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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 

PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įgyvendinimo terminas 
Atsakingas 

vykdytojas 
Įvykdymo (rezultato) kriterijus  

2022 metai 2023 metai 2024 metai 

1 2 3 4 5 6 7 

Hidrotechninių statinių HTS (dirbtinės užtvankos) avarijos ir jų įrenginių gedimai 

1. Techninė apžiūra  Rudenį Pavasarį, 

rudenį  

Pavasarį, 

rudenį 

Žemės ūkio skyrius, 

užtvankų savininkai. 

Galimų gedimų, avarijų 

užkardinimas  

2.  Hidrotechninių statinių HTS fizinė 

priežiūra bei reguliarus stebėjimas  

Nuolat Nuolat Nuolat Seniūnijos, užtvankų 

savininkai 

Galimų gedimų, avarijų 

užkardinimas 

3. Bendruomenės, gyventojų  informavimas 

apie atliktas technines apžiūras, jų 

rezultatus bei galimas pasekmes, esant 

potencialiems pavojams dirbtinės 

užtvankos griūčiai, dalinai griūčiai ir (ar)  

jų įrengimų gedimams   

Atlikus 

apžiūras ar 

stebint  

didelius  

vandens lygio 

svyravimus 

Atlikus 

apžiūras ar 

stebint  

didelius  

vandens lygio 

svyravimus 

Atlikus 

apžiūras ar 

stebint  

didelius  

vandens lygio 

svyravimus 

Žemės ūkio skyrius, 

seniūnijos, užtvankų 

savininkai 

Bendruomenės, gyventojų  

pasirengimas reaguoti į galimą 

techninę avariją ir (ar) gedimą bei 

jų pasekmes  

Žmonių užkrečiamosios (infekcinės ir parazitinės) ligos (toliau – užkrečiamosios ligos) 

4. Prevencija vykdoma vadovaujantis 

Sveikatos apsaugos ministerijos 

teikiamomis  rekomendacijomis,   

Savivaldybės užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos ir kontrolės organizacinių 

priemonių planu  

Nuolat Nuolat Nuolat Savivaldybės 

gydytoja, 

Visuomenės 

sveikatos biuras  

Sergamumo užkrečiamosiomis 

ligomis bei jų paplitimo lygių, 

mirtingumo, mirštamumo nuo 

užkrečiamųjų ligų, žmogui 

patogeninių mikroorganizmų 

cirkuliavimo, užkrečiamųjų ligų 

atsiradimo ir paplitimo mažinimas 

ir užkardymas  

 Šilumos energijos sutrikimai ir (ar) avarijos 



2 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metai), 

įgyvendinimo terminas 
Atsakingas 

vykdytojas 
Įvykdymo (rezultato) kriterijus  

2022 metai 2023 metai 2024 metai 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Šilumos trasų, šilumos gamybos  

įrenginių, šilumos punktų  techninė 

priežiūra  

Pagal 

techninės 

priežiūros 

planus 

Pagal 

techninės 

priežiūros 

planus 

Pagal 

techninės 

priežiūros 

planus 

UAB „Plungės 

šilumos tinklai" 

Gedimų, avarijų skaičiaus 

mažinimas, teikiant paslaugą 

gyventojams, įstaigoms, kitoms 

įstaigoms, ūkio subjektams   

6.  Šilumos trasų, šilumos gamybos  

įrenginių renovavimas ir atnaujinimas   

Pagal plėtros 

planus 

Pagal plėtros 

planus 

Pagal plėtros 

planus 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutrikimai ir (ar) gedimai (avarijos) 

7. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros techninė priežiūra 

Pagal 

techninės 

priežiūros 

planus 

Pagal 

techninės 

priežiūros 

planus 

Pagal 

techninės 

priežiūros 

planus 

UAB „Plungės 

vandenys" 

Gedimų, avarijų skaičiaus 

mažinimas, teikiant paslaugą 

gyventojams, įstaigoms, kitoms 

įstaigoms, ūkio subjektams   

8.  Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros renovavimas ir 

atnaujinimas   

Pagal plėtros 

planus 

Pagal plėtros 

planus 

Pagal plėtros 

planus 

Stichiniai meteorologiniai reiškiniai žemės ūkio veikloje 

9. Pasėlių draudimo nuo nepalankių oro 

sąlygų, tokių kaip šalna, speigas, kruša, 

ledas, lietus, audra ir kt. pristatymas 

augalininkyste, sodininkyste ar 

daržininkyste užsiimantiems  fiziniams ir 

juridiniams subjektams 

Nuolat Nuolat Nuolat  Žemės ūkio skyrius   Nuo nepalankių oro sąlygų, tokių 

kaip šalna, speigas, kruša, ledas, 

lietus, audra ir kt. patirtų nuostolių 

mažėjimas  

Gyvūnų ligos žemės ūkio veikloje 

10. Prevenciją vykdo Valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba  (žr. https://vmvt.lt/) 

Nuolat Nuolat Nuolat  VMVT  Telšių 

departamento 

Plungės skyrius, 

Žemės ūkio skyrius   

Gyvūnų užkrečiamosiomis ligomis 

susirgimų skaičiaus mažėjimas ir 

užkardymas   

_____________________________________________________ 

 

https://vmvt.lt/kontaktai/valstybines-maisto-ir-veterinarijos-tarnybos-telsiu-departamento-plunges-skyrius
https://vmvt.lt/kontaktai/valstybines-maisto-ir-veterinarijos-tarnybos-telsiu-departamento-plunges-skyrius
https://vmvt.lt/kontaktai/valstybines-maisto-ir-veterinarijos-tarnybos-telsiu-departamento-plunges-skyrius

