
     TVIRTINU 

     Skuodo rajono savivaldybės  

     administracijos direktorius 

     Žydrūnas Ramanavičius 

 

PRIORITETINIŲ KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ PARUOŠIMO 

EVAKUOTIEMS GYVENTOJAMS APGYVENDINTI ORGANIZAVIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kolektyvinės apsaugos statinių, kuriuos ekstremaliųjų situacijų ar karo metu būtų 

galima pritaikyti gyventojų kolektyvinei apsaugai nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų 

veiksnių, poreikis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 

d. nutarimu Nr. 529 „Dėl Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ ir atsižvelgiant į apskaičiuotą minimalų kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugomų 

savivaldybės gyventojų skaičių, kai vienam gyventojui tenka 1,5 kv. m statinio ar patalpos ploto.   

2. Skuodo rajono savivaldybėje minimalus paslepiamų gyventojų skaičius, 

paskaičiuotas pagal formulę – 4 877 (G=0,1x bendras gyventojų skaičius + vaikų iki 7 metų skaičius 

+ neįgaliųjų skaičius), tai atitinkamai reikalingas  patalpų plotas – 7 327 kv. m. Pagal šį patalpų ploto 

poreikį parinkti 19  kolektyvinės apsaugos statiniai, kurie nuosavybės teise priklauso Skuodo rajono 

savivaldybei ir paženklinti specialiuoju ženklu. Kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas pateiktas 

Skuodo rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano (toliau – Plano) 29 priede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Trumpalaikiam (iki 24 val.) evakuotų  gyventojų priėmimui gali būti panaudoti visi 

parinkti kolektyvinės apsaugos statiniai, tačiau ilgalaikiam (ilgiau kaip 24 val.) evakuotų gyventojų 

apgyvendinimui turi būti užtikrinamas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas gyventojams: 

medicininis aptarnavimas, pagrindinių maisto produktų gamyba, transporto ir ryšių paslaugos, 

elektros šilumos, dujų, vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir kitos komunalinės paslaugos.     

4. Skuodo rajono savivaldybėje iš anksto yra numatyti 4 prioritetiniai kolektyvinės 

apsaugos statiniai, kuriuose bus organizuojamas ilgalaikis evakuotų gyventojų apgyvendinimas.  

 

II SKYRIUS 

PRIORITETINIAI KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI 

 

5. Skuodo rajono savivaldybėje kolektyvinės apsaugos prioritetiniai statiniai: 

5.1. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, Šatrijos g. 3-2, Skuodas. Šiame  

kolektyvinės apsaugos statinyje yra įrengtas liftas, padaryti įvažiavimai neįgaliesiems. Patalpoje 

įrengti dušai pritaikyti įvažiuoti neįgaliesiems, todėl į šį pastatą bus evakuoti neįgalūs asmenys, 

neįgalūs asmenys su fizine negalia ir šeimos su vaikais nuo 1 iki 7 amžiaus. Tačiau jeigu šeimoje 

yra vaikų, vyresnių nei 7 metų, šeima neišskiriama ir amžiaus cenzas nebetaikomas.   

Evakuotiems gyventojams minėtoje įstaigoje bus užtikrinamas gyvybiškai svarbių 

paslaugų teikimas – 2 virtuvės su visa maisto ruošimui reikalinga įranga: šaldytuvai, mikrobangų 

krosnelės, virduliai. Užimtumui užtikrinti yra televizoriai, kompiuteriai, galimybė vaikams lauke 

žaisti – įrengta žaidimo aikštelė, taip pat minėta įstaiga turi vaikišką palapinę. Įstaigoje dirba 

socialiniai darbuotojai, todėl būtų užtikrintas socialinių paslaugų kokybiškas teikimas. Minėtos 

įstaigos vadovas galėtų Skuodo socialinių paslaugų centre apgyvendinti 20 asmenų (tiek turi 

patalynės komplektų, asmenys būtų apnakvindinami viengulėse ir dvigulėse lovose).  Už patalpų 

paruošimą atsakingas Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro vadovas.      

5.2. Skuodo rajono Barstyčių vaikų globos namai, Salantų g. 7, Barstyčių miestelis, 

Skuodo rajonas. Į šį statinį būtų evakuojamos vienišos mamos, auginančios kūdikius iki vienų metų 
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amžiaus. Tačiau jeigu šeimoje auga daugiau nepilnamečių vaikų, tokiu atveju šeimos nariai 

neišskiriami ir mama apgyvendinama su visais vaikais, neatsižvelgiant į jų amžių.  Minėtame pastate 

būtų užtikrinamas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas kūdikiams: nakvynė (lovytės su patalynės 

komplektais, mamoms su vaikais taip pat būtų paruoštos lovos su  pilna patalynės komplektacija). 

Skuodo rajono Barstyčių vaikų globos namuose galimybė apgyvendinti 10 asmenų  Už patalpų 

paruošimą atsakingas Skuodo rajono Barstyčių vaikų globos namų vadovas. 

5.3. Bendrabučio su mokslo paskirties patalpomis , Vytauto g. 10, Skuodas. 

Į šį pastatą būtų evakuojami gyventojai su šeimomis, kurie turi po 2 mažamečius vaikus 

iki 7 metų amžiaus. Kolektyvinės apsaugos statinyje yra 6 kambariai, kuriuose yra po 4 lovas. 4 

asmenų šeimai skiriamas vienas kambarys. Pastate yra  2 virduliai, puodeliai kavai, arbatai pasidaryti. 

Tačiau  šiame pastate nėra virtuvės, todėl maisto pasigaminti galimybės nėra.  Šalia yra Skuodo 

Pranciškaus Žadeikio gimnazija (vienas iš prioritetinių statinių), kuriame bus  galimybė ateiti 

pavalgyti, arba maistas iš Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos termosais bus pristatomas į 

minėtą pastatą.  Be to,  minėto pastato kitoje kelio pusėje yra prekybos centras. Galimybė 

apgyvendinti 24 asmenis. Už patalpų paruošimą atsakingas Skuodo rajono savivaldybės kūno 

kultūros ir sporto centro vadovas. 

5.4. Skuodo rajono Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje šeimos su vaikais nuo 7 metų 

(toliau – KAS), Vytauto g. 14, Skuodas. Šiame KAS planuojama apgyvendinti apie 100 evakuotųjų 

gyventojų, kiekvienam gyventojui skiriama 3,5 kv. m patalpos ploto, tai reikalingas 350 kv. m plotas. 

Klasių parinkimą evakuotiems gyventojams sprendžia įstaigos vadovas. Sporto  ir aktų  salės bus 

naudojamos evakuotų gyventojų užimtumui.  

 Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija neturi evakuotų gyventojų nakvynei reikalingo 

inventoriaus, tačiau  Skuodo rajono savivaldybė yra sudariusi įstaigų, kurios pristatys nakvynei 

reikalingą inventorių, sąrašą. 

 

III SKYRIUS 

MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ĮSTAIGOSE SĄRAŠAS 

 

Savivaldybės 

įstaiga, 

organizacija 

Čiužiniai 

1x1,5 

Čiužiniai 

1,20x2 

Gimnas-

tikos 

kilimėliai 

(2 cm 

storio) 

Pledai Patalynės 

komplektai 

(pagalvės, 

antklodės, 

patalynės 

užvalkalai, 

rankšluosčiai)  

Miegmaišiai Atsakingi 

asmenys 

Skuodo rajono 

kūno kultūros ir 

sporto centras  

50 15     Laikinai einantis 

direktoriaus 

pareigas Antanas 

Donėla, 

mob. 8610 42 784 

Skuodo 

Pranciškaus 

Žadeikio 

gimnazija 

3 15     Gimnazijos 

direktorė Gražina 

Skarienė, 

mob. 8 614  34 

232 

Skuodo 

Bartuvos 

progimnazija 

 18     Direktorius 

Virginijus Jokšas, 

mob. 8 686 38 768 

Skuodo pirminės 

sveikatos 

    18 pagalvių 

70 užvalkalų 

48 paklodės 

 Direktorius 

Virginijus 

Kiguolis, 

mob. 
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priežiūros 

centras 

36 užvalkalai 

25 antklodės 

20 pledų 

 8 687 39 950 

Skuodo rajono 

Ylakių globos 

namai 

    20 komplektų  Direktorė 

Audronė 

Anužienė, mob.  

8 616  29 441 

Skuodo 

bendruomeniniai 

šeimos namai  

   20 

pledų 

  Bendruomenės 

pirmininkė Lijana 

Beinoraitė, 

mob.  

8 615 32 212 

Skuodo amatų ir 

paslaugų 

mokykla 

    40 komplektų  Laikinai 

einanti  

direktoriaus 

pareigas Egida 

Skurdauskienė, 

mob. 8 698 49 163 

Skuodo rajono 

kūno kultūros ir 

sporto centras  

50 15      

Skuodo 

Pranciškaus 

Žadeikio 

gimnazija 

 10     Direktorė 

Gražina 

Skarienė, 

mob. 8 614 34 

232 

Skuodo 

Bartuvos 

progimnazija 

 10     Direktorius 

Virginijus 

Jokšas, mob. 

8 686 38 768 

Skuodo 

socialinių 

paslaugų šeimai 

centras 

     4 Direktorė  

Rūta 

Razmienė,  

mob. 8 686 95 

278 

Lietuvos Šaulių 

sąjungos Vakarų 

(Jūros) rinktinės 

307 kuopa 

     10 Vadas Paulius 

Poškys, mob. 

  

   

IŠVADA. Susumavus įstaigų rezervo patalynės komplektus Skuodo Pranciškaus Žadeikio 

gimnazijoje galimybė apgyvendinti apie 100 evakuotų gyventojų.  

6. Gimnazijos  vadovas ar jo įgaliotas asmuo, gavęs nurodymą paruošti patalpas, 

vadovaujasi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-406 „Dėl Kolektyvinės apsaugos statinio 

paruošimo evakuotiems gyventojams apsaugoti rekomendacijų patvirtinimo“ (TAR, 2015-12-31, Nr. 

21206) patvirtintose Kolektyvinės apsaugos statinio paruošimo evakuotiems gyventojams apsaugoti 

rekomendacijose nurodytais reikalavimais. Taip pat gimnazijos vadovybė vykdytų Savivaldybės 

ekstremalių situacijų komisijos (Plano 11 priedas) (toliau – ESK) ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų  
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centro  (toliau – ESOC) (plano 12 priedas)  priimtus sprendimus dėl evakuotųjų gyventojų 

apgyvendinimo minėtoje gimnazijoje.  

7. Savivaldybės administracijos direktoriui ar ESK priėmus sprendimą evakuotus 

gyventojus apgyvendinti prioritetiniuose kolektyvinės apsaugos statiniuose – Skuodo rajono 

Barstyčių vaikų globos namuose, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre, Bendrabučio pastate su 

mokymo patalpomis, minėtų įstaigų vadovai privalo rengti patalpas.  

8. Dėl Skuodo rajono Pranciškaus Žadeikio gimnazijos – į šio kolektyvinės apsaugos 

statinio paruošimo ir apgyvendinimo organizavimo veiklą įsijungia Savivaldybės  ESOC,  Gyventojų 

evakavimo ir priėmimo komisija (plano 13 priedas) bei kitos suinteresuotos institucijos, pasitelkiama 

pagalba iš nevyriausybinių organizacijų, įstaigų ir įmonių.  

9. Skuodo rajono savivaldybės Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos grupė, kurios vadovas Vygintas Liaučys, yra paskirtas atsakingu už operatyvų čiužinių 

pristatymą iš Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro (čiužiniai pristatomi Skuodo 

kūno kultūros ir sporto centro transportu) bei iš Skuodo Bartuvos progimnazijos, Skuodo meno 

mokyklos. Už patalynės komplektų pristatymą į Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnaziją atsakinga 

Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės narė Dainora Naujokienė ir 

Materialinio techninio aprūpinimo grupės narys Juozas Jautakis. Patalynės komplektai (iš  

materialinių išteklių įstaigose sąrašo) į Skuodo rajono Pranciškaus Žadeikio gimnaziją pristatomi 

savivaldybės transportu.  

10. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų centro narys Paulius Poškys yra 

atsakingas už miegmaišių pristatymą iš Lietuvos Šaulių sąjungos Vakarų (Jūros) rinktinės 307 kuopos 

ir Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro.  

11. Materialinio techninio aprūpinimo grupės narys Vygintas Pitrėnas yra atsakingas už 

viešųjų pirkimų vykdymą, perkant prekes ar kitą reikalingą inventorių evakuotų asmenų gyvybiškai 

svarbioms paslaugoms teikti: medicininis aptarnavimas, pagrindinių maisto produktų gamyba ir 

kitoms reikalingoms, tačiau nepaminėtos prekėms ar paslaugoms.  

12. Elektroninių ryšių organizavimo grupės vadovas Tomas Ubartas atsakingas už ryšių 

organizavimą, kad būtų galimybė evakuotiems gyventojams Skuodo Pranciškaus Žadeikio 

gimnazijoje per televizorių matyti ir stebėti žinių laidas, kitas televizijos laidas. Administravimo 

grupės vadovė Lijana Beinoraitė atsakinga už evakuotų gyventojų patogumą – patalynės komplektų 

išdalinimą.    

 

IV SKYRIUS 

  PERSONALAS PATALPŲ PARUOŠIMUI 

 

13. Gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo numato atitinkamą žmonių skaičių, kurie 

padės paruošti parinktas patalpas evakuotųjų apgyvendinimui. Bus reikalinga iš klasių išnešti suolus 

ir dalį kėdžių, kitas palikti sėdimoms vietoms įrengti. Klasėse gali būti pastatomos sulankstomos 

lovos (šiuo metu jų neturima), paklojami čiužiniai, patiesiami kilimėliai su miegmaišiais, sustatomos 

kėdės, pastatomos drabužių kabyklos, spintelės kitiems asmeniniams daiktams laikyti, jei yra 

galimybė kiekvienoje patalpoje pastatomi arbatos ir kavos aparatai, geriamojo vandens talpos. 

14. Gulimai vietai skiriama ne  mažiau kaip 1,8 kv. m grindų ploto. Paliekami praėjimui 

0,75 m pločio tarpai tarp gultų.  Centre ir kraštuose praėjimai ne siauresni kaip 1,2 m. Pagal sienas 

numatomas ne siauresnis kaip 0,75 m pločio plotas sėdimoms vietoms, drabužių kabykloms, 

inventoriui ir kitiems daiktams laikyti. Svarbu, kad išėjimai iš patalpos nebūtų užstatyti. 

15. Patalpos pagal poreikį aprūpinamos šildymo ir apšvietimo prietaisais, 

informacinėmis lentomis, ryšio priemonėmis. Būtų naudojamasi gimnazijos turimomis ryšio ir 

kitomis informacinėmis priemonėmis. Gimnazijoje nutrūkus šildymui, jo atstatymu ir šildymo 

priemonėmis pasirūpintų UAB „Skuodo šiluma“ tinklai, kurie pagal sutartį ir prižiūri šildymo 

sistemą.  

16. Numatomas personalas patalpų paruošimui ir evakuotų gyventojų priėmimui: 
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Personalas Žmonių skaičius Funkcijos 

Savivaldybės  gyventojų 

evakavimo ir priėmimo 

komisija 

18 Koordinuoja evakuotų gyventojų 

apgyvendinimą KAS, 

materialinių išteklių patelkimą, 

neatidėliotinus darbus, veda 

išlaidų suvestines 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams 

1 Atsakingas už gimnazijos patalpų 

parinkimą, personalo numatymą, 

aprūpina patalpas reikalingomis 

priemonėmis 

Mokytojai 5 Vykdo evakuotų gyventojų 

registraciją 

Darbininkai 2 Padeda atnešti į patalpas 

reikalingas priemones, sutvarko 

jas,  įrengia gulimas vietas 

Valytojos 3 Prižiūri tvarką ir švarą 

 

17. Trūkstant personalo patalpų paruošimui į pagalbą būtų  pasitelkta: 

Lietuvos Šaulių sąjungos Vakarų (Jūros) rinktinės 307 kuopos nariai – 10 šaulių (5 

rezerve).  

18. Jeigu būtų reikalingas transportas evakuotiems gyventojams atgabenti į KAS 

patalpas,  transporto užsakymui bus kreiptasi į UAB Skuodo autobusų stotį, su kuria sudaryta sutartis 

dėl autobusų patelkimo (Plano 18 priedas). Turimi autotransporto kiekiai pateikti su UAB Skuodo 

autobusų stotimi sutarties  priede. 

19. Esant didesniam evakuojamų žmonių skaičiui, bus pasitelktas papildomas įmonių, 

įstaigų, organizacijų transportas. Neužtenkant savivaldybėje turimų transporto priemonių bus 

kreipiamasi į gretimas savivaldybes, su kuriomis sudaryti tarpusavio pagalbos planai, kurie pateikti 

(Plano 16 ir 18 prieduose pasitelkiant Mažeikių ir Mažeikių savivaldybių transporto priemones). 

20. Planuojama, kad gimnazijos patalpos evakuotų gyventojų priėmimui bus paruoštos 

darbo metu ne ilgiau kaip per 2 valandas, o ne darbo metu – per 4 valandas. 

 

V SKYRIUS 

GYVENTOJAMS APGYVENDINTI BŪTINOS PRIEMONĖS IR MATERIALINIAI 

IŠTEKLIAI 

 

21. Gyvenamosios patalpos: 

21.1. Gulimoms vietoms įrengti čiužiniai ir patalynės komplektai pagal susitarimą būtų 

atgabenami iš įstaigų pagal materialinių išteklių sąrašą. Tačiau, trūkstant čiužinių ir patalynės 

komplektų, bus perkami pledai,  kilimėliai ir miegmaišiai iš ūkinių prekių parduotuvės UAB „Skuodo 

riešutas“.  

22. Sanitarinės patalpos (tualetas, prausykla, dušas). Visų aukštų koridoriuose yra  

atskiri tualetai ir prausyklos vyrams bei moterims. Nusiprausti galima atskirai vyrams ir moterims 

prie aktų salės:  

22.1. Prausyklos ir dušo patalpos aprūpinamos prausimuisi reikalingomis priemonėmis. 

Jei sanitarinių patalpų neužtenka atskirai vyrams ir moterims – tai nustatomas skirtingas naudojimosi 

laikas. 

22.2. Tualetų kabinos aprūpinamos tualetiniu popieriumi, šiukšlių dėžėmis arba 

polietileniniais maišais.  Patalpų švarą ir tvarką prižiūri ir  jų dezinfekavimą atlieka progimnazijos 

valytojos. 

22.3. Visos sanitarinės ir dezinfekavimo priemonės (muilas, tualetinis popierius, 

milteliai, higienos priemonės ir t. t.) bus nupirktos pagal poreikį vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymu (atsakingas už viešųjų pirkimų vykdymą Vygintas Pitrėnas, o už prekių 

pristatymą atsakingas Skuodo rajono savivaldybės administracijos ūkvedys Juozas Jautakis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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22.4. Susidariusias buitines atliekas tvarkys ir išveš UAB „Ekonovus“. 

23. Maitinimo(-si), maisto ruošimo, maisto produktų ir geriamojo vandens 

saugojimo patalpos:  

23.1. Maistas gyventojams ruošiamas ir gyventojai maitinami progimnazijos valgykloje 

I aukšte. Vienu metu galima pamaitinti apie 50 žmonių. Maitinimas būtų organizuojamas dvejomis 

pamainomis.  

23.2. Maistas gali būti saugojamas valgyklos patalpose esančiuose šaldytuvuose, 

lentynose, spintelėse. 

23.3. Geriamas vanduo tiekiamas iš vandentiekio tinklo. Gyventojai gali prisipildyti 

turimas asmenines talpyklas geriamojo vandens. Pritrūkus geriamo vandens, jo pristatyti galėtų 

rajono vandens tiekimo įmonė UAB „Skuodo vandenys“, su kuria Savivaldybė  sudariusi sutartį. 

23.4. Maistą pristato ir ruošia VšĮ „Bruneros“. Karštą maistą gali pristatyti ir 

termosuose.  

24. Medicininės ir psichologinės pagalbos patalpos:  
24.1. Gimnazijos įstaigos vadovas paruošia kabinetus, kurie bus skirti pirmajai 

medicininei pagalbai ir psichologinei pagalbai suteikti. Psichologinę pagalbą teiktų Skuodo 

pedagoginės psichologinės tarnybos ir  Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro darbuotojai. 

24.2. Papildomai gali būti įsteigti medicininės pagalbos postai. Šiuose postuose būtų 

pasitelkti šeimos gydytojai iš VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro. Pagal būtinybę būtų  

paskirtas budėti Skuodo greitosios medicinos pagalbos automobilis. 

24.3. Visas įrengtas evakuotų gyventojų apgyvendinimo vietas, ar jos atitinka keliamus 

reikalavimus, kontroliuoja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skuodo valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnyba bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos 

departamento Kretingos skyrius. 

25. Naminių gyvūnų laikymas. Esant būtinumui parenkama naminių gyvūnų laikymo 

patalpa šalia gyvenamųjų patalpų, tačiau gyvūnai neturi trukdyti apgyvendintiems gyventojams ir 

trikdyti jų ramybės. Patalpos, esančios prie išėjimo į vidinį kiemą, tiktų gyvūnams laikyti ir juos būtų 

patogu išvesti pavedžioti į šalia vedantį gyventojų vadinamą Skuodo parkelį.   

26. Motinų su kūdikiais, vaikų žaidimo, slaugomų ar neįgalių asmenų, senyvo 

amžiaus ar su specialiaisiais poreikiais gyventojų parinktos patalpos: 

26.1. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, Šatrijos g. 3-2, Skuodas. 

26.2. Skuodo rajono Barstyčių vaikų globos namai, Salantų g. 7, Barstyčių miestelis, 

Skuodo rajonas. 

26.3 Bendrabučio pastatas su mokslo paskirties  patalpomis, Vytauto g. 10, Skuodas. 

26.4. Patalpų naudojimo paskirtis, priėmimo tvarka, sąlygos bei teikiamos paslaugos 26 

punkte minimiems asmenims išdėstytos šio tvarkos aprašo 5.1, 5.2, 5.3 papunkčiuose.  

27. Viešosios tvarkos užtikrinimas. Viešąją tvarką evakuotų gyventojų apgyvendinimo 

vietoje užtikrina Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos 

komisariatas. Trūkstant pajėgų gali būti patelkti į pagalbą Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai ar 

šauliai savanoriai.  

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Iškilusios konkrečios problemos dėl evakuotų gyventojų apgyvendinimo ir paslaugų 

teikimo, kurių teikimas kolektyvinės apsaugos statinio patalpose nebuvo numatytas ir planuotas, bus 

sprendžiamos panaudojant rajone turimas pajėgas ir resursus. Skuodo rajono savivaldybės įstaigų, 

kuriose papildomai dar galima laikinai apgyvendinti evakuotus gyventojus, sąrašas pateiktas  plano 

29 priede. 

29. Valstybei ir savivaldybei nuosavybės teisėmis priklausančių statinių ir patalpų 

suteikimo ir naudojimo gyventojų kolektyvinei apsaugai sutartys nesudaromos, atlyginimas už jų 

suteikimą ir naudojimą nemokamas (reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 

gegužės 12 d. nutarimu Nr. 529 „Dėl Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos 
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aprašo patvirtinimo“ patvirtinto   Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo 

12 punktas). 

  

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edita Jautakienė 

2019-09-20 

 


