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EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJA
EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2021 m. gegužės 20 d. Nr. D8-1025
Kretinga
Posėdis įvyko 2021-05-18 13.00–14.15 val. nuotoliniu būdu, naudojant prisijungimą per
Webex programą.
Posėdžio pirmininkas – Egidijus Viskontas, Savivaldybės administracijos direktorius,
Ekstremalių situacijų komisijos (toliau – ESK) pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – Janina Augutytė, Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto
skyriaus vyr. specialistė.
Posėdžio dalyviai.
Informacija apie posėdį išsiųsta ESK nariams ir kitiems atsakingiems asmenims šiais el.
pašto adresais:
egidijus.viskontas@kretinga.lt
janina.augutyte@kretinga.lt
violeta.turauskaite@kretinga.lt
pranas.virsilas@kretinga.lt
rasmina.beniusiene@kretinga.lt
inga.tireviciute@kretinga.lt
dangiras.samalius@kretinga.lt
gintare.liobikiene@kretinga.lt
dalia.jociuviene@nvsc.lt
antanas.turauskis@kretinga.lt
antanas.kalnius@kretinga.lt
sigita.riepsaite@kretinga.lt
julius.kryzevicius@vpgt.lt
arune.putviniene@kretinga.lt
eugenijus.bertasius@vpgt.lt
alvydas.poskys@kretinga.lt
arunas.puzauskas@policija.lt
valdevinas.navajauskas@kretinga.lt
vilius.stancikas@vmvt.lt
sigute.jazbutiene@kretinga.lt
konstantinas.skierus@kretinga.lt
asta.burbiene@kretinga.lt
ilona.volskiene@kretingosligonine.lt
kartenos.pspc@gmail.com
tomas.zaleckis@vmu.lt
nerijus.ciparis@kretingospt.lt
arnas.juskys@kretingospspc.lt
gintaras.bruzdeilinas@kretinga.lt
info@kretingosvsb.lt
tomas.skliuderis@salantupspc.lt
ESK nariai:
Violeta Turauskaitė – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, ESK
pirmininko pavaduotoja, Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC)
koordinatorė;
Rasmina Beniušienė – Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos
skyriaus vedėja;
Eugenijus Bertašius – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau –
PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Kretingos PGT) viršininkas;
Dalia Jociuvienė – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Klaipėdos departamento Kretingos skyriaus (toliau – NVSC Klaipėdos departamento
Kretingos skyrius) vedėja;
Julius Kryževičius – PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Civilinės saugos skyriaus
viršininkas;
Arūnas Pužauskas – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos
rajono policijos komisariato (toliau – Klaipėdos AVPK Kretingos r. PK) viršininkas;
Vilius Stančikas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento
Kretingos skyriaus l. e. p. vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius;
Dangiras Samalius – Savivaldybės mero pavaduotojas;
Konstantinas Skierus – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
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Vilius Stančikas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento
Kretingos skyriaus l. e. p. vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius;
Tomas Zaleckis – VĮ Valstybinės miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovas.
Savivaldybės ESOC grupių vadovai ir nariai:
Zita Abelkienė – Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės
gydytoja), ESOC Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės vadovė;
Nerijus Ciparis – Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas, ESOC
Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės narys;
Gintaras Bruzdeilinas – Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos
skyriaus vyriausiasis specialistas, Materialiojo techninio aprūpinimo grupės vadovas;
Sigutė Jazbutienė – Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus
vedėja, ESOC Materialiojo techninio aprūpinimo grupės narė;
Inga Tirevičiutė – Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyr.
specialistė (viešiesiems ryšiams), ESOC Visuomenės informavimo grupės narė;
Pranas Viršilas – Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vedėjo
pavaduotojas, ESOC Visuomenės informavimo grupės narys.
Kiti asmenys:
Julija Andrijauskaitė – Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro l. e. p.
direktorė;
Asta Burbienė – Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja;
Arnas Juškys – VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Kretingos
PSPC) vyriausiasis gydytojas;
Antanas Kalnius – Savivaldybės meras;
Ilona Volskienė – VšĮ Kretingos ligoninės vyriausioji gydytoja;
Tomas Skliuderis – VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Salantų
PSPC) vyriausiasis gydytojas;
Normantas Žeimys – VšĮ Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Kartenos
PSPC) direktorius.
Seniūnijų seniūnai:
Kazimieras Galdikas – Salantų m. seniūnijos seniūnas;
Gintarė Liobikienė – Kretingos m. seniūnijos seniūnė;
Valdevinas Navajauskas – Žalgirio seniūnijos seniūno pavaduotojas;
Alvydas Poškys – Darbėnų seniūnijos seniūnas;
Arūnė Putvįnienė – Kartenos seniūnijos seniūnė;
Sigita Riepšaitė – Kretingos seniūnijos seniūnė;
Antanas Turauskis – Imbarės seniūnijos seniūnas.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl vakcinacijos centro steigimo Kretingos mieste. Pranešėjai – Kretingos rajono
savivaldybės administracijos direktorius E. Viskontas ir Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė) Z.
Abelkienė.
2. Dėl COVID-19 ligos situacijos Kretingos rajone. Pranešėja – NVSC Klaipėdos
departamento Kretingos skyriaus vedėja D. Jociuvienė. Pasisako rajono asmens sveikatos priežiūros
įstaigų atstovai.
3. Dėl priešgaisrinių prevencinių priemonių ir esamos priešgaisrinės būklės aptarimo
Kretingos rajono savivaldybėje. Pranešėjas – PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Kretingos PGT
viršininkas E. Bertašius. Pasisako kitų institucijų atstovai.
4. Dėl pasiruošimo artėjančiam maudymosi sezonui, saugaus elgesio ir sveikatos saugos
reikalavimų laikymosi. Pranešėja – Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios
tvarkos skyriaus vedėja R. Beniušienė.
5. Dėl mobilaus punkto veiklos išlaidų kompensavimo. Pranešėja – Kretingos rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja V. Turauskaitė.
6. Kiti aktualūs klausimai.
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Egidijus Viskontas, Savivaldybės administracijos direktorius, ESK pirmininkas pasveikino
visus prisijungusius prie posėdžio ir pristatė darbotvarkės klausimus.
1. SVARSTYTA. Vakcinacijos centro steigimas Kretingos mieste.
Savivaldybės administracijos direktorius, ESK pirmininkas Egidijus Viskontas sakė, kad
keliuose posėdžiuose teko daug diskutuoti su medikų bendruomene dėl Vakcinacijos centro
įkūrimo ir buvo prieita vieningos nuomonės, kad toks vieningas skiepijimo centras turi atsirasti ir
Kretingoje.
Zita Abelkienė, Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (vyriausioji
specialistė), informavo, kad Vakcinacijos centras bus steigiamas Kretingos mieste esančios
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos (toliau – Viešoji biblioteka)
konferencijų salės patalpose, adresu J. K. Chodkevičiaus g. 1B, Kretinga. Vakcinaciją organizuos
VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras, jam talkins visi kiti centrai. Ji sakė, kad
pirmiausia Savivaldybė turi surasti ir patvirtinti COVID-19 ligos situaciją koordinuojantį asmenį,
dabar gi pagrindinė našta tenka jai ir Kretingos PSPC vadovui Arnui Juškiui, kuris atsakingas ir už
Mobiliojo punkto veiklą. Savivaldybės gydytoja akcentavo, kad posėdyje būtina priimti sprendimą
dėl išlaidų kompensavimo iš direktoriaus rezervo, kadangi centrui yra reikalingas šaldiklis,
šaldytuvas, savanoriams darbo rūbai, kaip pvz. marškinėliai su užrašu „savanoris“, viešinimo
priemonės, valymo paslaugos ir kt. Centrui pastatomą termometrą galima būtų paimti iš
Savivaldybės administracijos, atvykusiųjų skiepytis temperatūros pamatavimui.
Arnas Juškys, VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiasis gydytojas,
klausė dėl koordinatoriaus darbo užmokesčio. Bet Egidijus Viskontas atsakė, kad komisija gali pavesti
Savivaldybės ESOC visą materialinį aprūpinimą ir koordinavimą dėl veiklos ir darbo užtikrinimo
priemonių, kuris įvertins ir pateiks sprendimą.
Direktorius klausė VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo
gydytojo, ar galėtų nuo birželio 1 d. Kretingoje startuoti naujas Vakcinavimo centras ir ar būtų
įdarbintas koordinatorius. Šiame vakcinavimo centre būtų skiepijama didžioji dalis kretingiškių. A.
Juškys teigė, kad laiko yra pakankamai ir tikrai nuo birželio 1 d. gali pradėti veikti.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, ESK pirmininko pavaduotoja,
ESOC koordinatorė Violeta Turauskaitė pastebėjo, jeigu komisija paves viską organizuoti ESOC,
tai reikėtų nurodyti, kokias išlaidas Vakcinacijos centro įkūrimui dengia Savivaldybės
administracija ir kas lieka VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrui, kaip Vakcinacijos
centro koordinatoriui.
Savivaldybės mero pavaduotojas Dangiras Samalius pateikė pastebėjimą, kad dėl
pagalbos įkuriant Vakcinacijos centrą būtina kreiptis ir į kitas įstaigas ir organizacijas, o ne vien į
Viešąją biblioteką ar Kretingos rajono kultūros centrą.
NUTARTA.
1. Pavesti Savivaldybės ESOC organizuoti Vakcinacijos centro įkūrimą ir jo materialinį
aprūpinimą.
2. Savivaldybės administracija iš direktoriaus rezervo apmoka Vakcinacijos centro
įsteigimo, priežiūros išlaidas, koordinatoriaus darbo užmokesčio išlaidas.
3. Pavesti VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrui įdarbinti koordinatorių,
sudaryti darbuotojų ir savanorių darbo grafikus, koordinuoti jų veiklą.
4. Vakcinacijos centro veiklą pradėti vykdyti nuo birželio 1 d. Kretingos mieste
Viešosios bibliotekos konferencijų salės patalpose, adresu J. K. Chodkevičiaus g. 1B, Kretinga.
2. SVARSTYTA. Priešgaisrinės prevencinės priemonės ir esamos priešgaisrinės būklės
aptarimas Kretingos rajono savivaldybėje.
Eugenijus Bertašius – PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Kretingos PGT viršininkas
pažymėjo, kad prevencinės priemonės yra vykdomos kiekvienais metais tiek žiemos, tiek vasaros
sezonu. Palyginus statistiką su praėjusiais metais, ji yra mažėjanti. Gaisrų sumažėjo nuo 5 iki 4,
išdegintų plotų nuo 80 iki 70 arų. Vykdomos priešgaisrinės prevencinės priemonės. Kretingos
rajono savivaldybėje nuo kovo mėnesio iki dabar vykdomi reidai. Parengti straipsniai į spaudą. Jis
informavo, kad yra pasiruošę ir jokių trūkumų neturi.

4
VĮ Valstybinės miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovas Tomas Zaleckis
teigė, kas liečia pasiruošimą vasaros sezonui, jie yra pasiruošę. Yra sudarytos 3 pagrindinės
priešgaisrinės komandos, nemažai turi rezervinių komandų. Yra vykdomi prevenciniai reidai, veikia
automatinė antžeminė sistema. Šiais metais buvo keletą gaisrų, tačiau ne Kretingos rajono
savivaldybėje. Jis informavo, kad kiekvienais metais yra organizuojamos stalo pratybos. Šiais
metais birželio mėnesį planuojama vykdyti stalo pratybas Kuršių Nerijoje, kadangi yra padidintos
rizikos zona.
Direktorius E. Viskontas klausė, su kuo siejamas toks gaisrų mažėjimas. E. Bertašius
atsakė, kad tai siejama su pandemija, savaitgaliais buvo vykdomos prevencinės priemonės ir aišku
žmonių sąmoningumas.
Kadangi dėl vykstančių darbų posėdyje negalėjo dalyvauti UAB „Durpeta“ Kalniškių
durpyno viršininkė Ingrida Daračienė, tai jos informaciją apie pasiruošimą vasaros sezonui pateikė
Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja Rasmina
Beniušienė.
Vedėja informavo, kad yra parengtas Kretingos rajono savivaldybės prevencinių priemonių
žolės, šiaudų ir ražienų deginimui išvengti ir pasirengimo miškų ir durpynų gaisrų gesinimui planas
2021 m., kurį pristatė komisijai. Taip pat ji paminėjo, kad yra parengta atmintinė dėl
administracinės atsakomybės už aplinkos apsaugos ir priešgaisrinių reikalavimų nesilaikymo
pažeidimus. Atmintinę direktorius E. Viskontas paprašė, kuo skubiau paviešinti per žiniasklaidą, per
mokyklas, Savivaldybės interneto svetainėje.
R. Beniušienė įvardijo, kad būtina ir toliau aktyvinti prevencinę veiklą ir ieškoti naujų
sprendimo būdų, kaip dar labiau sumažinti gaisrų skaičių, skatinti švietėjišką veiklą priešgaisrine
tematika visuomenėje, kartu bendradarbiaujant rajono savivaldybei, seniūnijoms, valstybinėms
atsakingoms institucijoms.
Kadangi komisijos nariai nepateikė jokių pasiūlymų, tad bendru sutarimu nutarta planui
pritarti ir teikti tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.
NUTARTA
1. Savivaldybės administracijai, seniūnijoms, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos
regioniniam padaliniui, UAB „Durpeta“ Kalniškių durpynui, Klaipėdos APGV Kretingos PGT,
Kretingos rajono savivaldybės PT, AAD Kretingos aplinkos apsaugos inspekcijai bendradarbiauti ir
imtis visų įmanomų prevencijos priemonių, užkertant kelią gaisrų kilimui palankiu jiems kilti
laikotarpiu Savivaldybės teritorijoje.
2. Pritarti Kretingos rajono savivaldybės administracijos parengtam priemonių planui „Dėl
prevencinių priemonių žolės, šiaudų ir ražienų deginimui išvengti ir pasirengimo miškų ir durpynų
gaisrų gesinimui 2021 m.“ ir teikti Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti.
3. Priemonių plano kopijas įteikti PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Civilinės saugos
skyriui, seniūnijų seniūnams, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui, Švietimo skyriui,
Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui, VĮ Valstybinės miškų urėdijos Kretingos regiono padaliniui,
UAB „Durpeta“ Kalniškių durpynui, Klaipėdos APGV Kretingos PGT, AAD Kretingos aplinkos
apsaugos inspekcijai, Klaipėdos AVPK Kretingos r. PK, Kretingos rajono savivaldybės
priešgaisrinei tarnybai ir vykdyti numatytų priemonių įgyvendinimą.
4. Kontrolę pavesti Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos
skyriaus vedėjai Rasminai Beniušienei.
3. SVARSTYTA. COVID-19 ligos situacija Kretingos rajone.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos
departamento Kretingos skyriaus vedėja Dalia Jociuvienė trumpai apžvelgė COVID-19 ligos
situaciją rajone. Ji paminėjo, kad 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų yra 196 susirgimų atvejai,
rajone yra 2 ligos protrūkiai. Per paskutinę parą savivaldybėje situacija stabilizavosi. Vedėja
paminėjo, kad daugiausia užsikrėtimų pastaruoju metu yra šeimose. Kontroliuojant pastebima, kad
įstaigose darbuotojai nebedėvi apsaugos veido kaukių, motyvuodami, kad yra pasiskiepiję ar
persirgę. Gera žinia, kad mūsų rajone nebuvo nustatyta atmainų.
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Direktorius E. Viskontas klausė, kokia amžiaus grupė šiuo metu daugiausia serga. Vedėja
sakė, kad išskirti negalima, nes sergamumas yra įvairiose amžiaus grupėse, gal kiek mažiau virš 70
metų. D. Jociuvienė teigė, kad ir pasiskiepiję bei persirgę gali užsikrėsti pakartotinai. E. Viskontas
akcentavo, kad pateikta informacija kelia nerimą, todėl būtina pavesti ESOC Visuomenės
informavimo grupei perteikti informaciją visuomenei, kad skiepas nėra garantas nesusirgti, jis
leidžia tik lengviau persirgti, todėl būtina laikytis rekomendacijų.
NUTARTA:
1. Pavesti ESOC Visuomenės informavimo grupei teikti visuomenei informaciją, kad
skiepas ar persirgimas neapsaugo nuo pakartotinio užsikrėtimo ir privaloma laikytis visų
rekomendacijų.
4. SVARSTYTA. Pasiruošimas artėjančiam maudymosi sezonui, saugaus elgesio ir
sveikatos saugos reikalavimų laikymosi.
Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja
Rasmina Beniušienė pristatė, kad vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2007
nuostatomis, nuo birželio 1 d. prasideda ir baigiasi rugsėjo 15 d. maudymosi sezonas. Todėl
savivaldybė turi numatyti prevencines priemones, lankantis paplūdimiuose karantino metu, taip pat
siekiant sumažinti skęstančiųjų ir nuskendusių žmonių skaičių bei laiku užkirsti kelią galimoms
nelaimėms prie atvirų vandens telkinių. Kretingos rajono savivaldybėje oficialiai įteisintų
paplūdimių nėra, tačiau yra vandens telkinių, kurie vasaros metu pritraukia nemažai poilsiautojų.
Šiose maudymosi vietose reikalinga pasirūpinti žmonių saugumu: sutvarkyti priėjimus prie
maudyklų, pasirūpinti aplinkos sutvarkymu, šiukšlių išvežimu, įrengti informacinius stendus,
informuoti rajono gyventojus apie atliktus vandens kokybės tyrimus.
Kiekvienais metais pagal pateiktą maudyklų stebėsenos grafiką yra daromi vandens
kokybės biologiniai tyrimai: Kretingos Dvaro parko I-ojo tvenkinio, Salanto upės (prie užtvankos),
Juodupėnų tvenkinio, Kašučių ežero, Padvarių tvenkinio ties Kurmaičių kaimu, Darbėnų tvenkinio,
Vydmantų tvenkinio ir Klibių tvenkinio. Maudymosi vietų vandens kokybės tyrimus pagal
patvirtintą grafiką atlieka Nacionalinės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius.
Seniūnijoms būtina paplūdimiuose palaikyti tvarką, nupjauti žolę, išvežti šiukšles,
sutvarkyti priėjimus prie maudyklų, pastatyti stendus ir juose būtinai iškabinti taisykles, kaip
saugiai elgtis prie vandens telkinių, išplatinti informaciją seniūnijų gyventojams.
Ji sakė, kad Savivaldybės administracijos yra parengtos Saugaus elgesio paviršinių
vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės (toliau – Taisyklės),
kurios patvirtintos Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2159. Taisyklės ir atmintinė, kaip saugiai elgtis prie vandens ir vandenyje paskelbtos Savivaldybės
interneto svetainėje www.kretinga.lt
Vedėja informavo, kad Savivaldybės administracija bendradarbiauja su Kretingos PGT
pareigūnais, kiekvienais metais skiria lėšų įrengti prie maudyklų informaciniams stendams su
aktualia informacija, gelbėjimo ratų įsigijimui. Kretingos PGT užsakė ir pagamino 4 naujus
informacinius stendus iš skirtų Savivaldybės lėšų pagal programą „Gyvenkime saugiai“ – iš jų 3
įrengė prie stebimų maudyklų, 1 perdavė Darbėnų seniūnijai, kad įrengtų po maudymosi vietos
sutvarkymo. 2021 m. iš tos pačios programos lėšų tęs pradėtą darbą – įrengs informacinius stendus
prie kitų vandens telkinių – ten, kur jų nėra.
Direktorius E. Viskontas paprašė seniūnų pateikti informaciją, kaip jų vadovaujamose
seniūnijose pasiruošta maudymosi sezonui.
Darbėnų seniūnijos seniūnas Alvydas Poškys informavo, kad gauti stendai yra įrengti prie
Kašučių ežero ir prie Darbėnų miestelio maudyklų. Jis sakė, kad teritorijos yra tvarkomos, dar
reikia užvežti smėlio prie Kašučių ežero. Seniūnas teigė, kad kiek kur pabuvojo prie ežerų, niekur
nematė dezinfekcinio skysčio. Jis mano, kad tai yra žmonių reikalas patiems sąmoningai laikytis
sveikatos apsaugos rekomendacijų ir tam pasirūpinti dezinfekcijos priemonėmis.
Imbarės seniūnijos seniūnas Antanas Turauskis pritarė Darbėnų seniūno išsakytai
nuomonei. Jis mano, kad žmonės turi būti patys sąmoningi. Seniūnas sakė, kad taisykles stenduose
pakabina, gelbėjimo ratų neturi.
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E. Bertašius pakomentavo, kad pernai įsigijo 2 gelbėjimo ratus. Vienas atiduotas Kretingos m.
seniūnijai, o kitas Darbėnų seniūnijai. Jis pasidžiaugė, kad Kretingos r. savivaldybės ir Kretingos PGT
programa „Gyvenkime saugiai“ sėkmingai įgyvendinama.
Kretingos m. seniūnijos seniūnė Gintarė Liobikienė informavo, kad viskas prie Kretingos
Dvaro parko I-ojo tvenkinio maudyklos yra sutvarkyta. Jau įrengtas stovas su gelbėjimo ratu.
Nuotraukos bus išsiųstos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai.
Z. Abelkienė šiek tiek patikslino dėl maudymosi vietų vandens kokybės ir smėlio tyrimų
atlikimo. Pastarųjų dienų bėgyje keitėsi informacija dėl tyrimų dažnumo. Reikia tirti ne tik vandenį,
bet ir smėlį. Tyrimai bus atliekami kas tris savaites, o smėlis bus imamas iš 6 maudyklų, nes dvi
maudyklos smėlio neturi.
Direktorius E. Viskontas teigė kad iš pasisakymų matyti, kad maudymosi sezonui
pasiruošta ir tikisi, kad gyventojai laiką praleis turiningai ir maudymosi sezonas mūsų rajone praeis
sėkmingai.
2. NUTARTA:
1. Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriui paskelbti vandens kokybės tyrimų rezultatus
rajono vietinėje spaudoje ir Savivaldybės internetinėje svetainėje.
2. Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriui parengti bukletą „Kaip elgtis prie vandens“
ir išplatinti seniūnijoms, švietimo įstaigoms, paskelbti Savivaldybės internetinėje svetainėje.
3. Seniūnijų seniūnams prieš maudymosi sezono pradžią ir sezono metu tvarkyti
maudymosi vietų aplinką: šienauti žolę, surinkti šiukšles, sutvarkyti priėjimus prie maudyklų,
stenduose iškabinti taisykles ir atmintinę, kaip saugiai elgtis prie vandens telkinių ir vandenyje bei
kitą aktualią informaciją.
4. Savivaldybės ESOC Visuomenės informavimo grupei užsiimti rajono gyventojų
švietėjiška veikla apie saugų poilsį prie vandens telkinių.
5. SVARSTYTA. Mobilaus punkto veiklos išlaidų kompensavimas.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Turauskaitė sakė, kad
2020 m. spalio mėnesį ESK svarstė klausimą dėl mobilaus punkto įsteigimo. Koordinavimą pavedė
VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrui, bet nenumatė mobilaus punkto techninio
aptarnavimo išlaidų apmokėjimo. Ji prašė komisijos pritarti, kad mobilaus punkto technines
aptarnavimo išlaidas apmokėtų Savivaldybės administracija iš direktoriaus rezervo.
A. Juškys sakė, kad mobilus punktas veikia nuo spalio mėnesio. Iki sausio mėnesio
pabaigos talkino savanoriai, o nuo vasario mėnesio yra įdarbinti 3 GMP vairuotojai, bet jiems darbo
užmokestį moka VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras. Administracijos direktorius
klausė, ar buvo atlikti skaičiavimai ir kiek reikėtų lėšų. A. Juškys sakė, kad buvo paskaičiuota už 1
val. 8 eurai. Jis prašė nors nuo birželio mėnesio rasti galimybę apmokėti darbuotojams iš
Savivaldybės administracijos lėšų. Darbuotojams darbo užmokestį mokėjo VšĮ Kretingos pirminės
sveikatos priežiūros centras.
NUTARTA.
1. Pritarti, kad mobilaus punkto technines aptarnavimo išlaidas apmokėti iš Savivaldybės
administracijos direktoriaus rezervo.
2. Pavesti Savivaldybės ESOC įvertinti situaciją ir ieškoti galimybių nuo birželio 1 d.
darbo užmokestį darbuotojams, dirbantiems mobiliame punkte, apmokėti iš Savivaldybės
administracijos lėšų.
6. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Seniūnas A. Turauskis klausė, kur žmonės turi kreiptis dėl vakcinavimo. Zita Abelkienė
sakė, kad vakcinavimą planuoja palikti Salantų gyventojams Salantuose, Kartenos seniūnijos
gyventojams – Kartenoje. A. Turauskis klausė, ką daryti jei žmonės norės važiuoti vakcinuotis į
Kretingą ir kas juos turėtų pavėžėti. Z. Abelkienė sakė, kad gyventojai neturėtų piktnaudžiauti. Jie
turėtų skiepytis Salantuose. Jei visiškai neturi galimybių nuvykti, tuo turi pasirūpinti seniūnija.
Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys Konstantinas Skierus klausė, kokia situacija
šiandienai yra Salantuose dėl ekstremaliosios situacijos. Administracijos direktoriaus pavaduotoja
Violeta Turauskaitė informavo, kad situacija yra normali. Dar yra likę Žemaitės g. 33 teritorijos
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sutvarkymo darbai, užteršto grunto utilizavimas. Tvenkiniai yra švarūs, sutvarkyti, vandens tyrimai
geri.
Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Asta Burbienė klausė, gal užtektų
mokinius, kurie mokosi kontaktiniu būdu, testuoti vieną kartą per savaitę. Kituose rajonuose yra
priimti tokie sprendimai. Direktorius E.Viskontas paprašė vedėjos A. Burbienės surinkti
informaciją, kaip elgiasi šiuo atveju kiti kaimyniniai rajonai. Turėdami medžiagos, galėtume
padiskutuoti šiuo klausimu.
Savivaldybės administracijos direktorius, ESK pirmininkas Egidijus Viskontas padėkojo
komisijai dėl Salantų ekstremaliosios situacijos suvaldymo, taip pat visai komisijai perdavė padėką
nuo Aplinkos apsaugos departamento, Vidaus reikalų ministerijos už tai, kad taip greitai pavyko
susitvarkyti su įvykusia ekstremalia situacija Salantuose.
Posėdžio pirmininkas

Egidijus Viskontas

Posėdžio sekretorė

Janina Augutytė

