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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO
IR KITŲ PALANGOS MIESTO CIVILINĖS SAUGOS SISTEMŲ SUBJEKTŲ SĄVEIKOS PLANAS
PAVOJINGŲ GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲ LIGŲ PROTRŪKIO ATVEJU
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

I. Informacijos gavimas ir perdavimas
Vadovo (Palangos VMVT viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus)
Nedelsiant
informavimas
Darbo dieną – 1 val.,
Palangos VMVT posėdžio sušaukimas, darbo grupių iškvietimas
Nedarbo dieną – 2-4
val.
Palangos VMVT neatidėliotinų priemonių atlikimo darbo grupės
1,5 val. po ULKC
pasiuntimas į ligos židinį
posėdžio
1 val. po atvykimo į
Informacijos gavimas iš židinio
ligos židinį
Informacijos perdavimas:
VMVT
Palangos savivaldybės administracijos direktoriui (ESK vadovui)
Palangos miesto savivaldybės merui
Veterinarijos gydytojams
Palangos miesto VPK
Teritorinių VMVT viršininkams
Gyvūninių produktų perdirbimo įmonėms
Šventosios seniūnijai

Nedelsiant, gavus
informacijos
patvirtinimą

Atsakingi (tarnybos, įstaigos, įmonės, organizacijos,
asmenys)
Asmuo gavęs informaciją (gyvūnų laikytojas,
veterinarijos gydytojas ir kt.)
Palangos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas inspektorius
Palangos VMVT neatidėliotinų priemonių ir
informacijos valdymo grupės vadovas
Palangos VMVT neatidėliotinų priemonių atlikimo
darbo grupės vadovas

Palangos VMVT neatidėliotinų priemonių ir
informacijos valdymo grupė

Eil.
Nr.
6.

7.
8.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

Atsakingi (tarnybos, įstaigos, įmonės, organizacijos,
asmenys)

3-4 valandos nuo
Palangos VMVT neatidėliotinų priemonių atlikimo
atvykimo į ligos
darbo grupė
įtarimo židinį
Kaip galima greičiau
Palangos VMVT neatidėliotinų priemonių ir
Mėginių pristatymas į NMVRVI
(iki 3 valandų nuo
informacijos valdymo grupė
mėginių paėmimo)
Epizootinio tyrimo atlikimas, sąlyčio ūkių nustatymas, informacijos
Po mėginių
Palangos VMVT epizootinių tyrimų grupė
perdavimas
išsiuntimo
II. Priemonės ūkyje įtarus pavojingą užkrečiamą ligą
Gyvūnų laikymo vietos izoliavimas
Palangos VMVT,
Per 4 valandas po
Gyvūnų laikymo vietos aptvėrimas
Gyvūnų laikytojas,
ligos įtarimo
UAB „Palangos komunalinis ūkis“
Dezobarjero įrengimas
Gyvūnų, gyvūninių produktų ir pašarų judėjimo be Palangos VMVT
Kaip galima greičiau Palangos VMVT,
leidimo uždraudimas ligos įtarimo židinyje.
po ligos įtarimo
Klaipėdos apskrities VPK Palangos. PK
Kontrolės posto įrengimas
Konkrečių asmenų, kurie atliks gyvūnų priežiūrą ligos įtarimo ūkyje,
Kaip galima greičiau Gyvūnų laikytojas,
nurodymas
po ligos įtarimo
Palangos VMVT
Kaip galima greičiau
Laikinos kontrolės zonos sukūrimas
Palangos VMVT
po ligos įtarimo
Uždraudimas judėjimo gyvūninių produktų bei gyvūninių pašarų, pašarų,
Iš karto po ligos
Palangos VMVT,
reikmenų, daiktų ir kitų medžiagų, galinčių pernešti ligą, iš įtariamo ligos
įtarimo
Klaipėdos apskrities VPK Palangos miesto PK
židinio
Iš karto po ligos
Gyvūnų laikytojo ūkio nariai ,
Asmens higienos ir biosaugos priemonių laikymasis
įtarimo
Palangos VMVT
Palangos VMVT valymo ir dezinfekavimo grupė,
Iš karto po ligos
Atvykstančio/išvykstančio transporto dezinfekcija
Gyvūnų laikytojas,
įtarimo
UAB „Dezinfa“
Ūkinių gyvūnų laikytojų ūkių patikrinimas laikinoje kontrolės zonoje,
Kaip galima greičiau
Palangos VMVT
mėginių paėmimas
po ligos įtarimo
Palangos VMVT,
Kaip galima greičiau
UAB „Palangos komunalinis ūkis“
Kelio ženklų draudžiančių ar ribojančių judėjimą pastatymas laikinos
po ligos
VĮ „Klaipėdos regiono keliai“
kontrolės zonoje Palangos VMVT nurodytose vietose
įtarimo
Įtariamų gyvūnų klinikinis tyrimas, anamnezės duomenų surinkimas,
mėginių paėmimas
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

10.

Informacijos apie laikinoje kontrolės zonoje gyvenančius asmenis
pateikimas

Kaip galima greičiau
po ligos įtarimo

11.

Žmonių ir gyvūnų judėjimo kontrolė. Postų įrengimas Palangos VMVT
nurodytose vietose

Kaip galima greičiau
po ligos įtarimo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Atsakingi (tarnybos, įstaigos, įmonės, organizacijos,
asmenys)
Palangos miesto savivaldybė,
Šventosios seniūnija
Palangos VMVT,
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK

III. Priemonės ligos židinyje nustačius pavojingą užkrečiamą ligą
Iš karto atlikus
Informacijos apie pavojingos užkrečiamos ligos patvirtinimą gavimas
Palangos VMVT
tyrimus
Darbo dieną –
Palangos miesto savivaldybės ESK posėdžio sušaukimas, savivaldybės
1 val.
Palangos miesto savivaldybės administracijos
ESOC posėdžio sušaukimas
Nedarbo dieną –
direktorius arba jo įgaliotas asmuo
2-4 val.
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės
Palangos miesto savivaldybės ESK,
maisto ir veterinarijos tarnybos Palangos valstybinės maisto ir veterinarijos
Palangos VMVT,
tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus bendro įsakymo
ESK posėdžio metu
Palangos rajono savivaldybės ESOC informacijos
valdymo, visuomenės informavimo ir administravimo
„Dėl pavojingos užkrečiamos ligos likvidavimo, profilaktikos ir apsaugos
grupė
priemonių taikymo Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“ priėmimas
Palangos VMVT,
Palangos miesto savivaldybės ESOC Informacijos
Informacijos apie ligos patvirtinimą perdavimas
Po ESK posėdžio
valdymo ir visuomenės informavimo ir administravimo
grupė
Palangos VMVT,
Draudimas bet kokio visų gyvūnų ir asmenų judėjimo į/iš ligos židinio,
Iki apribojimų dėl
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK
negavus atskiro rašytinio leidimo
ligos atšaukimo
Draudimas transporto judėjimo į/iš ligos židinio, negavus atskiro rašytinio
leidimo.

3

Iki baigiamųjų darbų
ligos židinyje
atlikimo

Palangos VMVT,
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

7.

Transporto dezinfekcija

Iki baigiamųjų darbų
ligos židinyje
atlikimo

8.

Praleidimo posto įrengimas (persirengimas, vienkartinė apranga,
dezokilimėliai)

Iki baigiamųjų darbų
ligos židinyje
atlikimo

9.

Maitinimo organizavimas (esant reikalui)

Iki baigiamųjų darbų
ligos židinyje
atlikimo

10.

Nurodymas vietos, ligai imlių gyvūnų naikinimui ūkio teritorijoje ar
artimiausioje vietoje, siekiant užkirsti kelią ligos išplitimui

11.

Gyvūnų sunaikinimas (dengtas konteineris, angliarūgštės dujų balionai,
svaiginimo pistoletas)

12.

Reikalingų mėginių paėmimas ir pristatymas į NMVRVI

Per 1 valandą nuo
ligos patvirtinimo

Kaip galima greičiau

Gyvulių naikinimo
metu

4

Atsakingi (tarnybos, įstaigos, įmonės, organizacijos,
asmenys)
Palangos VMVT,
UAB „Dezinfa“
Palangos miesto savivaldybės ESOC Materialiniotechninio aprūpinimo ir elektroninių ryšių
organizavimo ir palaikymo grupės,
UAB „Palangos komunalinis ūkis“
Palangos miesto savivaldybės ESOC Materialinio
techninio aprūpinimo ir elektroninių ryšių
organizavimo ir palaikymo grupės,
Šventosios seniūnas
Palangos VMVT,
Klaipėdos RAAD Palangos aplinkos apsaugos
agentūra,
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK,
UAB ‚Nuaras“
Palangos VMVT,
Gyvūnų laikytojas,
UAB „Palangos komunalinis ūkis“,
Palangos miesto savivaldybės ESK paskirta darbo
grupė,
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK
Palangos VMVT,
Gyvūnų laikytojas,
UAB „Palangos komunalinis ūkis““,
Palangos miesto savivaldybės ESK paskirta darbo
grupė,
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

13.

Sunaikintų gyvūnų, patalpų, įrankių ir įrangos bei pašarų dezinfekcija

Iš karto po
sunaikinimo

14.

Pirminės ligos židinio dezinfekcijos atlikimas pagal Palangos VMVT
nurodytą metodą

Iš karto po gyvūnų
sunaikinimo

Atsakingi (tarnybos, įstaigos, įmonės, organizacijos,
asmenys)
Palangos VMVT,
Gyvūnų laikytojas,
UAB „Dezinfa“
Palangos VMVT,
Gyvūnų laikytojas,
UAB “Dezinfa“,
Palangos VMVT,
Gyvūnų laikytojas,
Palangos miesto savivaldybės ESK paskirta darbo
grupė,
UAB „ Palangos komunalinis ūkis“

15.

Duobės iškasimas ir pašarų, įrankių bei kitų menkaverčių medžiagų, per
kurias gali persiduoti užkratas, sunaikinimas

Po pirminės
dezinfekcijos
atlikimo

16.

Duobės iškasimas ir gyvūnų sunaikinimas. Jei bus priimtas sprendimas
deginti, reikalingų medžiagų deginimui parūpinimas (medžio atliekos,
padangos, degus skystis)

Gyvūnų naikinimo
metu

Palangos VMVT,
Gyvūnų laikytojas,
UAB „Palangos komunalinis ūkis“,
Palangos PGV

17.

Gyventojų informavimas apie numatomą gyvūnų (jei bus priimtas
sprendimas deginti)

Gyvūnų naikinimo
metu

Palangos VMVT,
Palangos miesto savivaldybė,
Šventosios seniūnas

Ligos židinio deratizacijos atlikimas

Iš karto po gyvulių
sunaikinimo, nuolat
iki apribojimų
atšaukimo

Palangos VMVT,
Gyvūnų laikytojas,
UAB “Dezinfa”

18.

5

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

Atsakingi (tarnybos, įstaigos, įmonės, organizacijos,
asmenys)
Palangos miesto savivaldybės ESK paskirta darbo
grupė,
Gyvūnų laikytojas,
UAB „Dezinfa“,
UAB „Palangos komunalinis ūkis“
Palangos miesto savivaldybės ESK paskirta darbo
grupė,
Gyvūnų laikytojas,
UAB „Dezinfa“,
UAB „Palangos komunalinis ūkis“
Palangos miesto savivaldybės administracijos sudaryta
komisija,
Palangos VMVT

19.

Srutų surinkimas, dezinfekavimas (Palangos VMVT nurodytomis
medžiagomis), saugojimas ir sunaikinimas

20.

Mėšlo bei pakratų dezinfekavimas ir sunaikinimas Palangos VMVT
nurodytu metodu

Laikymas rietuvėse:
prie AKM - 42 d.,
prie KKM – 30 d.

21.

Įvertinimas naikinamų gyvūnų, gyvūninės produkcijos, pašarų, reikmenų ir
kitų medžiagų vertės

Po ligos likvidavimo

22.

Žmonių sveikatos apsaugos priemonių, higienos kontrolės organizavimas
Nuolat iki apribojimų Palangos PSPC
ligos židinyje
dėl ligos atšaukimo Klaipėdos VSC Palangos skyrius
IV. Priemonės sąlyčio ūkiuose

1.

Sąlyčio ūkių patikrinimas, informacijos perdavimas kitoms teritorinėms
VMVT tarnyboms

2.

Mėginių paėmimas ir pristatymas į NMVRVI

3.
3.1.
3.2.
4.

Prie AKM - 60 d.,
prie KKM – 42 d.

Gyvūnų laikymo vietos izoliavimas
Gyvūnų laikymo vietos aptvėrimas
Dezobarjero įrengimas
Gyvūnų, gyvūninių produktų ir pašarų judėjimo be Palangos VMVT
leidimo uždraudimas. Kontrolės posto įrengimas

6

Kaip galima greičiau
po sąlyčio ūkių
nustatymo
Kaip galima greičiau
po sąlyčio ūkių
nustatymo
Kaip galima greičiau
po sąlyčio ūkio
nustatymo
Kaip galima greičiau
po sąlyčio ūkio
nustatymo

Palangos VMVT
Palangos VMVT,
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK
Palangos VMVT,
Gyvūnų laikytojas,
UAB , „Palangos komunalinis ūkis“
Palangos VMVT,
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK,
UAB „Palangos komunalinis ūkis“

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

5.

Konkrečių asmenų, kurie atliks gyvūnų priežiūrą sąlyčio ūkyje, nurodymas

6.

Laikinos kontrolės zonos apie sąlyčio ūkius sukūrimas

Kaip galima greičiau
po sąlyčio ūkio
nustatymo

7.

Kelio ženklų, draudžiančių ar ribojančių judėjimą, pastatymas laikinos
kontrolės zonoje Palangos VMVT nurodytose vietose (apie sąlyčio ūkį)

8.

Draudimas judėjimo iš įtariamo ligos židinio gyvūninių produktų bei
gyvūninių pašarų, pašarų, reikmenų, daiktų ir kitų medžiagų, galinčių
pernešti ligą

9.

Asmens higienos ir biosaugos priemonių laikymasis

10.

Atvykstančio/išvykstančio transporto dezinfekcija

11.

Gyvūnų ūkių patikrinimas laikinoje kontrolės zonoje, mėginių paėmimas

12.

Informacijos apie laikinoje kontrolės zonoje gyvenančius asmenis
pateikimas

13.

Kaip galima greičiau
po sąlyčio ūkio
nustatymo
Kaip galima greičiau
po sąlyčio ūkio
nustatymo

Kaip galima greičiau
po sąlyčio ūkio
nustatymo

Žmonių ir gyvūnų judėjimo kontrolė. Postų įrengimas Palangos VMVT
nurodytose vietose
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Atsakingi (tarnybos, įstaigos, įmonės, organizacijos,
asmenys)
Gyvūnų laikytojas,
Palangos VMVT
Palangos VMVT,
UAB „Palangos komunalinis ūkis“
Palangos VMVT,
Palangos miesto savivaldybės ESK paskirta darbo
grupė,
UAB „Palangos komunalinis ūkis“

Palangos VMVT,
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK

Kaip galima greičiau
po sąlyčio ūkio
nustatymo
Kaip galima greičiau
po sąlyčio ūkio
nustatymo
Kaip galima greičiau
po sąlyčio ūkio
nustatymo
Kaip galima greičiau
po sąlyčio ūkio
nustatymo

Palangos VMVT,
Gyvūnų laikytojo ūkio nariai ir darbuotojai

Kaip galima greičiau
po sąlyčio ūkio
nustatymo

Palangos VMVT,
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK

Palangos VMVT,
Gyvūnų laikytojas,
UAB „ Palangos komunalinis ūkis“
Palangos VMVT,
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK
Palangos miesto savivaldybė,
Palangos miesto savivaldybė, Šventosios seniūnija

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Atsakingi (tarnybos, įstaigos, įmonės, organizacijos,
asmenys)
V. Priemonės apsaugos ir priežiūros zonose
Palangos VMVT,
Gyvūnų laikytojai,
Per 7 dienas po ligos
Visų ūkių patikrinimas, reikalingų mėginių paėmimas
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK,
patvirtinimo
Palangos miesto savivaldybė,
Šventosios seniūnija
Draudimas imlių ligai gyvūnų judėjimo viešaisiais ir privačiais keliais,
Palangos miesto savivaldybės ESK,
Nuolat iki apribojimų
išskyrus ūkio aptarnavimo kelius ir kelius į skerdyklas (gyvūnų gabenimas
Palangos VMVT,
atšaukimo
leidžiamas tik tranzitu pagrindiniais keliais )
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK
Palangos VMVT,
Nuolat iki apribojimų Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK,
Prekiautojų gyvūnais kontrolė
Šventosios seniūnija
atšaukimo
Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

4.

Gyvūninės kilmės žaliavų įvežimo ribojimas (gyvūninės kilmės žaliavas
galima išvežti, gavus leidimą, tik į Palangos VMVT nurodytas perdirbimo
įmones)

5.

Draudimas gyvūnų mugių, parodų bei kitų masinių renginių, sutelkiančių
daug gyvūnų

6.

Biosaugos laikymasis visuose ūkiuose

7.

Draudimas be VMVT leidimo į ūkį įvežti kitus naminius gyvūnus

8.

Gyvūnų laikytojų kiemų periodinių patikrinimų atlikimas, reikalingų
mėginių paėmimas

Palangos VMVT,
Nuolat iki apribojimų Šventosios seniūnija
Palangos miesto savivaldybės ESK,
atšaukimo

9.

Nurodymo, ligai imlių gyvūnų savininkams nedelsiant pranešti apie kritimus
arba įtariamus susirgimus, vykdymas

Gyvūnų laikytojai,
Nuolat iki apribojimų
Šventosios seniūnija
atšaukimo
Palangos miesto savivaldybės ESK,

8

Palangos VMVT,
Nuolat iki apribojimų
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK
atšaukimo
Gyvūninių produktų savininkai
Palangos miesto savivaldybės administracija,
Nuolat iki apribojimų
Palangos VMVT,
atšaukimo
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK
Nuolat iki apribojimų Palangos VMVT,
atšaukimo
Gyvūnų laikytojai
Palangos VMVT,
Nuolat iki apribojimų Gyvūnų laikytojai,
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK
atšaukimo

Eil.
Nr.

Atsakingi (tarnybos, įstaigos, įmonės, organizacijos,
asmenys)
Palangos VMVT,
Nuolat iki apribojimų
Gyvūnų laikytojai,
atšaukimo
UAB „Dezinfa“
Nuolat iki apribojimų Palangos VMVT,
atšaukimo
Prekyviečių savininkai

Priemonės pavadinimas

10.

Deratizacijų ir dezinsekcijų atlikimas visų kategorijų kiaulių ūkiuose

11.

Prekybos gyvūniniais produktais prekyvietėse kontrolės sustiprinimas

Vykdymo terminas

VI. Papildomos priemonės apsaugos ir priežiūros zonose
1.

Gyvūnų laikymo Palangos miesto savivaldybės teritorijos gyvenamosiose
vietovėse taisyklių laikymosi kontrolė, valkataujančių šunų ir kačių
gaudymas ir migdymas

2.

Valkataujančių šunų, kačių ir plėšriųjų žvėrių naikinimas priežiūros ir
stebėjimo zonų miškuose ir krūmynuose

3.
4.

5.

Papildomų pajėgų ir išteklių, reikalingų veterinarinėms ir ūkinėms
priemonėms atlikti, pateikimas ir nurodymų vykdymo kontrolė
Specialių ilgalaikių ir vienkartinių leidimų išdavimas transporto judėjimui,
asmenų judėjimui, gyvūninės kilmės žaliavų ir gyvūnų gabenimui
Palangos miesto savivaldybės administracijos ir Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos Palangos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
sprendimų ir įsakymų paskelbimas spaudoje

Palangos VMVT,
UAB „Palangos komunalinis ūkis“,
Nuolat iki apribojimų
UAB „Nuaras“,
atšaukimo
Palangos miesto savivaldybė,
Šventosios seniūnija
Medžiotojų klubai ir medžioklės plotų naudotojai,
Nuolat iki apribojimų Klaipėdos RAAD Palangos miesto agentūra,
atšaukimo
Palangos miesto savivaldybė,
Šventosios seniūnija
Nuolat iki apribojimų
Palangos miesto savivaldybės ESK
atšaukimo
Nuolat iki apribojimų
Palangos VMVT
atšaukimo
Palangos VMVT,
Nuolat iki apribojimų
Palangos miesto savivaldybės ESOC Informacijos
atšaukimo
valdymo ir visuomenės informavimo grupė
Palangos VMVT,
Palangos miesto savivaldybės ESK,
Nuolat iki apribojimų
ESOC Informacijos valdymo ir visuomenės
atšaukimo
informavimo grupė

6.

Visuomenės informavimas apie ligos eigą

7.

Nurodymas medžioklės metu laikytis biosaugos reikalavimų, nušautus
šernus iki apdorojimo vietos transportuoti skysčiams nelaidžiose talpose. Po
apdorojimo atlikti vietos, įrangos ir įrankių bei darbo rūbų ir apavo
dezinfekciją, atliktus darbus registruoti žurnaluose (AKM ir KKM atveju)
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Palangos VMVT,
Nuolat iki apribojimų Kretingos VMVT,
atšaukimo
Medžiotojų klubai ir medžioklės plotų naudotojai,
Klaipėdos RAAD Palangos miesto agentūra

Eil.
Nr.
8.
9.
10.

11.

12.

1.
2.

3.

4.

5.

Atsakingi (tarnybos, įstaigos, įmonės, organizacijos,
asmenys)
Palangos VMVT,
Nuolat iki apribojimų
Medžiotojų klubai ir medžioklės plotų naudotojai
atšaukimo

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

Draudimas medžiotojams laikyti kiaules (AKM ir KKM ligos atveju)
Draudimas kitų medžiotojų klubų nariams dalyvauti medžioklėse (AKM ir
KKM ligos atveju)
Visų nušautų ir rastų negyvų šernų mėginių pristatymo į Palangos VMVT
užtikrinimas, tinkamas užsikrėtusių gyvūnų sunaikinimas (AKM ir KKM
ligos atveju)
Draudimas kiaulių laikymo vietose lankytis asmenims, kurie prieš 48
valandas lankėsi užsienyje, buvo medžioklėje, kitose kiaulių, šernakiaulių ir
šernų laikymo vietose, skerdyklose, šalutinių gyvūninių produktų laikymo
įmonėse (AKM ir KKM ligos atveju)

Nuolat iki apribojimų Medžiotojų klubai ir medžioklės plotų naudotojai,
atšaukimo
Klaipėdos RAAD Palangos miesto agentūra
Palangos VMVT,
Nuolat iki apribojimų
Medžiotojų klubai ir medžioklės plotų naudotojai,
atšaukimo
Klaipėdos RAAD Palangos miesto agentūra
Palangos VMVT,
Nuolat iki apribojimų Medžiotojų klubai ir medžioklės plotų naudotojai,
atšaukimo
Vilniaus RAAD Palangos miesto agentūra,
Gyvūnų laikytojai
Palangos VMVT,
Nuolat iki apribojimų
Draudimas gyvulius šerti iš prekybos ir viešojo maitinimo įmonių
Gyvūnų laikytojai,
atšaukimo
gaunamomis maisto atliekomis, nurodymai laikytis biologinio saugumo
Palangos miesto savivaldybė ,
reikalavimų
Šventosios seniūnija
VII. Priemonės nustačius AKM ar KKM susirgimą laukiniuose šernuose
Iš karto atlikus
Informacijos apie AKM ar KKM ligos patvirtinimą gavimas
Palangos VMVT
tyrimus
Palangos VMVT,
Užkrėsto šerno skerdenos, kailio ir kitų atliekų surinkimas ir sunaikinimas.
Kaip galima greičiau
Kretingos VMVT,
Pirminės žvėrienos apdorojimo aikštelės dezinfekcija
patvirtinus ligą
Medžiotojų klubai ir medžioklės plotų naudotojai
Darbo dieną – 1 val.,
Palangos miesto savivaldybės ESK posėdžio sušaukimas, savivaldybės
Palangos miesto savivaldybės administracijos
nedarbo dieną – 2-4
ESOC posėdžio sušaukimas
direktorius arba jo įgaliotas asmuo
val.
Palangos m. savivaldybės administracijos direktoriaus ir VMVT Palangos
Palangos miesto savivaldybės ESK,
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio
Palangos VMVT,
veterinarijos inspektorius bendro įsakymo „Dėl afrikinio ir/ar klasikinio
ESK posėdžio metu Palangos miesto savivaldybės ESOC administravimo
kiaulių maro likvidavimo, profilaktikos ir apsaugos priemonių taikymo
grupė
Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“ priėmimas
Palangos VMVT,
Informacijos apie AKM/KKM patvirtinimą perdavimas
Po ESK posėdžio
Palangos miesto savivaldybės ESOC
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Eil.
Nr.
6.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas
Nuolat iki apribojimų
dėl AKM/KKM
atšaukimo

Visų kiaulių ūkių registracija, reikalingų mėginių paėmimas

Nuolat iki apribojimų
dėl AKM/KKM
atšaukimo
Nuolat iki apribojimų
dėl AKM/KKM
atšaukimo

7.
Draudimas kiaules išvežti ar atvežti į ūkius

Atsakingi (tarnybos, įstaigos, įmonės, organizacijos,
asmenys)
Palangos VMVT,
Kiaulių laikytojai,
Palangos miesto savivaldybė,
Šventosios seniūnija
Palangos VMVT,
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK,
Kiaulių laikytojai
Palangos VMVT,
Šventosios seniūnija,
Kiaulių laikytojai,
Palangos VMVT,
Medžiotojų klubai ir medžioklės plotų naudotojai,
Klaipėdos RAAD Palangos miesto agentūra,
Kiaulių laikytojai

8.

Biosaugos priemonių laikymasis kiaulių ūkiuose

9.

Draudimas kiaulių laikymo vietose lankytis asmenims, kurie prieš 48
valandas lankėsi užsienyje, buvo medžioklėje, kitose kiaulių, šernakiaulių ir
šernų laikymo vietose, skerdyklose, šalutinių gyvūninių produktų laikymo
įmonėse

Nuolat iki apribojimų
dėl AKM/KKM
atšaukimo

Draudimas gyvulius šerti iš prekybos ir viešojo maitinimo įmonių
gaunamomis maisto atliekomis, nurodymai laikytis kitų biologinio saugumo
reikalavimų

Palangos VMVT,
Nuolat iki apribojimų
Palangos miesto savivaldybė,
dėl AKM/KKM
Šventosios seniūnija ,
atšaukimo
Kiaulių laikytojai

10.

11.

Draudimas medžiotojams laikyti kiaules

12.

Organizavimas šernų medžioklių, jų populiacijos sumažinimui, šernų
šėryklų įrengimas Palangos miesto teritorijoje

Nuolat iki apribojimų
dėl AKM/KKM
atšaukimo
Nuolat iki apribojimų
dėl AKM/KKM
atšaukimo

13.

Nurodymai medžioklės metu laikytis biosaugos reikalavimų, nušautus
šernus iki apdorojimo vietos transportuoti skysčiams nelaidžiose talpose, po
apdorojimo atlikti vietos, įrangos ir įrankių bei darbo rūbų ir apavo
dezinfekciją. Atliktus darbus registruoti žurnaluose

Nuolat iki apribojimų Medžiotojų klubai ir medžioklės plotų naudotojai,
dėl AKM/KKM
Klaipėdos RAAD Palangos miesto agentūra,
atšaukimo
Palangos VMVT,
Kretingos VMVT
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Palangos VMVT,
Medžiotojų klubai ir medžioklės plotų naudotojai
Medžiotojų klubai ir medžioklės plotų naudotojai,
Klaipėdos RAAD Palangos miesto agentūra

14.
Eil.
Nr.

Nuolat iki apribojimų
Medžiotojų klubai ir medžioklės plotų naudotojai,
dėl AKM/KKM
Klaipėdos RAAD Palangos miesto agentūra
atšaukimo
Atsakingi (tarnybos, įstaigos, įmonės, organizacijos,
Vykdymo terminas
asmenys)
Palangos
miesto
savivaldybės
ESK,
Nuolat iki apribojimų
Klaipėdos apskrities VPK Palangos miesto PK
dėl AKM/KKM
atšaukimo
Palangos VMVT,
Palangos miesto savivaldybės ESK,
Nuolat iki apribojimų
VĮ „Klaipėdos regiono keliai“,
dėl AKM/KKM
Klaipėdos apskrities VPK Palangos miesto PK,
atšaukimo
VĮ „Kretingos miškų urėdija“

Draudimas kitų medžiotojų klubų nariams dalyvauti medžioklėse
Priemonės pavadinimas

15.

Lankymosi miškuose kur nustatyta AKM draudimas

16.

Ženklų, ribojančių ar draudžiančių transporto priemonių judėjimą,
pastatymas miškuose, Palangos VMVT nurodytose vietose

17.

Visų nušautų ir rastų negyvų šernų mėginių pristatymo į Palangos VMVT
užtikrinamas, tinkamas užsikrėtusių gyvūnų lavonų sunaikinimas

18.

19.

Rastų šernų lavonų ne medžioklės plotuose paėmimas, transportavimas ir
saugus sunaikinimas. Šernų lavono paėmimas iš vandens šaltinių.

Nuolat ir iki
apribojimų dėl
AKM/KKM
atšaukimo

Palangos PGT,
Palangos VMVT,
UAB „Palangos komunalinis ūkis“,
Klaipėdos RAAD Palangos miesto agentūra.

Palangos VMVT,
Nuolat iki apribojimų Klaipėdos RAAD Palangos miesto agentūra,
Kiaulių laikytojai,
dėl AKM/KKM
UAB „Palangos komunalinis ūkis“
atšaukimo

Tinkamo ūkiuose susidarančių buitinių atliekų tvarkymo užtikrinimas

20.
Nurodymo miško tvarkymo darbus vykdyti tik suderinus su Palangos
VMVT vykdymas
21.

Palangos VMVT,
Nuolat iki apribojimų
Medžiotojų klubai ir medžioklės plotų naudotojai,
dėl AKM/KKM
Klaipėdos RAAD Palangos miesto agentūra
atšaukimo

Transporto, darbo įrankių ir apavo dezinfekcijos atlikimas baigus miško
tvarkymo darbus, atliktų darbų registravimas žurnaluose
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Nuolat iki apribojimų
dėl AKM/KKM
atšaukimo
Nuolat iki apribojimų
dėl AKM/KKM
atšaukimo

Palangos VMVT,
VĮ „Kretingos miškų urėdija“ ir kiti miško valdytojai,
Klaipėdos RAAD Palangos miesto agentūra
Palangos VMVT,
VĮ „Kretingos miškų urėdija“ ir kiti miško valdytojai,
Klaipėdos RAAD Palangos miesto agentūra

22.

Nurodymų, gyvulių ir gyvūninės produkcijos supirkėjams, perdirbimo
įmonėms, prekiautojams pašarais laikytis biosaugos reikalavimų, vykdymas

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

23.

Komunalinių atliekų tinkamo tvarkymo pakelėse, stovėjimo ir poilsio
aikštelėse, konteinerių stovėjimo vietose užtikrinimas

24.

Gyvūnų laikymo Palangos miesto savivaldybės teritorijos gyvenamosiose
vietovėse taisyklių laikymosi kontrolė, valkataujančių šunų ir kačių
gaudymas ir migdymas

25.

Valkataujančių šunų, kačių ir plėšriųjų žvėrių naikinimas priežiūros ir
stebėjimo zonų miškuose ir krūmynuose

26.

Papildomų pajėgų ir išteklių, reikalingų veterinarinėms ir ūkinėms
priemonėms atlikti, pateikimas ir nurodymų vykdymo kontrolė

26.

27.

Specialių ilgalaikių ir vienkartinių leidimų išdavimas transporto judėjimui,
asmenų judėjimui, gyvūninės kilmės žaliavų ir gyvūnų gabenimui
Palangos miesto savivaldybės ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Palangos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymų ir sprendimų
paskelbimas spaudoje

28.

Visuomenės informavimas apie ligos eigą

29.

Draudimas gyvūnų mugių, parodų bei kitų masinių renginių, sutelkiančių
daug gyvūnų
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Nuolat iki apribojimų Palangos VMVT,
dėl AKM/KKM
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK,
atšaukimo
Gyvulių supirkėjai,
Prekiautojai pašarais
Atsakingi (tarnybos, įstaigos, įmonės, organizacijos,
Vykdymo terminas
asmenys)
Nuolat iki apribojimų Palangos miesto savivaldybės ESK
dėl AKM/KKM
Šventosios seniūnija,
atšaukimo
UAB „Palangos komunalinis ūkis“
VĮ „Klaipėdos regiono keliai“
Klaipėdos RAAD Palangos m. agentūra
Nuolat iki apribojimų
UAB „Palangos komunalinis ūkis“,
dėl AKM/KKM
UAB „Nuaras“
atšaukimo
Nuolat iki apribojimų Klaipėdos RAAD Palangos miesto agentūra,
dėl AKM/KKM
Medžiotojų klubai ir medžioklės plotų naudotojai,
atšaukimo
UAB „Palangos komunalinis ūkis“
UAB „Nuaras“
Palangos miesto savivaldybės ESK,
Nuolat iki apribojimų
Palangos VMVT,
dėl AKM/KKM
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK,
atšaukimo
UAB „Palangos komunalinis ūkis“
Nuolat iki apribojimų Palangos miesto savivaldybės ESOC Operacinio
dėl AKM/KKM
vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė,
atšaukimo
Palangos VMVT
Nuolat iki apribojimų Palangos VMVT,
atšaukimo
Palangos miesto savivaldybės ESOC Informacijos
valdymo ir visuomenės informavimo grupė
Nuolat iki apribojimų Palangos VMVT,
atšaukimo
Palangos miesto savivaldybės ESK,
Palangos miesto savivaldybės ESOC Informacijos
valdymo ir visuomenės informavimo grupė
Nuolat iki apribojimų Palangos miesto savivaldybės ESK,
atšaukimo
Palangos VMVT,
Klaipėdos apskrities VPK Palangos m. PK ,

Santrumpos:
Afrikinis kiaulių maras – AKM;
Klasikinis kiaulių maras – KKM;
Ekstremalių situacijų komisija – ESK;
Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras – ESOC;
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – VMVT;
Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas – NMVRVI;
Apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba – APGV;
Vyriausiasis policijos komisariatas – VPK;
Policijos komisariatas – PK;
Regioninis aplinkos apsaugos departamentas – RAAD;
Visuomenės sveikatos centras – VSC;
Pirminės sveikatos priežiūros centras - PSPC.
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Palangos VMVT, Palangos miesto savivaldybės administracijos ir kitų institucijų ir organizacijų kontaktai
Palangos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Vasario 16-osios g. 35A, Palanga
Vardas, pavardė
Pareigos
Kontaktiniai duomenys
Virginija Grigalauskienė

Viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos
inspektorė, l. e. viršininko-valstybinio veterinarijos
inspektoriaus pareigas

Tel. (8460) 48026
Mob. Tel. 8687 04244
vgrigalauskiene@vet.lt

Valdis Flaksas

Vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius

Tel. (8460) 48015
vflaksas@vet.lt

Darius Misevičius

Vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius

Tel. (8460) 48015
dmisevicius@vet.lt

Marija Valauskienė

Vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė

Akvilė Kilijonienė

Palangos miesto savivaldybės administracija
Savivaldybės administracijos direktorius, Ekstremalių
situacijų komisijos pirmininkė

Violeta Staskonienė

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja,
Ekstremalių situacijų komisijos pirmininko pavaduotoja
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Tel. (8460) 48015
mvalauskiene@vet.lt

Tel. (8460) 41402; (8620) 66059
akvile.kilijoniene@palanga.lt
Tel.(8460) 41402; (8684) 54837
violeta.staskoniene@palanga.lt

Aistė Kairytė

Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus
vyriausioji specialistė

Tel.(8 460) 52 396 ; (8616) 51783
civiline.sauga@palanga.lt

Kretingos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , Vilniaus g. 18, Kretinga
Normantas Žeimys

Viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius
Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius

Antanas Bauža

Šventosios seniūnija, Šventosios g. 14, Palanga
Seniūnė

Veronika Skeberdytė

Rimantas- Jonas Pilipavičius
Remigijus Kučiauskas

Andrius Kairys
Ramunė Lukaševičienė

Alfonsas Motuzas

Tel., (8445) 78524
kretingosr@vet.lt

Tel., (846) 350242
klaipedos@vet.lt

Tel. (8460) 45 257
seniūnija@palanga.lt

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Liepų g. 17, Klaipėda
Klaipėdos VSC direktorius
Tel. (846) 410334
rimantas.pilipavicius@klaipedosvsc.sam.lt
Klaipėdos VSC Palangos skyriaus vadovas

Tel. (8460) 53 953
remigijus.kuciauskas@klaipedosvsc.sam.lt
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Birutės g.16, Klaipėda
Direktorius
Tel. (846) 466453; 8-686-48449
andrius.kairys@klrd.am.lt
KRAAD Palangos miesto agentūros vedėja
Tel. (846) 51005; (8686) 76540
Ramune.Lukaseviciene@klrd.am.lt
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Kauno g. 6, Klaipėda
Viršininkas
Tel. (8-700) 60701
alfonsas.motuzas@policija.lt
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Alvydas Katkauskas

Palangos miesto komisariato viršininkas

Petras Kaučikas

VĮ „ Klaipėdos regiono keliai“, Tižės g. 54, Klaipėda
Direktorius

Antanas Algimantas Baranauskas

VĮ „ Kretingos miškų urėdija“, Savanorių g. 27, Kretinga
Urėdas

Tel. (85) 219 9010; 8 686 63002
alvydas.katkauskas@policija.lt

Tel., (8 46) 412519; 8 (46) 412524
keliai@klrk.lt

Tel., (8445) 51550; (8445) 51173
(8687) 86068

UAB „Palangos komunalinis ūkis“
Vidas Misikonis

Gedeminas Karalius
Vidmantas Jarulis
Jurgita Gustaitienė

Direktorius

Tel. / faksas ( 8460) 48105

Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba, Trilapio g. 12, Klaipėda
Viršininkas
Tel. (846) 354470
gedeminas.karalius@vpgt.lt
Palangos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas
Tel. (8460) 41251
vidmantas.jarulis@vpgt.lt
J. Gustaitienės firma „Nuaras“, Kalotės k., Klaipėdos rajonas
Savininkė
Tel. (837) 322333
(8698) 02999

Gintarė Liutkuvienė

Administratorė

Darius Česnavičius

UAB „Dezinfa“, Šviesos g. 3, Klaipėda
Vadovas

Tel. (846) 314040 (8687) 36888 ,
nuaras@takas.lt
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Tel., (846) 350534; (8601) 05002
klaipeda@dezinfa.lt
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