
 PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  
2021-10-27  Nr. ES-22 

Prienai 

  

Posėdis vyko  2021 m. spalio 27 d.  13.30 – 14.00 val. nuotoliniu būdu, elektroninėmis 

ryšių priemonėmis. 

Posėdžio pirmininkas – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas Algis Marcinkevičius  

Posėdžio sekretorė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus 

vyriausioji specialistė Diana Martusevičienė.  

Operacijų centro nariai: Jūratė Mickevičienė – Savivaldybės administracijos Bendrojo 

skyriaus vedėja, Tomas Žvirblys – Savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros 

skyriaus vedėjas, Virginijus Slauta – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos 

skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas), Sandra Mekionienė – Savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja, Virginija Zujienė – Savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Vytautė Draugelytė – 

Savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, Roma 

Sinkevičiūtė – Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė, Romas 

Trakymas – Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas, Rimantas 

Šiugždinis – Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas. 

Kviestieji: Alvydas Vaicekauskas – Prienų rajono savivaldybės meras, Loreta 

Jakinevičienė – Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Agnė Dargužienė – Prienų rajono 

savivaldybės mero patarėja, Ilona Lenčiauskienė – Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro direktorė. 

 

 

          DARBOTVARKĖ: 

1. Epidemiologinės situacijos aptarimas Prienų rajone. 

2. Dėl apsaugos priemonių.   

 

          

          1. SVARSTYTA. Epidemiologinės situacijos aptarimas Prienų rajone. 

           Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovo pavaduotojas Algis Marcinkevičius paprašė 

aptarti Epidemiologinę situaciją rajone Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir 

sveikatos skyriaus vyriausiojo specialisto (savivaldybės gydytojo) Virginijaus Slautos. 

         V. Slauta pažymėjo, kad situacija rajone yra sunki, židiniai išlieka mokyklose, pavieniai 

atvejai pasitaiko globos, gydymo įstaigose (serga ir skiepyti asmenys). Dėl vis augančio susirgimų 

COVID-19 liga skaičiaus specialistas siūlė priimti sprendimus dėl renginių organizavimo, dėl testų 

išdavimo mokiniams į namus.  

         Ilona Lenčiauskienė, Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, pabrėžė, 

kad testų dalinimas vaikams į namus netikslingas, kadangi testuojantis reikia laikytis testavimo 

rekomendacijų (testas gali būti atliktas neteisingai). 
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          NUTARTA:  

           1. Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms uždrausti renginius uždarose patalpose ir lauke nuo 

š. m. spalio 29 d. iki lapkričio 14 d. (įskaitytinai), repeticijos atšaukiamos arba gali vykti nuotoliniu 

būdu. Kitiems organizatoriams rekomenduojama neorganizuoti renginių uždarose patalpose. 

           2. Mokinių testavimui ir testų išdavimui į namus nepritarta, testavimasis bus tęsiamas, kai 

mokiniai grįš į mokyklas. 

           3. Rekomenduojama vengti susibūrimų įstaigose mažose patalpose  (pvz., kavos pertraukėlių 

metu). 

          Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

          

            

  2. SVARSTYTA. Dėl apsaugos priemonių. 

           NUTARTA:  

           Prienų r. Šilavoto pagrindinei mokyklai skirti 400 vnt. vienkartinių pirštinių, 100 vnt. 

apsauginių veido kaukių, 10 l dezinfekcinio skysčio paviršiams, 5 l dezinfekcinio skysčio rankoms; 

          Prienų r. sav. visuomenės sveikatos biurui skirti 200 vnt. vienkartinių pirštinių; 

          Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai skirti 400 vnt. apsauginių veido kaukių, 10 l 

dezinfekcinio skysčio paviršiams, 5 l dezinfekcinio skysčio rankoms. 

          Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                    Algis Marcinkevičius 

              

 

Posėdžio sekretorė                                               Diana Martusevičienė  


