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http://eismoinfo.lt informacija:  Apsemti keliai Lietuvos vakarinėje dalyje 

 

Vandens lygis krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė apsemtame ruože, kurio ilgis 403 metrai, pakilo iki 18 cm. 

  

 
 

 

Automobilių eismas į Rusnę (kelias Nr.206) draudžiamas. Lengvieji automobiliai keliami specialiomis 

transporto priemonėmis. Gyventojai į Rusnę ir iš jos vyksta maršrutiniu autobusu. 
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  Hidrologinė informacija 2018-03-15 
 

Eil.Nr. 

 

Vandens 

matavimo 

stotis 

 

VMS 

nulio 

altitudė, 

m 

LAS07 

Stichinis 

vandens 

lygis virš 

stoties 

„0“ 

altitudės, 

cm 

Dienos 

vandens 

lygis virš 

stoties 

„0“ 

altitudės, 

cm 

Vandens 

lygio 

pokytis 

per  

parą, 

(+) ( - ), 

cm 

Potvynio 

daugiamečiai dydžiai 

virš stoties „0“ 

altitudės, cm 

 

Upės būklės charakteristika 

(ledo  reiškiniai) 

 

Aukščiau- 

sias 

 

Vidutinis 

1. Leitė – 

Kūlynai 

-0,89 245 263 +5 - - Ledas tirpsta vietoje. 

2. Nemunas - 

Panemunė 

2,01 560 593 +133 686 533 Ledonešis. 

3. Nemunas - 

Šilininkai 

0,11 550 375 +22 548 422 Ledas su properšomis. 

4. Gėgė – 

Plaškiai 

0,12 425 445 +30 641 - Ledas tirpsta vietoje. 

5. Nemunas 

– 

Rusnė 

-1,55 288 302 +10 430 327 Ant kelio Šilutė-Rusnė 

vandens gylis pakilo iki 18 

cm, kelio atkarpos ilgis 403 

m. Ledas su properšomis. 

6. Šyša – 

Šilutė 

- 0,58 305 204 0 

 

- -  

 

 

Kelių būklė ir eismo sąlygos 2018-03-15 

 

 

 
 

 
                                  Ledai susigrūdę, nejuda 



 

 

Situacija 2018-03-15 09 val. 00 min. 

 2018 m. sausio 31 d. Šilutės rajono savivaldybės Usėnų, 

Juknaičių, Šilutės, Rusnės, Saugų, Kintų seniūnijų 

teritorijose paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji 

situacija dėl potvynio remiantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl 

Ekstremaliųjų įvykių kriterijų patvirtinimo“ 3.2 punktu 

(kelių transporto priemonių eismo nutraukimas krašto 

keliuose, jeigu nėra apylankos ar galimybės ją įrengti) ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 

31 d. nutarimo Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų 

skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3.4 

punktu (gelbėjimo, paieškos, neatidėliotini darbai ir 

ekstremaliųjų įvykių likvidavimas savivaldybės 

teritorijoje užtrunka arba numatoma, kad užtruks ilgiau 

kaip 24 valandas). 

 Vandens lygis krašto kelio Šilutė-Rusnė apsemtame 

ruože – 18 cm.  

 Lengvųjų transporto priemonių eismas draudžiamas. 

 Gyventojai į Rusnę ir iš jos vyksta maršrutiniu 

autobusu. 

 Artimiausiu metu papildomų Kauno HE vandens 

nuleidimų atlikti neplanuojama. 

 Valstybės rezervo (1000 maišų smėliui; įranga smėlio 

maišams pildyti; 30 porų žvejo guminių batų; 220 vatų 

5 elektros generatoriai; 5 guminės valtys (be variklių) 

su irklais; 30 gelbėjimo liemenių) priemonės 

savivaldybės 2018-02-01 prašymu 2018-03-13 yra 

saugomos rajono savivaldybės sandėliuose. 

 Šilutėje esančiame viešbutyje nuo 2018-02-01 gyveno 7 

kariškiai, kurie 2018-02-28 išvyko į savo paskirties 

vietas, tačiau, esant poreikiui, sugrįžti galėtų per 4 val. 

 

Problemos/poreikiai 

 Pasenus ir nepritaikyta gyventojams perkelti 

technika. Šilutės rajono savivaldybės 

amfibija BAZ šiuo metu yra sugedusi. 

Žmones kelia kariuomenės  visureigė 

vikšrinė amfibija PTS-M ir Šilutės PGT 

visureigė ratinė amfibija BAZ, tačiau jos ne 

itin pritaikytos žmonių, ypač senyvo 

amžiaus, kėlimui (aukšti bortai, daug 

laiptelių).    

 Technika nepritaikyta ir greitosios 

medicininės pagalbos skubiam perkėlimui, 

tai atima daug laiko ir sąnaudų, kurios 

sunegalavusiam gali kainuoti gyvybę. 

 Šilutės savivaldybės ūkio subjektų turima 

technika yra daugiausiai skirta ūkio, 

statybiniams, techniniams darbams atlikti, 

tačiau ne žmonėms gelbėti. 

 Šiuo metu užtvindyta 19 tūkst. ha plotas, kas 

sudaro devintadalį visos Šilutės rajono 

savivaldybės ploto. 

 Užtvindyti 9 kaimai, 69 sodybos, nuo 

žemyninės dalies atskirti 156 žmonės. 

 Ateityje, net ir pastačius estakadą, jei 

potvyniai bus tokie kaip dabar, jie vis tiek 

užtvindys gyventojų nuosavybę. Reikalingas 

Nemuno ir aplinkinių upelių dugnų valymas.  

 Šilutės rajono savivaldybės administracija, 

nepraėjus potvynio grėsmei, 2018-02-21 

paprašė LK pajėgų pratęsti pagalbą iki 2018-

03-23. 

Situacijos prognozės 

 Remiantis hidrologine informacija, kovo 15 

d. stichinį vandens lygį viršijo: Leitė ties 

Kūlynais, Nemunas ties Panemune, Gėgė ties 

Plaškiais, Nemunas ties Rusne. Dėl 

aukštesnės nei buvo numatyta oro 

temperatūros vyko intensyvus sniego 

tirpimas, sniego danga liko tik rytiniuose 

rajonuose. Beveik visose upėse kyla vandens 

lygis (2-213 cm). Leitėje ties Kūlynais ledas 

tirpsta vietoje, Nemune ties Panemune – 

ledonešis, Gėgėje ties Plaškiais – ledas su 

properšomis, kaip ir Nemune ties Rusne.      

Laukiamas orų atšalimas pristabdys vandens 

lygio kilimą. Prognozuojama, kad pavasario 

potvynis prasidės antroje kovo mėnesio 

pusėje ir bus mažesnis už vidutinį.   

 Šią savaitę (kovo 12-18 d.) Rusnėje, Kaune ir 

Klaipėdoje iki ketvirtadienio dienomis 

laikysis pliusinė temperatūra (ketvirtadienio 

naktį atvės iki -2 laipsnių šalčio). Likusią 

savaitės dalį tiek dienomis, tiek naktimis 

laikysis minusinė temperatūra, naktimis šals 

iki 7-10 laipsnių, dienomis nuo -3 iki 0. 

 Ekstremalioji situacija Šilutės rajono 

savivaldybėje tęsiasi jau 44 dienas. 2018 m. 

sausio 31d. vandens lygis kelyje Šilutė-

Rusnė siekė 105 cm, kovo 15 d. – 18 cm.  



Valstybės institucijų veiksmų koordinavimas potvynio metu 

 

 

  

Vietinių pajėgų ir rezervo panaudojimas 

 

Valstybės pajėgų ir rezervo panaudojimas 

Šilutės PGT parengtis: 

Rikiuotėje paruošta darbui: 

 visureigė ratinė amfibija BAZ5922/S/6x6/3, paskirtis: gelbėjimo darbams atlikti sudėtingomis sąlygomis, evakavimui, žmonių gelbėjimui potvynio 

metu. Transportavimo galimybės – 30 stovinčių, 10 sėdinčių arba 10 gulinčių su neštuvais žmonių. Reagavimo laikas 1-2 valandos. 

 AC/9000/4000/TATRA, paskirtis gaisrų gesinimas potvynio metu. Reagavimo laikas – išvyksta nedelsiant. 

 

Pagėgių PGT parengtis:  

Rikiuotėje paruošta darbui: 

 AC/4000/4000/TATRA, paskirtis gaisrų gesinimas potvynio metu. Reagavimo laikas – išvyksta nedelsiant. 

 Rikiuotėje paruoštas kateris su oro sraigtu. Paskirtis – gelbėjimo darbai ir kiti išvykimai į potvynio zoną. Ekipažą sudaro 2 darbuotojai ir gali gabenti iki 

4 žmonių arba krovinį iki 400 kg. Kateris juda ledu, sniegu, vandeniu.  Reagavimo laikas – išvyksta nedelsiant. 

 

Lietuvos kariuomenės pajėgos gali patelkti:  

 visureigę vikšrinę amfibiją PTS-M, galimybė pristatyti į potvynio zoną su kariuomenės specialia technika – 1 darbo diena, aptarnaujantis personalas 30 

žmonių. Transportavimo galimybės – 72 stovinčių arba 12 gulinčių su neštuvais žmonių. Savivaldybė turi užtikrinti pravažiavimą savivaldybės ir 

valstybinės reikšmės keliais.  

 Sraigtasparnio patelkimas iš Nemirsetos apie 20-60 minučių, suderinus teisines procedūras. Transportavimo galimybės – 2 žmonės neštuvuose, 8 

žmonės sėdinčioje padėtyje, vienas lydintis. Skubi pagalba. 

VSAT pajėgos gali patelkti: 

 žvalgybinį lėktuvą Eurocopter 120, yra galimybė nufilmuoti potvynio zoną ir panaudoti žmonių paieškos įrangą, gali gabenti 3 žmones iš įvykio vietos. 

 Sraigtasparnio Eurocopter 145 pasitelkimas žmonių gelbėjimui, gali gabenti 8 žmones iš įvykio vietos. Naudojant papildomą įrangą – 3 žmones. 

Reagavimo laikas: dienos metu technikos parengimas 15-20 minučių, nakties metu technikos parengimas 2 valandos. Sraigtasparnio atvykimo laikas į 

potvynio zoną 1-2 valandos.  

Didelis Vidutinis Mažas Nereikalingas 

 X   

    

  X  


