvangučių k. 

Birutė Antanavičienė 

Tel. 8 656 54642 

Šeimenos seniūnija 

Suvalkų seniūnaitija 

Suvalkų k., Stirniškių k., Beraginės k., 

Pašilių k., Vilkiškių k., Znočkų k., 

Baraučiznos k. 

Vilma Mikuckienė 

Tel. 8 659 01034 

Šeimenos seniūnija 

Serdokų seniūnaitija 

Serdokų k. Jonas Krušinskas 

Tel. 8 612 66418 

Šeimenos seniūnija 

Pūstapėdžių seniūnaitija 

Pūstapėdžių k., Ožkabalių k., Didžiųjų 

Būdežerių k., Mažųjų Būdežerių k., 

dalis, Pavembrių k., Juodvario k., 

Margų Tupikų k. 

Romaldas Mičiulis 

Tel. 8 611 83 705 

Šeimenos seniūnija 

Mažųjų Būdežerių 

seniūnaitija 

Mažųjų Būdežerių k. dalis Lina Verbylienė  

Tel. 8 634 80120 

VILKAVIŠKIO MIESTO SENIŪNIJA 

 
Vilkaviškio miesto 

seniūnija 
Vakarų seniūnaitija 

Žvejų g., Pietario g., V. Montvilos g., V. 

Kudirkos g., Vyturio g., Vilties g., 

Sūduvos g., P. Armino-Trupinėlio g., 

Miško g., Medžiotojų g., Vytauto g., 

Nepriklausomybės g., Kaštonų g., 

Paupio g., Kooperatininkų g., Naujakurių 

 
 

Teisutis Ignas 

Mozūraitis   

Tel. 8 612 15924 
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 k., Radastų k., Šeimenos g., P. Jašinsko 

g., Kauno g., Maironio g., Lauko g., 

Lobiškių k., Tvenkinio g., Gluosnių g., 

Pušų g., Gandrų g., Šešupės g., M. 

Krupavičiaus g., S. Nėries g., Šiaurės g., 

Žemdirbių g., Serbentų g., Sodininkų g., 

Obelų g., Pakrantės g. Agrastų g., 

Jurginų g., Trumpoji g., Kastinės g., 

Narcizų g., Lelijų g., Ežero g., Kedrų g., 

Pienių g., Rudbalės g., Užtvankos g., 

Tuopų g., Ramunių g., Vijoklių g., 

Rausvės g., Širvintos g., Pramonės g. 

 

 

 

 
Vilkaviškio miesto 

seniūnija 
Pietų seniūnaitija 

Vytauto g., S. Daukanto g., Taikos g., 

Beržų g., Dariaus ir Girėno g., Kapų g., 

Rožių g., Liepų g., A. Baranausko g., 

Balandžių g., Gulbių g., Ajerų g., P. 

Vaičaičio g., Šermukšnių g., Saulės g., 

Nendrių g., Melioratorių g., J. Biliūno g., 

Vyšnių g., Slyvų g., Pumpurų g., 

Lakštingalų g., Tulpių g., Klevų g., 

Knygnešių g., Šaulių g., Vydūno g., P. 

Rimšos g., Zanavykų g., Žalumynų g. 

 

 

 

 
Juozas Grybauskas 

Tel. 8 656 58065 

 

 

Vilkaviškio miesto 

seniūnija 
Pietryčių seniūnaitija 

Rimgaudo g., K. Donelaičio g., Žalgirio 

g., M. Valančiaus g., P. Kriaučiūno g., P. 

Cvirkos g., J. Basanavičiaus g., Jazminų 

g., Alyvų g., Dzūkų g., Vytenio g., 

Pavasario g., Mindaugo g., Jaunimo g., 

Suvalkiečių g., Algirdo g., Draugystės 

g., B. Sruogos g. Vytauto g. 

  
 
 
 Vida Augustaitienė,  

  Tel. 8 657 53896 

 

 

 

Vilkaviškio miesto 

seniūnija 
Šiaurės rytų seniūnaitija 

Vysk. A. Karoso g., Kranto g., Šviesos 

g., Vilkaujos g., Sodų g., Rūtų g., Astrų 

k., J. Janonio g., Vilniaus g., Palangos g., 

Žemaitės g., Tylos g., Birutės g., 

Gimtinės g., Kovo 11-osios g., Gėlių g., 

Žilvičių g., Laisvės g. ,Paparčių g., 

Šiaurės g., Kranto g., Pilviškių g., Pievų 

g., Riešutų g., Kadagių g., Kanų g. 

Vienybės g. 

 
 
 

 Ramūnas Bieliukas,  

 Tel.  8 685 30297 

Vilkaviškio miesto 

seniūnija 

Vakarų daugiabučių 

seniūnaitija 

Nepriklausomybės g., Lauko g., 

Maironio g., Kauno g., S. Nėries g., S. 

Daukanto g., Šiaurės g., Pietario g. 

 

 

Vilkaviškio miesto 

seniūnija 

Rytų daugiabučių 

seniūnaitija 

Aušros g., Pilviškių g., Gedimino g., 

Kęstučio g., Šiaurės g., Vilniaus g., 

Vysk. A. Karoso g., J. Basanavičiaus g., 

J. Basanavičiaus a., Laisvės g., Vytauto 

g., Statybininkų g., Vienybės g., Birutės 

g., Rimgaudo g. 

 

 
Vidutė Petrauskienė 

Tel. 8 671 01456 

VIRBALIO SENIŪNIJA 
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Virbalio seniūnija 

Dailučių seniūnaitija 

Dailučių k., Staugaičių k., Šeštinių k. Irena Balanevičienė 

Tel. 8  685 10 563 

Virbalio seniūnija 

Mažučių seniūnaitija 

Mažučių k., 

Santaros k. 

Jurgita Almonaitienė 

Tel. 8 675 64771 

Virbalio seniūnija 

Virbalio miesto Pietų 

seniūnaitija 

Virbalio m. Vilniaus g. dalis (Nr.2, 4, 8, 

14, 16, 18, 20, 28, 30A, 30B, 32, 34, 36, 

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 

58, 60, 74), Pajevonio g., Vydūno g., 

Sodų g., P. Vaičaičio g., Maironio g., 

Birutės g., Vištyčio g., Paviržupės g., J. 

Janonio g., Kapų g., Dariaus ir Girėno 

g., Smėlio g. 

Vidmantas Sutkaitis 

Tel. 8 682 23 239 

Virbalio seniūnija 

Virbalio miesto Šiaurės 

seniūnaitija 

Virbalio m. Vilniaus g. dalis (Nr. 1, 3, 

7, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 

33, 35, 37, 39, 41, 47, Maironio g. dalis 

(Nr. 1, 3), Gedimino g., Laisvės g., 

Kauno g., Vytauto g., Žalgirio g., 

Kudirkos Naumiesčio g., Raudondvario 

g., Kalno g., Vištyčio g. (Nr. 1, 3, 5), F. 

Vaitkaus g., S. Nėries g. 

Mykolas Petras Ašmonas 

Tel. 8 615 68 736 

Virbalio seniūnija 

Švitrūnų seniūnaitija 

Švitrūnų k., Bijotų k., Jonaičių k. Rita Augustaitienė 

Tel. 8 628 84213 

Virbalio seniūnija 

Virbalio miesto laukų 

seniūnaitija 

Virbalio Miesto Laukų k. Gediminas Žebertavičius 

Tel. 8 643 94 042 

VIŠTYČIO SENIŪNIJA 

Vištyčio seniūnija 

 

Vištyčio seniūnaitija 

Vištyčio mstl. Jonas Vilkaitis 

Tel. 8 659 36 586 

Vištyčio seniūnija 

Pavištyčio seniūnaitija 

Pavištyčio k., Vištyčio Lauko I k., 

Vištyčio Lauko II k., Žirgėnų k., 

Čižiškių k., Janaukos k., Vartelių k., 

Pavartelių k., Pakalnių k. 

Valius Arlauskas 

Tel. 8 607 23 933 

Vištyčio seniūnija 

 

Totorkiemio seniūnaitija 

Totorkiemio k., Meiliūnų k., Rėčiūnų 

k., Nebūtkiemio k. 

Vaidas Brazauskas 

Tel. 8 651 74 380 

Vištyčio seniūnija 

 

Girėnų seniūnaitija 

Girėnų k., Kaupiškio k. Kęstutis Pranaitis 

Tel. 8 618 71 660 

Vištyčio seniūnija 

 

Naujininkų seniūnaitija 

Naujininkų k., Padvarniškių k. Vida Dranginienė 

Tel. 8 614 57 514 
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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR VIEŠOS 

TVARKOS PALAIKYMO PAJĖGŲ, PRANEŠIMO TEKSTO SKLEBIMUI, JUDĖJIMO 

MARŠRUTAS NR. 1 

 

 

Eil. 
Nr. 

Gatvės pavadinimas 

1. Išvyksta iš Vytauto g. 6 

2. Cvirkos g. 

3. Rimgaudo g. 

4. Algirdo g. 

5. K. Donelaičio g. 

6. Rimgaudo g. 

7. Žalumynų g. 

8. A. Basanavičiaus g.  

9. Klevų g. 

10. Kapų g. 

11. Aviečių g. 

12. Tulpių g. 

13. Aguonų g. 

14. Sugrįžta Vytauto g. 6 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR VIEŠOS 

TVARKOS PALAIKYMO PAJĖGŲ, PRANEŠIMO TEKSTO SKLEBIMUI, JUDĖJIMO 

MARŠRUTAS NR. 2 

 
Eil. 
Nr. 

Gatvės pavadinimas Eil. 
Nr. 

Gatvės pavadinimas 

1. Išvyksta iš Vytauto g. 6 23. Simanėliškių g. 

2. Gedimino g. 24. Pietario g. 

3. Vilniaus g. 25. Paupio g.     

4. Palangos g. 26. Medžiotojų g. 

5. Kovo 11osios g. 27. Nepriklausomybės g. 

6. Žilvičių g. 28. Pietario g. 

7. Šiaurės g. 29. Sugrįžta Vytauto g. 6 

8. Pilviškių g.  30.  

9. Aušros g. 31.  

10. Vienybės g. 32.  

11. Nepriklausomybės g. 33.  

12. S. Nėries g. 34.  

13. Statybininkų g. 35.  

14. Maironio g.  36.  

15. Lobiškių g.  37.  

16. Vijoklių g. 38.  

17. Našlaičių g.  39.  

18 Lobiškių g.  40.  

19. Nepriklausomybės g. 41.  

20. Pietario g.  42.  

21.  Simanėliškių g. 43.  

22. Eglių g. 44.  
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MARŠRUTAS NR. 1 

 

 

 
 

MARŠRUTAS NR. 2 
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Valstybės ir savivaldybės institucijų ir 

įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų 

perspėjimas ir informavimas 

Darbuotojų informavimas 

Seniūnijos seniūnai, seniūnijų 

pasiuntiniai 

Aplinkinių 

gyventojų 

informavimas 

Savivaldybės administracijos 
direktoriaus įgalioti asmenys 

32 priedas 

 

Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją schema 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Komanda įjungti sirenas, S - 15 min. ; 

CSSI perspėjimas ir informavimas, S - 13 min 

Pranešimo teksto gyventojams perdavimas, S - 10 min. 

Sirenų įjungimo laikas S 

Gyventojų informavimas, S Atliktų veiksmų patvirtinimas, S + 1 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento Civilinės saugos valdybos 

Situacijų koordinavimo skyrius 

Regioniniai transliuotojai 

 

 
Savivaldybės administracijos 

vyriausiasis civilinės saugos 

specialistas 

Centralizuoto ir vietinio 

valdymo sirenų įjungimas 

Marijampolės apskrities 
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 

Savivaldybės administracijos 
direktorius 

Gyventojų 

informavimas 
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33 priedas 

Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją Vilkaviškio 

rajono savivaldybėje schema 
 

 
 

Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo 

tarnyba 
Tel./faks. (8 343) 65 845; 65 842, 

mob. tel. 8 611 17 889, 8 656 53 007, 8 650 52 895 

el. p. marijampole.pgv@vpgt.lt 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie VRM 

Situacijų koordinavimo skyriaus 

budintysis 
Tel. (8 5) 271 7511, 271 7512, 

faks. (8 5) 271 7513, mob. 8 610 02359 

el. p. ems@vpgt.lt ,  sks@vpgt.lt 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 
Direktorius, Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkas, tel. (8 342) 60 064, 

faks. (8 342) 60 066, mob. tel. 8 620 25 186, el. p. vitas.gavenas@vilkaviskis.lt 

Vyriausiasis civilinės saugos specialistas, tel. (8 342) 60 056, mob. tel. 8 616 53 410, el. p. 
robertas.fiseris@vilkaviskis.lt 

 

 
 

 
 

Ūkio subjektų vadovai 
 

Marijampolės apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Vilkaviškio rajono 

policijos komisariatas 
Tel. 02, (8 342) 20 182, 

faks. (8 342) 20 194, el. p.  

vilkaviskiorpk.bud@policija.lt 

Seniūnijų seniūnai 

 

  
 

Kalvarijos aplinkos apsaugos 

departamento Vilkaviškio rajono 

agentūra 
Tel. (8 342) 53 065, el. p. 

v.bakas@mrd.am.lt 

 

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 

Tel. (8 342) 52 706, 

e. p. vsilumostinklai@inbox.lt 

 

VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos 

priežiūros centro Greitosios 

medicinos pagalbos skyrius 

Tel.: 8 656 49 214, 8 652 02 803 

 

 

Informacijos apie įvykį, gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją 

šaltinis (juridiniai ir fiziniai asmenys) 
 

Pastabos: - informacijos teikimas ir priėmimas apie įvykį, ekstremalų įvykį ar ekstremaliąją 

situaciją iš atitinkamų šaltinių 

- informacijos teikimas švenčių, ne darbo dienomis ir ne darbo valandomis 

Bendrojo pagalbos centro Alytaus skyrius 

Tel. 112, Teo- 01, Omnitel-101, Bitė ir Tele2- 011 

Sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų 

vadovai 

Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos Vilkaviškio rajono 

valstybinė maisto ir veterinarijos 

tarnyba 
Tel. (8 342) 52 243, faks. (8 342) 52 

249, el. p. vilkaviskior@vet.lt 

UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 
Tel. (8 342) 20 894, faks. (8 342) 20 894, 

el. p. vilkom@takas.lt 

Vilkaviškio priešgaisrinė gelbėjimo 

tarnyba, tel. (8 342) 60 001, mob. 
8 686 35 643 ir 8 614 46 527 el. p. 

erlandas.armanavicius@vpgt.lt ir 
rimas.jurksas@vpgt.lt. 

Marijampolės visuomenės sveikatos 

centro Vilkaviškio skyrius 
Tel. (8 342) 52 514, (8 342) 52 479 

el. p. vilkaviskis@marijampolesvsc.sam.lt 

 
AB „LESTO“ Alytaus regiono klientų 

aptarnavimo centras 
Tel. (8 343) 97 192 , faks. (8 343) 68 729, 

el. p. info@rst.lt 
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34 priedas 
 
 

Civilinės saugos signalai 
 

Įspėjamasis garsinis signalas: 

1 lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

Civilinės saugos signalo 

pavadinimas 

Civilinės saugos signalo reikšmė 

1. „Dėmesio visiems“ Įspėjamasis 3 min. trukmės pulsuojančio kaukimo 

garsinis signalas, skelbiamas gyventojams apie gresiančią 

ar susidariusią ekstremaliąją situaciją perspėti arba apie 

būsimą svarbų pranešimą informuoti atliekant 

perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimą ar vykstant 

civilinės saugos pratyboms. Išgirdę signalą, gyventojai 

privalo įsijungti radijo imtuvą ar televizorių ir išklausyti 

informaciją, kuri leistų imtis priemonių, siekiant 

apsaugoti save ir išvengti galimos žalos ar ją sušvelninti 
 

Įspėjamieji balsu skelbiami signalai: 

2 lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

Civilinės saugos signalo 

pavadinimas 

Civilinės saugos signalo reikšmė 

1. „Dėmesio visiems“ Balsu   skelbiamas   signalas,   kuriuo   pranešama   apie 

netrukus būsimą svarbų pranešimą 

2. „Cheminis pavojus“ Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie realų ar 

gresiantį cheminės taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje 

3. „Radiacinis pavojus“ Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie realų ar 

gresiantį radioaktyviosios taršos pavojų atitinkamoje 

teritorijoje 

4. „Katastrofinis 

užtvindymas“ 

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie 

katastrofinio užtvindymo grėsmę dėl galimos avarijos 

Kauno hidroelektrinėje. Šis signalas skelbiamas Kauno 

m. ir Kauno r., Šakių, Jurbarko,  Šilutės  r.,  Pagėgių sav. 

gyventojams, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, 

kitoms įstaigoms, ūkio subjektams, kuriems gresia 

tiesioginis užtvindymas 

5. „Potvynio pavojus“ Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie potvynio 

grėsmę dėl polaidžio ar intensyvių liūčių pakilus upėse 

vandens lygiui iki pavojingos ribos 

6. „Uragano pavojus“ Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie artėjantį 

hidrometeorologinį reiškinį, galintį sukelti ekstremaliąją 

situaciją 

7. „Oro pavojus“ Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie gresiantį 

oro antpuolį 

8. „Perspėjimo sistemos 

patikrinimas“ 

Balsu   skelbiamas   signalas,    kuriuo    pranešama apie 

vykdomą Perspėjimo sirenomis  sistemos patikrinimą 
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35 priedas 
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36 priedas 

 

(Pirminio pranešimo apie susidariusią ekstremaliąją situaciją formos pavyzdys) 

 

FORMA ES-1 

 

PIRMINIS PRANEŠIMAS 
 

 

(susidariusi ekstremalioji situacija) 

 
1. PRANEŠĖJAS 2. ADRESATAS 

  
DATA TEL. NR. TEL. NR. 

LAIKAS FAKSO NR. FAKSO NR. 

EL. PAŠTAS EL. PAŠTAS 

3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PAVADINIMAS 

4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALŪS 

DUOMENYS APIE EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, 

ESAMI IR GALIMI PAVOJAUS ŠALTINIAI 

  
 LAPŲ SKAIČIUS 

 
 
5. Į EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VIETĄ IŠVYKUSIOS (DALYVAVUSIOS) CIVILINĖS 

SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS 

  
  

  
6. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

APIBŪDINIMAS 
 

6.1. KADA SUSIDARĖ  
  
6.2. KUR SUSIDARĖ  

  
6.3. KAS ĮVYKO  

  
  
  
6.4. KAS PRANEŠĖ  

  
  
6.5. PRIEŽASTYS  

  
  
6.6. PROGNOZĖ  

 
 
7. SUŽEISTIEJI SKAIČIUS 

8. ŽUVUSIEJI SKAIČIUS 

9. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO 

 
(pareigos, parašas, vardas ir pavardė) 
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(Pranešimo apie atliekamus gelbėjimo darbus, susidariusią ekstremaliąją situaciją formos 

pavyzdys) 

 

FORMA ES-2 

 

PRANEŠIMAS 
 

 

(keitimasis informacija apie gelbėjimo darbus, susidariusią ekstremaliąją situaciją) 

 
1. PRANEŠĖJAS 2. ADRESATAS 

  
DATA TEL. NR. TEL. NR. 

LAIKAS FAKSO NR. FAKSO NR. 

EL. PAŠTAS EL. PAŠTAS 

  
3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PAVADINIMAS 

4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALŪS 

DUOMENYS APIE EKSTREMALIĄJĄ 

SITUACIJĄ) 

  
 LAPŲ SKAIČIUS 

5. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

OPERACIJŲ VADOVAS 

6. GELBĖJIMO DARBŲ VADOVAS 

  
TEL. NR. TEL. NR. 

7. DALYVAUJANČIOS CIVILINĖS 

SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS (ŽMONĖS 

IR TECHNIKA) 

8. IŠSAMUS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

APIBŪDINIMAS, KEITIMASIS INFORMACIJA 

  
  
  
  
  
  
9. ATLIEKAMI GELBĖJIMO DARBAI 10. PADARYTA ŽALA IR PATIRTI NUOSTOLIAI 

 
 
 
 
 
11. GYVENTOJŲ / DARBUOTOJŲ APSAUGOS ORGANIZAVIMAS 

 
 
 
12. POREIKIAI, SIŪLYMAI, PASTABOS 

 
 
 
13. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO 

 
(pareigos, parašas, vardas ir pavardė) 
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(Pranešimo apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą formos pavyzdys) 

 

FORMA ES-3 

 

PRANEŠIMAS 
 

 

(padėtis pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius) 

 

1. PRANEŠĖJAS 2. ADRESATAS 

  
DATA TEL. NR. TEL. NR. 

LAIKAS FAKSO NR. FAKSO NR. 

EL. PAŠTAS EL. PAŠTAS 

3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PADARINIŲ ŠALINIMO DARBŲ 

PABAIGA (TRUMPAS APRAŠYMAS) 

4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALŪS 

DUOMENYS APIE EKSTREMALIĄJĄ 

SITUACIJĄ) 

  
 LAPŲ SKAIČIUS 

5. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PAVADINIMAS 

 

  
  

6. ŽUVUSIEJI 

 
 

 
7. SUŽEISTIEJI 

 
 
 
 
8. KITA INFORMACIJA (VEIKSMAI, PADARYTA ŽALA, PATIRTI NUOSTOLIAI IR T. 

T.) 

 
 

 
 

 
9. DALYVAVUSIOS CIVILINĖS ŽMONĖS TECHNIKA 
SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS:  
9.1. ............................... ............................... 

9.2. ............................... ............................... 

9.3. ............................... ............................... 

9.4. ............................... ............................... 

9.5. ............................... ............................... 

9.6. ............................... ............................... 

9.7. ............................... ............................... 

10. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO 

 
(pareigos, parašas, vardas ir pavardė) 
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37 priedas 
 

Savivaldybėje esančių asmens sveikatos priežiūros ištekliai 
 

Eil. 

Nr. 

Sveikatos 

priežiūros 

įstaigos 

pavadinimas 

Adresas Vadovo 

vardas, 

pavardė 

Telefono 

numeris 

Transporto 

priemonių 

skaičius 

Gydytojų 

skaičius 

Slaugytojų ir 

kitų 

medicininį 

išsilavinimą 

turinčių 

specialistų 

skaičius 

1. VšĮ Vilkaviškio 

ligoninė 

Maironio g. 

25, 

Vilkaviškis 

Linas Blažaitis (8 342) 60 150 5 75 144 

2. VšĮ Vilkaviškio 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras 

P. Jašinsko g. 

2, Vilkaviškis 

Larisa 

Jelisejeva 

(8 342) 51 810 

8 687 51 698 

11 35 65 

3. VšĮ Kybartų 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras 

Tarybų g. 4, 

Kybartai 

Dženita 

Sabašinskie

nė 

8 686 40029
  

1 9 19 

4. UAB „Aušros“ 

klinika 

Maironio g. 5, 

Vilkaviškis 

Vilija 

Radionova 

(8 342) 20 073 - 2 3 

5. VšĮ Šeimos 

sveikatos 

priežiūros 

centras 

Statybininkų 

g. 2-1, 

Vilkaviškis 

Vilija 

Lekešienė 

(8 342) 56 633 1 1 3 

6. UAB 

„Vilkaviškio 

šeimos klinika“ 

J. 

Basanavičiaus 

g. 4, 

Vilkaviškis 

Rimanta 

Sruoginienė 

(8 342) 20 192 - 3 5 

7. UAB 

„Vilkaviškio 

šeimos 

medicinos 

centras“ 

Maironio g. 

30-55, 

Vilkaviškis 

Birutė 

Kažemėkaitė 

(8 342) 

54 720, 

8 686 35 398 

- 6 6 

8. Žilvinos 

Urbonavičienės 

įmonė 

Darvino g. 28- 
1, Kybartai 

Žilvina 

Urbonavičienė 

8 688 86 162 - 1 2 
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38 priedas 
 

Viešosios tvarkos palaikymo pajėgų ir išteklių suvestinė 

 
Eil. 

Nr. 

Padalinio 

pavadinimas, 

adresas, 

telefonas 

Darbuotojų skaičius Transporto priemonės Radijo ryšio priemonės Asmeninės 

apsaugos 

priemonės 

Iš 

viso 

Budinčioje 

pamainoje 

/ pastovioje 

parengtyje 

Ekipažų 

skaičius / 

pastovioje 

parengtyje 

Markė Kiekis / 

su garso 

stiprinimo 

aparatūra 

Stacio- 

narios 

Mobi- 

lios 

Nešio- 

jamos 

Pavadi- 

nimas / 

markė 

Kiekis 

 

1. 
Marijampolės 

AVPK 

Vilkaviškio 

raj. PK, 

Vytauto g. 6, 

Vilkaviškis, 

tel. (8 342) 66 
077 

 

70 
 

6 
 

2 
VW 

Transporte

r 

2/2 2 2 2   

 

 
     

Skoda Yeti 

 

2/2 

 

- 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

     Mitsubishi 

L200 

4/4 - 1 8 - - 
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39 priedas 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašas 

 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos pavadinimas Adresas, telefono numeris 

1. VšĮ Vilkaviškio ligoninė Maironio g. 25, Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 150, 

mob. 8 687 90 040 

2. VšĮ   Vilkaviškio   pirminės   sveikatos 

priežiūros centras 

 

Padaliniai: 

Vilkaviškio greitosios medicinos 

pagalbos skyrius 

 

Medicinos punktai: 

Alvito medicinos punktas 

 

Arminų medicinos punktas 

Augalų medicinos punktas 

Juodupėnų medicinos punktas 

Gižų medicinos punktas 

Gražiškių medicinos punktas 

Karalių medicinos punktas 

Karalkrėslio medicinos punktas 

Karklinių medicinos punktas 

Keturvalakių medicinos punktas 

 
Klampučių medicinos punktas 

Pajevonio medicinos punktas 

P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis, tel. (8 342) 51 810, 

mob. 8 682 15 824 

 

P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis, tel. (8 342) 51 031 

 

 

 

Alvito k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., 

tel. 8 640 61 245 

 

Sūduvos k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav., 

tel. 8 640 49 689 

 

Klausučių k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. 

sav., tel. 8 640 49 442 

 

Daržininkų k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. 

sav., tel. 8 656 46 914 

 

Birutės g. 1, Gižų k., Gižų sen., Vilkaviškio r. 

sav., tel. 8 640 44 509 

 

Liepų g. 9, Gražiškiai, Vilkaviškio r. sav., tel. 

8 640 44 514 

 

Karalių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., 

tel. 8 640 44 842 

 

Karalkrėslio k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r. 

sav., tel. 8 640 44 513 

 

Juodupėnų g. 3, Karklinių k., Keturvalakių 

sen., Vilkaviškio r. sav., tel. 8 699 47 433 

 

Rausvės g. 31, Keturvalakių mstl., 

Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav., tel. 8 640 

44 509 

 

Klampučių g. 14-7, Klampučių k., Šeimenos 

sen., Vilkaviškio r. sav., tel. 8 640 44 510 

 

Užbalių g. 4, Užbalių k., Pajevonio sen., 

Vilkaviškio r. sav., tel. 8 640 44 512 
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 Piliakalnių medicinos punktas 

Pūstapėdžių medicinos punktas 

Ramoniškių medicinos punktas 

Slabadų medicinos punktas 

 

Ambulatorijos: 

Bartninkų ambulatorija 

 

 

Pilviškių ambulatorija 

Piliakalnių k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. 

sav., tel. 8 640 44 518 

 

Aguonų g. 4, Pūstapėdžių k., Šeimenos sen., 

Vilkaviškio r. sav., tel. 8 640 44 516 

 

Rausvės g. 4, Ramoniškių k., Pilviškių sen., 

Vilkaviškio r. sav., tel. 8 640 49 442 

 

Slabadų k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav., 

tel. 8 655 31 942 

 

Bartninkų mstl., Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 

43 243 

 

Vasario 16-osios g. 9, Pilviškiai, Vilkaviškio r. 

sav., tel. (8 342) 67 787 

3. VšĮ Kybartų pirminės sveikatos 

priežiūros centras 

 

Padaliniai: 

Medicinos punktai: 

Gudkaimio medicinos punktas 

 

 

Matlaukio medicinos punktas 

Tarybų g. 3, Kybartai, Vilkaviškio r. sav., tel. 

(8 342) 30 535 

 

 

 

Gudkaimio k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. 

sav., tel. (8 342) 47 214 

 

Matlaukio k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., 

tel. (8 342) 40 440 

4. UAB „Vilkaviškio šeimos klinika“ J. Basanavičiaus g. 4-2, Vilkaviškis, tel. (8 342) 

20 198, (8 342) 20 192 

5. VšĮ Šeimos sveikatos priežiūros 

centras 

Statybininkų g.  2-1,  Vilkaviškis, tel. (8 342) 

56 633, mob. 8 686 42 341 

6. UAB „Aušros klinika“ Maironio g. 5, Vilkaviškis, tel. (8 342) 20 073 

7. UAB „Vilkaviškio šeimos centras“ Maironio g. 30-55, Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 

440 

8. Žilvinos Urbanavičienės įmonė Darvino g. 28-1, Kybartai, tel. (8 342) 30 599, 

mob. 8 688 86 162 
 

 

 
 



216 

 

40 priedas 
 

Savivaldybės įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, sąrašas 

 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos 

pavadinimas 

Adresas, telefono 

numeris 

Teikiamas paslaugos 

1. Vilkaviškio 

socialinės pagalbos 

centras 

Vysk. A. Karoso g. 

5, Vilkaviškis, 

tel. (8 342) 52 024, 

(8 342) 20 780 

Bendrosios socialinės paslaugos 

(informavimas, konsultavimas, 

tarpininkavimas ir atstovavimas, 

maitinimo organizavimas, aprūpinimas 

būtinaisiais drabužiais ir avalyne, 

transporto organizavimas, 

sociokultūrinės paslaugos, asmeninės 

higienos ir priežiūros paslaugų 

organizavimas, kitos bendrosios 

socialinės paslaugos) 

 

Socialinės priežiūros paslaugos 

(pagalba į namus, socialinių įgūdžių 

ugdymas ir palaikymas, intensyvi krizių 

įveikimo pagalba) 

2. Gudkaimio globos 

namai 

Liepų g. 1, 

Gudkaimio k., 

Kybartų seniūnija, 

tel. (8 342) 47 292 

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa 

3. Kybartų vaikų 

globos namai 

Darvino g. 4, 

Kybartai, 

tel. (8 342) 58 936 

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa 

4. VšĮ Alvito Šv. 

Kazimiero namai 

Ežero g. 18, Alvito 

k., Šeimenos 

seniūnija, 

tel. (8 342) 61 445 

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa 

5. Didvyžių socialinės 

globos namai 

Beržų g. 2, Augalų 

k., Klausučių 

seniūnija, 

tel. (8 342) 20 521 

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa 
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41 priedas 
 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės morgų ir jų išteklių suvestinė 
 

 
Eil. 

Nr. 

Įmonės pavadinimas, 

adresas, telefonas, faksas, 

el. p. 

Vietų skaičius morge Personalo skaičius Pastabos 

1. VšĮ Vilkaviškio ligoninė, 

Maironio g. 25, 

Vilkaviškis, 

tel. (8 342) 53 435, 

faks. (8 342) 60 174, 

el. p.  vilkliga@zebra.lt 

mažiausiai – 3; 

daugiausiai – 10–15 
gydytojai – 1; 

pagalbinis personalas 

(kitas) – 1 
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42 priedas 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės laidojimo paslaugas teikiančių įmonių suvestinė 

 

Eil. 

Nr. 

Įmonės 

pavadinimas 

Adresas, telefono 

Nr. 

Šarvojimo 

vietų 

skaičius 

Turima speciali 

technika 

Aprūpinimas 

laidojimo 

reikmenimis 

(yra / nėra) 

Pasta- 

bos 

Markė Kiekis 

1. UAB „Šarvonė“ Vytauto g. 65, 
Vilkaviškis, tel. (8 

342) 52 236, mob. 

8 618 04 497 

2 Mazda 1 yra  

2. Darijus 

Rašytinis 

(patentas) 

Mažvydo g. 6A, 

Kybartai, 
tel. (8 342) 58 127, 

mob. 8 618 85 741 

1 - - -  

3. R. Rakauskienės 

įmonė 
„Kaspinas“ 

Kapų g. 3, 

Vilkaviškis, 
tel. (8 342) 51 584, 

mob. 8 610 29 157 

2 Mersede 

s-Benz 

1 yra  

4. R. Savicko 

įmonė 
„Netektis“ 

Taikos g. 4, 
Vilkaviškis, tel. (8 

342) 52 956, mob. 

8 615 44 390 

- Mersede 

s-Benz 

1 yra  

5. Vilkaviškio 

katedra 

Vytauto g. 14, 
Vilkaviškis, tel. (8 

342) 53 393 

2 - - -  

6. Aldonius 

Plečkaitis 
(patentas) 

J. Basanavičiaus g. 

15A, Kybartai, 
tel. 8 620 73 602 

1 - - -  

7. „Ramybė“, 

laidojimo 

paslaugų įmonė, 

J. Kiverio 

individuali 
veikla 

Vilniaus g. 34, 

Virbalis, 
tel. (8 342) 50 133, 

mob. 8 612 17 760 

- Chrysler 1 yra  

 

 
 


