ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Viešosios tvarkos kontrolės ir sanitarijos būklės prieţiūros kontrolė.

2. Civilinės saugos, priešgaisrinės saugos organizavimo ir dalyvavimo rengiantis
mobilizacijai ataskaita.
VIEŠOSIOS TVARKOS KONTROLĖ IR SANITARIJOS BŪKLĖS PRIEŢIŪRA

2011 metais Viešosios tvarkos skyrius išnagrinėjo 535 fizinių, juridinių asmenų
prašymus. Tiesiogiai skyriui adresuoti 495 rašytiniai prašymai, pranešimai, 40 prašymų registruoti
Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriaus registre. Visi gauti prašymai, įskaitant
anoniminius pranešimus, išnagrinėti, tikrinti visi nurodyti paţeidimų faktai. Fiziniams, juridiniams
asmenims pateikti 1152 atsakymai ir raštai.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Gauta prašymų

310

329

535

Pateikti tiesiogiai skyriui

262

270

495

Gauti per Kanceliariją

48

59

40

645

1152

Teikti atsakymai pareiškėjams ar raštai 537
institucijoms

NAGRINĖTŲ PRAŠYMŲ POBŪDIS
Juridinių, fizinių asmenų prašymų pobūdis
(pagal ATPK straipsnius)

Raštu ir el. paštu pateiktų
prašymų skaičius
2009 m. 2010 m. 2011 m.

Dėl Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklių vykdymo (110 )

75

83

184

Dėl Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių vykdymo (161)

72

102

150

Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių vykdymo (161-1)

14

5

15

Dėl Ţeldinių apsaugos Šiaulių mieste taisyklių vykdymo (162)

5

3

16

Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose
taisyklių vykdymo (167)

88

63

4

Dėl netvarkingų gyvenamųjų patalpų (158)

11

7

9

Dėl triukšmo prevencijos Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių
vykdymo (42-4)

21

30

13

Dėl Tabako kontrolės įstatymo laikymosi (185-1)

2

3

7

Dėl kasinėjimo darbų (160)

1

-

15

Dėl kelio dangos uţteršimo (160-1)

-

2

5

Dėl išorinės reklamos įrengimo (214-1)

4

13

41

Dėl keleivinio kelių transporto (142-2)

-

3

2

Dėl keleivių veţimo be bilieto (142)

1

1

-

Dėl vėliavos iškėlimo kontrolės (188-1)

-

-

2

16

15

32

310

329

495

Kitais klausimais
Iš viso:

Vykdyta viešosios tvarkos, sanitarinių taisyklių laikymosi kontrolė, administracinių
teisės paţeidimų kontrolė pagal Administracinių teisės paţeidimų kodekse (toliau – ATPK)
nustatytus straipsnius: 42-4, 49, 78, 85, 87, 87-1, 87-2, 87-3, 87-4, 87-6, 110, 137, 142 straipsnio
pirmąją, antrąją, ketvirtąją, penktąją, šeštąją ir septintąją dalis, 142-1, 142-2, 142-3, 158, 160, 1601, 161, 161-1, 162, 162-1, 166, 167, 178 str. 1, 2 dalis, 183, 185, 185-1, 188-1, 188-2, 214-1
straipsnio 3, 4 dalis bei nuo kovo 1 d. policijos perduotus 124-1 , 124-5 straipsnius.
Kontrolės bei prašymų nagrinėjimo metu atlikta per 500 patikrinimų, kurie fiksuoti
faktinių duomenų patikrinimo aktuose, 101 reikalavime panaikinti paţeidimus. Teikti 164 šaukimai
fiziniams asmenims, juridinių asmenų atstovams atvykti į skyrių dėl administracinio poveikio
priemonių taikymo, priimti 162 rašytiniai paaiškinimai dėl nustatytų paţeidimų pašalinimo,
reikalavimų įvykdymo ir pan.
Pateikiama patikrinimo aktų, reikalavimų, surašytų administracinių teisės paţeidimų
protokolų suvestinė pagal ATPK straipsnius. 1 priedas (lentelė).
Vykdant miesto teritorijų prieţiūros kontrolę, organizuota 10 reidų, kurių metu
nustatytos 140 netvarkingos, nepriţiūrimos teritorijos. Jų savininkams, naudotojams surašyti
reikalavimai susitvarkyti, kontroliuotas jų įvykdymas.
Reklaminės veiklos subjektams surašyta 12 reikalavimų laikytis Išorinės reklamos
įrengimo Šiaulių mieste taisyklių reglamento, 48 asmenims teikti šaukimai atvykti į Viešosios
tvarkos skyrių dėl asmens, įvykdţiusio paţeidimą, nustatymo. Šiaulių turizmo informacijos centro
pranešimų pagrindu atlikti 4 patikrinimai dėl neleistinai įrengtos trumpalaikės išorinės reklamos.
Surašyti 4 reikalavimai panaikinti paţeidimus, sumokėti nustatytą rinkliavą. Reikalavimai įvykdyti.
2011 m. vykdant skyriui priskirtą funkciją kontroliuoti kaip keleivinio kelių transporto
veţėjai ir jų ekipaţai, keleiviai laikosi reglamentuotų teisės aktų, atlikta 15 kontrolės reidų. Reidų
metu atlikti 83 patikrinimai. Maršrutiniuose taksi tikrinta, ar keleiviams yra išduodami bilietai, ar
veţėjai turi kelionės dokumentus, kaip apipavidalintos transporto priemonės, jų sanitarinė būklė,
kaip laikomasi eismo tvarkaraščio grafiko ir pan.
109 gyventojams, iš jų 62 pagal policijos pateiktus tarnybinius pranešimus, taikytos
administracinio poveikio priemonės pagal ATPK 124-1 straipsnio ,,Kelio ţenklų reikalavimų
nesilaikymas“ 4 dalį (stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose paţeidimas).
Atlikti 59 reidai paţeidimams pagal ATPK 124-5 straipsnį ,,Vietinės rinkliavos uţ
naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos
vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos paţeidimams“ nustatyti.
Reidų, sanitarinės kontrolės, prašymų nagrinėjimo metu nustatyti 259 administraciniai
teisės paţeidimai, uţ kuriuos fiziniams, juridiniams asmenims surašyti 259 administracinių teisės
paţeidimų protokolai
2011 M. ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŢEIDIMŲ POBŪDIS BEI SKIRTOS NUOBAUDOS
Administracinių teisės paţeidimų protokolai, ATPK
straipsniai

Surašyta ATP
protokolų

Skirta
įspėjimų

Skirta
baudų

Baudų
suma Lt

Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių paţeidimas,
ATPK 161 str.

24

-

24

240

Šiaulių miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių
paţeidimas, ATPK 161-1 str.

4

-

4

40

Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklių paţeidimas,
ATPK 110 str.

26

-

26

1400

Keleivinio kelių transporto eismo tvarkaraščių
nesilaikymas, ATPK 142-2 str. 2 d.

1

-

1

25

Prekybos Šiaulių viešosiose vietose taisyklės, ATPK
167 str.

5

-

5

50

LR triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių triukšmo valdymą, paţeidimas,
ATPK 42-4 str.

-

-

-

-

LR ţeldynų įstatymo ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių ţeldynų ir ţeldinių ne miškų ūkio
paskirties ţemėje apsaugą, tvarkymą, ţeldynų kūrimą,
projektavimą, ţeldinių veisimą, nevykdymas ar
paţeidimas, ATPK 78 str.

7

-

7

175

Dėl stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir
kiemuose paţeidimų, ATPK 124-1 str. 4 dalis

109

-

109

5950

Vietinė rinkliavos uţ naudojimąsi savivaldybių tarybų
nustatytomis vietomis automobiliams statyti
nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo
tvarkos paţeidimas, ATPK 124-5

59

-

59

2630

Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos
paţeidimas, ATPK 137 str.

2

-

2

20

Keleivių veţimo lengvaisiais automobiliais- taksi
taisyklių paţeidimas, ATPK 142-3 str.

2

-

2

250

Savavališkas kasinėjimas bendro naudojimo teritorijoje
ir teritorijos nesutvarkymas baigus darbus, ATPK 160
str.

3

-

3

150

Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo tvarkos
paţeidimas, ATPK 188-1 str.

5

-

5

90

Reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų
nesilaikymas, ATPK 214-1 str.

12

-

12

3000

259

-

259

14020

Iš viso:

2009 – 2011 M. ADMINISTRACINIŲ POVEIKIO PRIEMONIŲ
TAIKYMO REZULTATAI:
Administracinių teisės
paţeidimų bylos
Surašyta ATP protokolų

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Skirta administracinių nurodymų

28
-

66
-

259
255

Skirta įspėjimų

5

8

-

Skirta piniginių baudų

23

57

259

Baudų suma Lt

5 100 Lt

10 220 Lt

14 020 Lt

Taikytos prevencinės priemonės viešajai tvarkai mieste palaikyti ir sanitarijos būklei gerinti.
Siekiant įgyvendinti Savivaldybės projektą ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ bei nustatyti, kaip Kalniuko mikrorajono individualių valdų,
kurių tinklai nebuvo prijungti prie miesto vandentiekio ir kanalizacijos, savininkai laikosi Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Šiaulių miesto tvarkymo taisyklių, buvo organizuoti keli
reidai. Reidų metu pagal UAB ,,Šiaulių vandenys“ pateiktą sąrašą 264 valdose buvo patikrinta,
kokiu būdu yra tvarkomos buitinės nuotekos, gyventojai uţpildė anketas. Reidų metu pasiektas
tikslas – pagerinta mikrorajono sanitarinė būklė, įgyvendintas aplinkos apsaugos projekto nustatytas
rezultatas – prie centralizuoto tinklo prisijungė dar 239 namų valdos.
2011 metais nustatyta 12 atvejų, kai buvo neleistinai laikomi agresyvūs šunys. 5

asmenims taikytos administracinio poveikio priemonės, 7 atsakingi asmenys įspėti laikytis Lietuvos
Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. geguţės 24 d.
įsakymu Nr. 242 patvirtintų Agresyvių šunų įveţimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir
prekybos jais taisyklių.
Viešosios tvarkos skyriuje 2011 metais išduoti 2 leidimai agresyviems šunims laikyti.
Įgyvendintas Aplinkos apsaugos programos tikslas reguliuoti gyvūnų, laikomų Šiaulių
miesto daugiabučiuose namuose, populiaciją ir kontroliuoti jų prieţiūrą. Įvykdyti planuoti
uţdaviniai ir įgyvendintos numatytos priemonės.
2011 m. surinkta 98379 Lt vietinės rinkliavos uţ gyvūnų (šunų, kačių) laikymą
daugiabučiuose namuose.
Lėšos panaudotos šiems Aplinkos apsaugos programos uţdaviniams įvykdyti:
1. Uţtikrintas daugiabučių namų gyventojams nemokamas gyvūnų registravimas
Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre, vykdyta registruotų gyvūnų apskaita. 2011 metais mieste
uţregistruoti 266 gyvūnai, iš jų 167 registruoti daugiabučiuose namuose.
2. Vykdytas rinkliavos administravimas, taikytos įmokų mokėjimo lengvatos.
.
3. Pagerinta daugiabučių namų gyvenamosios aplinkos sanitarinė būklė:
3.1. vykdyta 8 šunų išvedţiojimo aikštelių prieţiūra, atliktas aikštelių remontas.
Paslaugą teikė AB „Specializuotas transportas“, UAB „Šiaulių apţeldinimas“.
4. Finansuotas ir įgyvendintas 1 tikslinis gyvūnų prieţiūros, globos, uţkrečiamųjų ligų
prevencijos projektas.
Lietuvos gyvūnų globos draugijos Šiaulių skyriaus projektas – „Kačių populiacijos
maţinimas“, skirta 400 Lt;
5. Vykdytas gyventojų švietimas gyvūnų reguliavimo ir prieţiūros klausimais.
Bendradarbiauta su Vilniaus miesto, Panevėţio miesto, Klaipėdos rajono, Šiaulių
rajono savivaldybėmis, Šiaulių apskrities valstybine mokesčių inspekcija, Šiaulių visuomenės
sveikatos centru, Šiaulių valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Šiaulių vyriausiuoju policijos
komisariatu, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių miesto agentūra.
CIVILINĖS SAUGOS ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO RENGIANTIS
MOBILIZACIJAI ATASKAITA
Civilinės saugos organziavimas vykdytas pagal 2011 metų Ekstremaliųjų situacijų
(toliau – ES) prevencijos priemonių planą, patvirtintą Savivaldybės administracijos direktoriaus
2011 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A- 342.
Kelios šiame plane numatytos priemonės įgyvendintos iš dalies, nes planuojant
įvykdymo terminus nebuvo įvertintos uţduočių apimtys bei įvykdymo galimybės, neatsiţvelgta, kad
teisės aktuose nustatyti įvykdymo terminai yra rekomendacinio pobūdţio, pvz.: Šiaulių miesto
ekstremaliųjų situacijų valdymo planą buvo planuota parengti iki birţelio mėnesio, bet dėl
pasikeitusių teisės aktų realiai planuojama patvirtinti 2012 m. balandţio mėn.
Pridedama 2011 m. Šiaulių miesto ES prevencijos priemonių plano įgyvendinimo
ataskaita. 2 priedas (lentelė).
PAGRINDINIŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO APŢVALGA
Dokumentų, reglamentuojančių ekstremaliųjų situacijų prevencijos bei pasirengimo joms,
įgyvendinimas.

Siekiant parengti Šiaulių miesto ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2011m. balandţio 1d. įsakymu Nr. A-382 buvo sudaryta
darbo grupė. Savivaldybės ESV plano projektas buvo pateiktas viešajam svarstymui 2011 m.
rugsėjo mėnesį. Į gautas pastabas, pasiūlymus atsiţvelgta. Plano projektas tobulinamas.
Parengtos metodinės rekomendacijos ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms dėl jų
ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo: AB „Šiaulių vandenys“, VšĮ Šiaulių centro
poliklinika“ ir kitoms mokymo įstaigoms.
Pradėtas sutarčių sudarymo su ūkio subjektais ekstremalių situacijų ar įvykių atvejams

technikai ir pajėgoms pasitelkti procesas. Buvo numatyti materialiniai, techniniai ištekliai – tai
savivaldybės įmonės AB ,,Šiaulių vandenys“, UAB ,,Busturas“, AB ,,Šilumos tinklai“, daugiabučių
namų administratorių turimos priemonės.
2011 m. balandţio 1 d. pasirašyta civilinės saugos tarpusavio pagalbos sutartis Nr. SŢ-370
su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi. Pasikeista gretimų savivaldybių
informacija apie savivaldybių ESOC, ESK sudėtį bei kontaktiniais duomenimis.
Pradėta įgyvendinti ekstremaliųjų situacijų valdymo programa EMOFF. Patvirtintas
savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 2011-10-27 Nr. T-288 „Dėl licencijų perdavimo Šiaulių
apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai panaudos teise“. EMOFF programa gauta vykdant
investicinį projektą ,,Krizių valdymo sistemos sukūrimas kaimyniniuose Latvijos ir Lietuvos
regionuose pasienio bendradarbiavimo iniciatyva“.
Tobulinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos būklė.

Buvo atlikti GPIS tobulinimo darbai pagal 2011-10-17 sutartį Nr. SŢ-986 „Civilinės saugos
gyventojų perspėjimo sistemos 6 sirenų valdymo įrenginių MVĮ-2 demontavimo ir įrengimo
paslaugos“.
Civilinės saugos mokymo organizavimas.
Organizuoti ŠAPGV CS specialistų įvadiniai civilinės saugos mokymai pagal patvirtintas
klausytojų programas: Savivaldybės, ūkio subjektų ESOC nariams, ūkio subjektų ir įstaigų,
kuriuose nuolat ar laikinai būna ţmonių vadovų arba jų įgaliotiems asmenims, gamybinės paskirties
ūkio subjektų vadovams arba jų įgaliotiems asmenims, ūkio subjektų ir kitų įstaigų darbuotojams,
atsakingiems uţ civilinę saugą, ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna ţmonių ir
kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, vadovams arba jų
įgaliotiems asmenims.
Mokymuose dalyvavo 126 asmenys. 57 klausytojai buvo iš Šiaulių miesto biudţetinių įstaigų: iš
22 mokymo ir 35 ikimokyklinio ugdymo bei specialaus ugdymo įstaigų.

PAGD prie VRM Ugniagesių gelbėjimo mokyklos Civilinės saugos mokymo centre
organizuojamuose civilinės saugos kursuose dalyvavo 4 asmenys.
Civilinės saugos parengtis ir kontrolė.
Atlikti civilinės saugos būklės kompleksiniai patikrinimai 21 ūkio subjekte ir įstaigoje.
10 ūkio subjektų ir įstaigų būklė įvertinta gerai, 7 – patenkinamai, 4 – nepatenkinamai. Ūkio
subjektams, įvertintiems patenkinamai ar nepatenkinamai, nustatytas laikotarpis per kurį turėjo
atsiţvelgti į pateiktas išvadas.
Septyni, ūkio subjektai patikrinti vadovaujantis ŠAPGV 2011-01-17 raštu Nr. – S1-56 „Dėl
priemonių rengiantis Europos vyrų krepšinio čempionatui“.
2011 m. balandţio 26-28 d. buvo atliktas kompleksinis civilinės saugos būklės patikrinimas
Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje. Civilinės saugos būklė savivaldybės teritorijoje
įvertinta – patenkinamai. Su kai kuriais vertinimo punktais nesutikta, pateiktas atsakymas APGV.
Patikrinimo metu rasti trūkumai įvertinti ir papildomos priemonės patvirtintos 2011 m. lapkričio 22
d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1304 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų prevencijos priemonių 2011 metų plano papildymo“.
Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje organizuotos savivaldybės lygio CS pratybos.
3 priedas (nuotraukos)
Šiaulių miesto savivaldybės administracija pirmą kartą organizavo savivaldybės lygio
civilinės saugos stalo pratybas. 2011m. geguţės 24 d. vykusių stalo pratybų tema – „Šiaulių miesto
Civilinės saugos sistemos subjektų bei ūkio subjektų veiksmai šalinant 2011 m. Europos krepšinio
čempionato metu kilusių riaušių bei teroro akto padarinius“. Pratybų metu buvo patikrinta
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo komisijos ir operacijų centro, kitų teritorinių
institucijų, ūkio subjekto - VšĮ „Pramogų sala“ administracijos, saugos tarnybų parengtis bei
koordinuoti tarpusavio veiksmai vykdant gelbėjimo darbus bei likviduojant ekstremaliųjų situacijų
padarinius. Parengta stalo pratybų ataskaita.
2011 m. liepos 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos organizuotos civilinės
saugos mokomosios funkcinės pratybos „ Šiaulių miesto civilinės saugos sistemos subjektų (pajėgų

ir valdymo institucijų ) veiksmai susidarius ekstremaliai situacijai dėl nevaldomos sporto sirgalių
elgsenos (riaušių) vykstant Europos vyrų krepšinio čempionato varţyboms Šiaulių arenoje“.
Pasirengimo darbams vadovavo Šiaulių APGV. Pratybos įvertintos gerai. Parengta stalo pratybų
ataskaita.
Pratybos buvo siekiama organizuoti taip, kad jose galėtų dalyvauti Savivaldybės ESOC.
Stalo pratybose – operacijų centro koordinatorius bei kelių grupių vadovai, funkcinėse pratybose –
ESOC visų grupių vadovai.
Dalyvauta ūkio subjektų ir organizacijų rengtose pratybose (stebėtojais, vertintojais):
2011-07-07 Swedbank pratybos Saulės KAC, Vilniaus g. 225, Šiauliai;
2011-09-15 Swedbank pratybos Lyros KAC, Aido g. 8 ;
2011-06-27 AB „Lietuvos geleţinkeliai“ filialo „Šiaulių geleţinkelių infrastruktūra“.
Mokomosios pratybos Zoknių geleţinkelio stotyje.
2011.7.7 LKKOP aviacijos bazė „Griausmas 2011“.
2012-11-15 PC “Akropolis”, Aido g. 8.
Švietimo CS klausimais organizavimas
Per ataskaitinį laikotarpį Šiaulių miesto savivaldybės internetinio tinklalapio Civilinės
saugos puslapyje buvo skelbiama informacija apie ekstremaliuosius įvykius ir situacijas ( 47
pranešimai), tikslinama informaciją apie ESK ir OC sudėtį, informacija gyventojams ir ūkio
subjektams apie apsisaugojimo priemones ir veiksmus susidarius EĮ ar ES.
Šiaulių miesto ugdymo įstaigose išplatintas lankstinukas „Ekstremalios situacijos: pagalba ir
civilinė sauga“. Lankstinukas parengtas projekto „Krizių valdymo sistemos sukūrimas
kaimyniniuose Latvijos ir Lietuvos regionuose pasienio bendradarbiavimo iniciatyva, II etapas“
lėšomis.
Skelbti pranešimai ir informaciniai straipsniai vietos spaudoje apie vykdomus GPIS
prieţiūros darbus, dėl ţolės deginimo prevencinių reidų ir gaisrų prevencijos, dėl elgesio prie
vandens telkinių maudymosi sezono metu.
Dalyvauta Rėkyvos ir Medelyno seniūnijos organizuojamuose susitikimuose su gyventojais.
Šiaulių mieste fiksuoti ekstremalieji įvykiai, gresiančios ar susidariusios ES
2011 m. kovo 17 d. Akmenės g. 11B gyvenamo namo patalpos buvo uţterštos gyvsidabriu
(sudauţytas termometras). Nacionalinės visuomenės sveikatos prieţiūros laboratorijos (NVSPL) Šiaulių
skyrius atliko oro uţterštumo matavimus, gyventojams teikta informacija, kaip išsivalyti patalpas. Kovo 28
d. NVSPL atlikus pakartotinus matavimus gyvsidabrio garų koncentracija atitiko higienos normą.
2011 m. rugpjūčio 30 d. - incidentas oro erdvėje (L-39, Miraţ-2000).
2011m. lapkričio 5 d. - Tilţės g. 69-4 Nacionalinės visuomenės sveikatos prieţiūros
laboratorijos Šiaulių skyrius atliko oro uţterštumo matavimus, gyvsidabrio garų koncentracija atitiko
higienos normą. Objektas buvo stebimas nuo 2009-11-12.

2011 m. birţelio 3 d. V. Bielskio g. 18, UAB „Alnida“ teritorijoje dėl netinkamo cheminių
medţiagų sandėliavimo į patalpas, kuriose buvo laikoma statinė su druskos rūgštimi, pateko vaikai
ir vienas iš jų apsiplikė rūgštimi. Avarijos padarinių likvidavimo darbus atliko UAB „Ūrus ir Ko“.
Pusę sumos šiems darbams atlikti sumokėjo pati UAB „Alnida“.
Ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais buvo
tobulinama Savivaldybės civilinės saugos organizavimo struktūra ir valdymas:
2011 m. geguţės 23 d. įsakymas Nr. A-606 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų komisijos sudarymo“;
2011 m. birţelio 27 d. įsakymas Nr. A-733 „ Dėl Šiaulių miesto savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų komisijos sudarymo pakeitimo“;
2011 m. balandţio 21 d. įsakymas Nr. A-489 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės
gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.
2011 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. A-983 ,,Dėl Asmenų, atsakingų uţ informacijos
apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją teikimą, paskyrimo“
2011 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. A-13 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kolektyvinės

apsaugos statinių poreikio nustatymo“
Šiuo įsakymu patvirtintas kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas ir sudaryta išdėstymo
schema Šiaulių miesto ţemėlapyje. Statiniai paţymėti KAS ţymėjimo specialiu ţenklu. Pirmi
Lietuvoje. 4 priedas (nuotraukos).
2011 m. balandţio 19 d. įsakymas Nr. A-473 ,,Dėl Savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų operacijų centro patalpų, slėptuvės parinkimo ir įrengimo“
Šiuo įsakymu sudaryta darbo grupė buvo įpareigota išanalizuoti patalpų, slėptuvių,
reikalingų ESOC veiklai uţtikrinti, poreikį, įrengimo galimybes.
2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. A-1032 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2011 m. balandţio 19 d. įsakymo Nr. A-473 pakeitimo“
Atliktas buvusių slėptuvių Dvaro g. 78 ir Varpo g. 29 patikrinimas planuojant jų
panaudojimą ESOC darbo vietų organizavimui. (2011-12-11 - Varpo g. 27, 2011-11-15 – Dvaro g.
78) pasiūlymai pateikti Administracijos direktoriui. 5 priedas (nuotraukos).
Darbo grupė pateikė išvadą: Ieškoti galimybių įrengti slėptuvę Dvaro g. 78, numatyti
šią priemonę įtraukti į savivaldybės 2012-2014 m. strateginį planą. ESOC darbo vietas įrengti
Savivaldybės tarybos posėdţių bei didţiojoje salėse.
Priešgaisrinės saugos orgaznaivimas.
2011 m. kovo 31 d. organizuotas Ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kurio metu
aptartos gamtinio pobūdţio gaisrų atvirose teritorijose prevencijos priemonės.
Rėkyvos ir Medelyno seniūnai, Rėkyvos savanorių ugniagesių atstovai, Savivaldybės
administracijos Civilinės saugos poskyrio specialistas parengė prevencijos priemonių įgyvendinimo
planą. Su šiuo planu buvo supaţindinti Šiaulių miesto sodų bendrijų pirmininkai, atsakingi uţ
priešgaisrinę saugą sodų bendrijose. Surinkti duomenys apie Rėkyvos ir Medelyno seniūnijose
esančias teritorijas, kurios yra potencialiai pavojingos gaisrams kilti.
Prevencijos priemonių sąrašas buvo patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2011 m. balandţio 13 d. įsakymu Nr. A-435 „Dėl gamtinio pobūdţio
gaisrų prevencijos Šiaulių mieste“.
Ţiniasklaidoje bei Savivaldybės internetiniame puslapyje skelbta informacija dėl
gamtinio pobūdţio gaisrų prevencijos.
Balandţio – geguţės mėn. kartu su VPK, APGV, Aplinkos apsaugos agentūros ir VšĮ
ţalgirio jachtklubas darbuotojais organizuoti 5 prevenciniai reidai dėl ţolės deginimo gaisrui kilti
pavojingose Šiaulių miesto teritorijose.
Patikrintos 7 individualios įmonės, teikiančios padangų montavimo paslaugas.
Surašyti 7 patikrinimo aktai, įmonių savininkai ir darbuotojai įspėti laikytis priešgaisrinės saugos
reikalavimų: saugiai sandėliuoti naudotas padangas, laiku surinkti ir išveţti utilizavimui skirtas
padangas.
Nagrinėti 3 gyventojų skundai dėl netvarkingų kaminų, buitinių atliekų kūrenimo
Kalinausko, Rygos ir Čkalovo gatvėse. Asmenys, paţeidţiantys priešgaisrinės saugos reikalavimus,
įspėti.
Dalyvavimo rengiantis mobilizacijai ir priimančios šalies paramos funkcijos vykdymas.
Mobilizacijos departamentui prie KAM (toliau – Mobilizacijos departamentas) parengtas
2012-2013 metų Savivaldybės mobilizacijos štabo narių mokymo planas ir grafikas. Lietuvos
Respublikos priimančios šalies galimybių katalogui parengti rinkti ir KAM perduoti duomenys apie
Šiaulių miesto savivaldybės galimybę teikti priimančios šalies paramą.
Mobilizacinį planui parengti KAM pavedimu rinkti ir sisteminti duomenys apie įmonėse
ir organizacijose esančias mobilizacinio rezervo atsargas. Bendradarbiauta su KAM specialistais,
per Lietuvos savivaldybių asociaciją derinti Mobilizacijos teisinių aktų projektai.

__________________________________

1 priedas
Patikrinimo aktų, reikalavimų, surašytų administracinių teisės paţeidimų protokolų suvestinė pagal ATPK straipsnius
Turinio klasifikacija

Triukšmo prevencijos Šiaulių miesto viešosiose vietose
taisyklės

2009 m.

ATPK
straipsnis

42-4

Neteisėtas vejų, gėlynų ţalojimas, naikinimas

78

Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklės

110

AP

TR

11

1

2010 m.
TŠ

SP

AP

TR

8

1

2011 m.
TŠ

SP

AP

1
67

26

68

11

96

29

25

13

26

18

5

109

124-5

2

142

12

Keleivių veţimo keleiviniu kelių transportu taisyklių
paţeidimas

142-2

18

Keleivių veţimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių
paţeidimas

142-3

Savavališkas kasinėjimas bendrojo naudojimo teritorijoje

160

1

160-1

2

161

136

161-1

10

Ţeldynų ir ţeldinių apsaugos taisyklės

162

8

Prekybos Šiaulių viešosiose vietose taisyklės

167

Paplūdimių kontrolė

185

Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklės
Atliekų tvarkymo taisyklės

7

43

Vietinės rinkliavos uţ stovėjimą mokamose automobilių
stovėjimo vietose mokėjimo tvarkos paţeidimas

Keleivių veţimas be bilieto

5
6

4

137

SP

93

124-1

Nuorūkų išmetimas pro transporto priemonės langą

TŠ

4

Stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ar kiemuose
paţeidimas

Kelio dangos uţteršimas, sugadinimas

TR

59

2

2

4

61

22

17

8

1

19

3

5

7

1

1

4

2

49

4

4

8

187

7

4

5

2

40

1

3

1

2

1

5

3

6

1

18

140

8

4

3

2

3

45

2

2

31

24

15

1

4

5

1

9

3

1

28

5

Tabako kontrolės įstatymas (rūkymas)

185-1

1

Vėliavos iškėlimo tvarkos paţeidimas

188-1

1

95

50

35

Priešgaisrinės saugos taisyklių paţeidimas

4
37

37

16

5

103

12

48

12

101

164

259

192

Išorinės reklamos įrengimo taisyklių paţeidimas
Kiti
Iš viso:
AP- atlikti patikrinimai vietoje
TR – teikti reikalavimai panaikinti administracinį paţeidimą
TŠ – teikti šaukimai
SP – taikytos administracinio poveikio priemonės, surašyti protokolai

214-1

36

-

8
309

22

20

5

14
102

83

28

451

15
203

127

66

455

2 priedas
2011 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS
PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS
Priemonės
Eil. Nr.

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

Dokumentų, reglamentuojančių ekstremaliųjų situacijų prevencijos bei pasirengimo joms, įgyvendinimas
1.
1.1.-1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.-1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

2.
2.1. -2.6
2.7.
2.8.
2.9.

Parengtas 2011 m Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas
Parengtos ir pateiktos ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms rekomendacijos dėl ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo organizuojant Europos
vyrų krepšinio čempionatą.
Koordinuotos jau sudarytos sutartys su ūkio subjektais (įstaigomis) dėl pagalbos teikimo ekstremaliųjų įvykių ar situacijų metu.
Administracijos direktoriaus 2011-04-01 įsakymu Nr. A-382 įsakymu sudaryta darbo grupė Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planui
parengti (ESPV)
Atlikta galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizė. Parengtas savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo plano (ESVP) projektas ir
pateiktas viešajam svarstymui savivaldybės administracijos interneto tinklalapyje. Įvertintos visuomenės pateiktos pastabos, pataisytas ESVP
projektas derinamas su APGV.
ESVP suderintas su APGV tvirtinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Parengti ESVP priedai
Sudaryta gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija, parengti jos darbo organizavimo nuostatai.
Administracijos direktoriaus 2011-04-21 įsakymas Nr. A-489
Nustatytos preliminarios ESK evakavimo priėmimo, surinkimo, tarpinių punktų vietos, kurios įtrauktos į ESVP projektą.
Siekiant vykdyti tarpusavio pagalbą ekstremaliųjų situacijų metu, pasirašyta Šiaulių rajono savivaldybės ir Šiaulių miesto savivaldybės civilinės
saugos tarpusavio pagalbos sutartis (2011-04-01 Nr. SRZ-370).
Tikslinta savivaldybės teritorijoje esančių objektų, kuriuose įsikūrę ūkio subjektai ir kitos įstaigos, atitiktis valstybinės reikšmės objektų poţymiams.
Šiaulių mieste fiksuoti du pavojingi objektai: AB „Suskystintos dujos“ Šiaulių dujų pilstymo stotis“, UAB NMF „Porolon“ bei du valstybinės
reikšmės objektai: UAB „Šiaulių vandenys“ ir VĮ „Šiaulių regiono keliai“.
Civilinės saugos organizavimo funkcijos vykdymo finansinių ir veiklos ataskaitų teikimas
Parengta ataskaita apie valstybės biudţeto asignavimų panaudojimą ir funkcijų vykdymą civilinės saugos srityje ir pateikta PAGD VRM ir APGV
CS.
Atliktas savivaldybės gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos elektros sirenų inventorizavimas
Vykdyta gyventojų perspėjimo sistemos kontrolė. Teiktos GPIS ataskaitos PAGD ir APGV CS.
Tęstas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos būklės ir parengties tobulinimas. Į kitas vietas perkelti 6 elektromechaninių sirenų
centralizuoto valdymo blokai.

3.
3.1.-3.3.

3.4.
3.5.

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.5.
4.6.
4.7
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.

Civilinės saugos mokymo organizavimas
Pateikti APGV CS duomenys apie civilinės saugos kategorijų klausytojų mokymą PAGD prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės
saugos mokymo centre 2011 m. Paraiškos PAGD prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centrui pateiktos prieš
mokymus nustatytais terminais. Dalyvauta 2 mokymuose savivaldybės civilinės saugos tarnautojams (2 asmenys) ir testiniuose ESV planų rengimo
mokymuose (1 asmuo)
Kontroliuota, kaip ūkio subjektai ir įstaigų darbuotojai dalyvauja privalomuosiuose civilinės saugos mokymuose pagal 8 val. programą.
Dalyvavo 69 klausytojai iš Šiaulių miesto ūkio subjektų ir įstaigų
Organizuotas CS subjektų dalyvavimas APGV CS skyriaus organizuojamuose CS mokymuose pagal nustatytas datas bei kategorijas. Dalyvavo 57
klausytojai iš Šiaulių miesto biudţetinių įstaigų: iš 22 mokymo įstaigų ir iš 35 ikimokyklinio ugdymo bei specialaus ugdymo įstaigų.
Civilinės saugos parengtis ir civilinės būklės kontrolė
Atlikti kompleksiniai civilinės saugos būklės patikrinimai ūkio subjektuose ir kitose įstaigose:
kuriose vyko krepšinio varţybos ir buvo apgyvendinti sportininkai - 5 ūkio subjektuose;
kuriose buvo apgyvendinti ţiūrovai, buvo teikiamos paslaugos, pramogos ir pan. - 2 ūkio subjektuose ir 4 įstaigose;
Papildytas sąrašas – atlikti patikrinimai 12 ūkio subjektų ir įstaigų.
Atliktas civilinės saugos būklės kompleksinis patikrinimas ŠGMPS .
Atliktas civilinės saugos būklės kompleksinis patikrinimas Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotyje (GMPS). CS būklė įvertinta gerai.
Organizuoti Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdţiai:
„Dėl civilinės saugos prevencinės veiklos, būklės, pasirengimo ekstremalioms situacijoms 2010 m. ir prevencijos priemonių plano 2011 m.“.
„Dėl parengties uţtikrinimo galimo polaidţio metu“.
„Dėl pasirengimo Europos krepšinio čempionatui“
„Dėl gamtinio pobūdţio gaisrų ir jų prevencijos“.
„Dėl pasirengimo šaltajam metų periodui“.
,,Dėl EMOFF programos įgyvendinimo, licencijų paskirstymo“
Organizuotos savivaldybės lygio stalo civilinės saugos pratybos.
Sudaryta pratybų rengimo grupė Administracijos direktoriaus 2011 03-24 įsakymu Nr. A-341
Organizuotos savivaldybės lygio stalo pratybos „Šiaulių miesto civilinės saugos sistemos subjektų bei kitų ūkio subjektų veiksmai šalinant 2011 m.
EVKČ varţybų metu kilusias riaušes ir teroro akto padarinius“
Organizuotos savivaldybės lygio funkcines mokomosios pratybos „Šiaulių miesto civilinės saugos sistemos subjektų (pajėgų ir valdymo
institucijų)veiksmai susidarius ekstremaliajai situacijai dėl nevaldomos sirgalių elgsenos (riaušių) vykstant EVKČ varţyboms Šiaulių arenoje“.
Inicijuotos 1-2 civilinės saugos pratybos miesto ūkio subjektuose (AB „Swedbank“ ir PPC „Akropolis“)
Savivaldybės gyventojų švietimas civilinės saugos srityje:
Savivaldybės elektroniniame puslapyje buvo skelbiama ES, EĮ informacija (47 pranešimai ir rekomendacijos)
Šiaulių miesto ugdymo įstaigose išplatintas lankstinukas „Susipaţinimas su civiline sauga“;
Patalpinti pranešimai ir informaciniai straipsniai vietos spaudoje apie vykdomus GPIS techninės prieţiūros darbus, dėl ţolės deginimo prevencinių
reidų ir gaisrų prevencijos, dėl saugaus elgesio prie vandens telkinių maudymosi sezono metu.

4.7.4.
5.

Dalyvauta Rėkyvos ir Medelyno seniūnijos organizuotuose susitikimuose su gyventojų atstovais.
Kitos priemonės:

5.1.

Parengti CS dokumentai kompleksiniam patikrinimui.

5.2.
5.3.

Dalyvauta LR Vyriausybės patvirtintoje programoje „Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos“.
Tęstas dalyvavimas tarptautiniame investiciniame projekte su Latvijos, Čekijos Respublikomis dėl rizikos nustatymo ir jos valdymo sistemos
programų kūrimo.
Organizuotos ir vykdytos priemonės, susijusios su civilinės saugos teisės aktų pasikeitimais.
Dalyvautia LSA Civilinės saugos pakomitečio veikloje.

5.4.
5.5.

Plane vartojami sutrumpinimai:
Civilinė sauga – CS;
Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius – VTS;
Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos poskyris – VTS CSP;
Ekstremalioji situacija – ES;
Europos vyrų krepšinio čempionatas – EVKČ;
Apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyrius - APGV CSS;
Ekstremalių situacijų komisija – ESK;
Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras – ESOC;
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos – PAGD prie VRM

