ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOSIOS TVARKOS IR CIVILINĖS SAUGOS SKYRIAUS
2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Viešajai tvarkai priskirtų administracinių teisės pažeidimų kontrolė.
2. Civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, mobilizacijos ir priimančios šalies paramos
teikimo organizavimas.
1. VIEŠAJAI TVARKAI PRISKIRTŲ ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KONTROLĖ

2014 metais Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyrius išnagrinėjo 3891 fizinių,
juridinių asmenų prašymus. Tiesiogiai skyriui adresuota 1921 rašytinių prašymų, 363 prašymai
registruoti Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriaus registre. Visi gauti prašymai, taip
pat ir anoniminiai pranešimai išnagrinėti, patikrinti nurodyti pažeidimų faktai.
2012 m.

2013 m.

2014 m.

Gauta prašymų

1160

7909

3891

Pateikti tiesiogiai skyriui

1122

2376

1921

38

29

363

3348

5562

1607

Gauti per Kanceliariją
Iš UAB ,,Stova“ gauti pranešimai apie
įvykdytus administracinius teisės
pažeidimus

SKYRIUI ADRESUOTŲ,GYVENTOJŲ PRAŠYMŲ POBŪDIS
Juridinių, fizinių asmenų prašymų pobūdis
(pagal ATPK straipsnius)

Raštu ir el. paštu pateiktų
prašymų skaičius
2012 m. 2013 m. 2014 m.

Dėl Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklių vykdymo (110 )

97

173

94

Dėl Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių vykdymo (161)
(dėl buitinių nuotekų tvarkymo)

65

256

87

Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių vykdymo (161-1)

4

9

11

Dėl Želdinių apsaugos Šiaulių mieste taisyklių vykdymo (162)

3

9

9

Dėl neteisėto vejų, gėlynų žalojimas, naikinimo (78)

1

2

7

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

2

___

2

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

2

3

4

Dėl nuorūkų išmetimo pro transporto priemonės langą (137)

1

4

-

Dėl Tabako kontrolės įstatymo laikymosi (185-1)

1

4

4

Dėl kasinėjimo darbų (160)

3

7

4

13

7

Dėl kelio dangos užteršimo (160-1)
Dėl išorinės reklamos įrengimo (214-1)

3

8

12

Dėl stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ar kiemuose

2

5

7

pažeidimo (124-1)
Dėl vietinės rinkliavos už stovėjimą mokamose automobilių
stovėjimo vietose mokėjimo tvarkos pažeidimo (124-5)

938

1857

1607

Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių
pažeidimas (142-3) Atsisakymas mokėti už važiavimą taksi

___

3

7

Kitais klausimais

__

52

59

1122

2405

1921

Iš viso:

Prašymų, pranešimų nagrinėjimo, organizuotų reidų, sanitarinės kontrolės metu
nustatyti 1798 administraciniai teisės pažeidimai, už kuriuos fiziniams, juridinių asmenų atstovams
taikyta administracinė atsakomybė, numatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau –
ATPK) straipsniuose: 110, 124-1, 124-5, 142 straipsnio pirmąją, antrąją, ketvirtąją, penktąją, šeštąją
ir septintąją dalis, 142-1, 142-2, 142-3, 161, 161-1, 162, 162-1, 167, 185, 185-1, 188-1, 214-1
straipsnio 3, 4 dalis.
2014 m. UAB ,,Stova“, atliekanti Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų
automobilių mokamų stovėjimo vietų Šiaulių mieste administravimą, pateikė per 1607 pranešimus
apie įvykdytus administracinius pažeidimus, numatytus ATPK 124-5 straipsnyje ,,Vietinės
rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti
nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas“. 2014 m., lyginant su
2013 m., beveik 3,5 karto sumažėjo pagal šį straipsnį (ATPK 124-5 str.) padarytų administracinių
teisės pažeidimų. Tam įtakos turėjo Savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T172 pakeisti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis
vietomis automobiliams statyti nuostatai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgus į gyventojų
pasiūlymus. Sprendimu sudarytos sąlygos sumokėti rinkliavą per 10 minučių laikotarpį nuo
automobilio pastatymo mokamoje aikštelėje momento, numatyta teisė, nesumokėjus rinkliavos iš
karto ar pavėlavus, pratęsti mokėjimą, t. y. rinkliavą susimokėti iki tos dienos 24 val. Dėl pakeistų
nuostatų žymiai sumažėjo padarytų administracinių pažeidimų skaičius, skirta mažiau baudų, tačiau
į Savivaldybės biudžetą surinkta gerokai daugiau rinkliavos.
2013 m. pabaigoje Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo naujoje redakcijoje buvo
nustatyti griežtesni išorinės reklamos įrengimo reikalavimai bei numatyta žymiai didesnė
atsakomybė už padarytus šiame įstatyme nustatytų reikalavimų ar draudimų pažeidimus. Skyriaus
darbuotojams sugriežtinus išorinės reklamos įrengimo mieste kontrolę, 2014 m. į Savivaldybės
biudžetą buvo surinkta per 505890 Lt (146515 Eur) vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę
reklamą išdavimą, t. y. 2,5 karto daugiau, nei buvo planuota – 200000 Lt (57924 Eur) . 2014 metais
suorganizuota per 30 reidų, kurių metu buvo patikrinti 178 reklaminės veiklos subjektai. 51
subjektas įsigijo leidimus išorinei reklamai įrengti, kiti išorinę reklamą pašalino per Administracijos
direktoriaus įsakymu nustatytą terminą (per 10 darbo dienų nuo įspėjimo).
2012 – 2014 M. ADMINISTRACINIŲ POVEIKIO PRIEMONIŲ
STATISTIKA
Administracinių teisės
pažeidimų bylos
Surašyta ATP protokolų (vnt.)
Skirtos baudos
(vnt.)

Baudų suma Lt, Eur

2012 m.

2013 m.

2014 m.

1558
1558

6327
6327

1798
1798

~ 70695 Lt
(20474 Eur)

~ 257 379 Lt

~ 71977 Lt
(20846 Eur)

(74542 Eur)

2014 M. ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ POBŪDIS BEI SKIRTOS
NUOBAUDOS
Administracinių teisės pažeidimų protokolai, ATPK
straipsniai

Surašyta ATP
protokolų

Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklių pažeidimas, ATPK
110 str.

63

63

1054

Stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose
pažeidimas, ATPK 124-1 str. 4 dalis

7

7

98

1581

1581

~ 18315

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

4

4

8

Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais- taksi taisyklių
pažeidimas, ATPK 142-3 str.

11

11

160

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

1

1

28

Gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas, ATPK 160-1 str.

2

2

28

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

18

17

101

Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose
vietose taisyklių pažeidimas, ATPK 167 str.

96

96

317

Išorinės reklamos įrengimo taisyklių nesilaikymas, ATPK
214-1 str. 3 d.

3

3

714

Draudimo rūkyti Šiaulių miesto viešosiose vietose
pažeidimas . ATPK 185-1 str.

12

12

23

1798

1797

20846

Vietinė rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų
nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose
nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas,
ATPK 124-5 str.

Iš viso:

Skirta baudų Baudų suma
Eur

Taikytos prevencinės priemonės viešajai tvarkai mieste palaikyti,
sanitarijos būklei gerinti.
Atliktos Savivaldybės projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra Šiauliuose“ įgyvendinimo priemonės Kalniuko, Pabalių, Šimšės mikrorajonuose, Centrinėje
miesto dalyje. 2014 m. kartu su UAB ,,Šiaulių vandenys“ atstovais buvo patikrinta, kaip tvarkomos
buitinės nuotekos individualiose valdose, kurių savininkai nepasinaudojo galimybe prisijungti prie
miesto centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos. 205 valdų savininkams įteikti reikalavimai
panaikinti pažeidimus: per nurodytą terminą sutvarkyti buitinių nuotekų kaupimo talpas
(rezervuarus), pateikti buitinių nuotekų tvarkymo sutartis ir pan. 180 valdų savininkams sudaryti
nuotekų tvarkymo grafikai bei jų laikymąsi įrodančių dokumentų pateikimo pareigūnams tvarka.
Prie centralizuotų Šiaulių miesto nuotekų tinklų prisijungta 48 patikrintose valdose.
2014 m. pirmą kartą organizuota Šiaulių miesto nenaudojamų ir apleistų žemės sklypų,
valdomų privačios nuosavybės teise ar nuomojamų iš valstybės, nustatymo procedūra. Nustatytų
nenaudojamų žemės sklypų savininkams, nuomininkams 2014 m. taikytas Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas žemės mokesčio tarifas ir nuomos mokesčio už
valstybinę žemę tarifas. Vadovaudamiesi nenaudojamų ir apleistų žemės sklypų požymiais,

nustatytais Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių
mieste nustatymo tvarkos apraše, Viešosios tvarkos ir civilinės saugos speciallistai per 2 mėnesius
patikrino miesto teritoriją ir nustatė per 120 netvarkingų žemės sklypų. Per 59 proc. naudotojų
sklypus per nurodytą terminą susitvarkė. Savivaldybės administarcijos direktoriaus įsakymu
sudarytos komisijos siūlymu į Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų
patvirtintą sąrašą pateko 32 žemės sklypai, į Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų ir naudojamų
žemės sklypų sąrašą – 20 žemės sklypų. Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų ir naudojamų žemės
sklypų Šiaulių mieste nuomininkai į Savivaldybės biudžetą sumokėjo per 408 000 Lt (118165 Eur)
nuomos mokesčio daugiau, nei būtų sumokėję už prižiūrimą sklypą, nenaudojamų privačios
nuosavybės teise valdomų žemės sklypų savininkai –22720 Lt (6580 Eur) žemės mokesčio.
Įgyvendintas Aplinkos apsaugos programos tikslas reguliuoti gyvūnų, laikomų Šiaulių miesto
daugiabučiuose namuose, populiaciją ir kontroliuoti jų priežiūrą.
Įvykdyti Šiaulių miesto strateginio veiklos plano Aplinkos apsaugos programoje
suplanuoti uždaviniai, atliktos numatytos priemonės.
2014 m. į Savivaldybės biudžetą surinkta 29641 Eur (102344 Lt) vietinės rinkliavos
už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą daugiabučiuose namuose.
2014 metais Savivaldybės tarybos sprendimu skirtos rinkliavos lėšos 17377 Eur
(60000 Lt) gyvūnų populiacijai mažinti bei priežiūrai kontroliuoti panaudotos:
19500 Lt (5647 Eur) skirta vietinei rinkliavai už gyvūnų laikymą daugiabučiuose
namuose administruoti.
30600 Lt (8862 Eur) skirta gyvūnų įrangai įrengti ir jai prižiūrėti:
– 8 šunų išvedžiojimo aikštelėms, 10 kačių šėrimo vietų prižiūrėti bei perkėlimo ar
remonto darbams atlikti, paslaugą atliko AB ,,Specializuotas transportas“;
– 2 šunų išvedžiojimo aikštelėms Rėkyvos seniūnijoje bei Zoknių mikrorajone prie
Zoknių pagrindinės mokyklos įrengti, paslaugą atliko AB ,,Specializuotas transportas“;
– 6 kačių šėrimo vietoms ir jas žymintiems ženklams įrengti, paslaugą atliko UAB
,,Eismo sauga“.
Paslaugų teikėjai parinkti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta
tvarka.
600 Lt (174 Eur) skirta šiai ataskaitai atspausdinti, paslaugą atliko UAB
,,INDIGOprint“.
9300 Lt (2693 Eur) skirta tikslinių programų 2 tęstiniams projektams finansuoti:
– ,,Efektyvesnis benamių kačių surinkimas, jų sterilizacija bei kastracija – populiacijos
mažinimo būdas Šiaulių mieste“ (organizuotas kačių sterilizavimas, kastravimas ir grąžinimas į jų
buvimo vietas);
– „Bešeimininkių gyvūnų skaičiaus mažinimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje
programos įgyvendinimas“ (organizuotas maisto pirkimas ir pristatymas į kačių šėrimo vietas).
Projektus įgyvendino Lietuvos gyvūnų globos draugijos Šiaulių skyrius, Gyvūnų
globos namai.
Likusi rinkliavos dalis – 42345 Lt (12264 Eur) skirta Miesto infrastruktūros
skyriui bepriežiūrių, bešeimininkių gyvūnų surinkimo paslaugai finansuoti.
2014 m. įgyvendintos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Saugios savivaldybės
koncepcijos rekomendacijos. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m.
vasario 18 d. įsakymu Nr. A-200 sudaryta Šiaulių miesto gyventojų saugumo stiprinimo ir saugios
savivaldybės plėtros komisija (toliau – Komisija). Nustatytas Komisijos veiklos tikslas – Šiaulių
miesto gyventojų saugumas ir jo būklės gerinimas: saugūs namai, saugi aplinka, saugus darbas ir
mokykla, civilinė ir priešgaisrinė sauga, patvirtintas veiklos planas. Numatytas institucijų,
nevyriausybinių organizacijų bendradabiavimas nusikaltimų prevencijai organizuoti, jų parengtiems
projektams finansuoti.

2014 m. Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyriui priskirta kuruoti Šiaulių miesto
savivaldybės strateginio veiklos plano Šiaulių miesto savivaldybės veiklos programos tikslo plėtoti
bendradarbiavimą su socialiniais partneriais: su miesto teisėtvarkos institucijomis, organizacijomis,
priemonių įgyvendinimą. Programos uždaviniai – kompleksiškai planuoti ir koordinuoti
nusikaltimų prevencijos priemones, susijusias su gyventojų saugumo stiprinimu ir saugios
savivaldybės aplinkos kūrimu.
Šiems programos uždaviniams įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto skirta 115000 Lt.
(33306 Eur). Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 25 d.
įsakymu Nr. A-569 sudaryta Nusikaltimų prevencijos programos tikslinių projektų vertinimo
komisija bei patvirtintos Nusikaltimų prevencijos programos tikslinių projektų įgyvendinimo
taisyklės. Komisijos vertinimu 2014 m. finansuoti atitinkamų institucijų projektai:
– „Būk pilietiškas, būk saugus”, 100000 Lt (28962 Eur), Šiaulių apskrities vyriausiojo
policijos komisariatas. Lėšos panaudotos:
1. Kelių eismo taisyklių pažeidimų kontrolei naudojamo greičio matuoklio nuomos
išlaidoms apmokėti – 34 500 Lt ( ~ 9 900 Eur);
2. Konkursams, akcijoms, paskaitoms saugaus eismo srityje miesto ikimokyklinio
ugdymo ir mokymo įstaigų moksleiviams organizuoti – 12 500 Lt (~3 600 Eur);
3. Konkursams, diskusijoms, paskaitoms, akcijoms, stovykloms, turnyrams, skirtiems
nepilnamečių teisiniam švietimui, jų daromų teisės pažeidimų prevencijai, užimtumui organizuoti –
20 000 Lt (~ 5 700 Eur);
4. Priemonėms, skirtoms smurto artimoje aplinkoje prevencijai organizuoti,
įgyvendinti – 7 000 Lt (~ 2 000 Eur);
5. Priemonėms, skirtoms turtinių nusikalstamų veikų prevencijai organizuoti,
gyventojams skatinti burtis į saugios kaimynystės grupes ir prevencinei veiklai jau įkurtose saugios
kaimynystės grupėse organizuoti – 26 000 Lt ( ~ 7 500 Eur).
– „Socialinės atskirties mažinimas per smurtinį elgesį keičiančių programų taikymą“,
5000 Lt (1448 Eur), Šiaulių apygardos probacijos tarnyba;
– „Mažamečių vaikų sukeliamų gaisrų prevencija“, 2500 Lt (724 Eur), Šiaulių
apskrities priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdyba;
– „Priešgaisrinė prevencija socialiai remtinoms šeimoms“, 2500 Lt (724 Eur), Šiaulių
apskrities priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdyba;
– „Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų viešosios tvarkos pažeidimų
prevencija“,5000 Lt (1448 Eur), VĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis.
Projektai sėkmingai įgyvendinti, apie tai informuota visuomenė, pateiktos projektų
įgyvendinimo ataskaitos.
2014 m. organizuoti policijos ir Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir
civilinės saugos skyriaus pareigūnų bendri reidai viešajai tvarkai mieste palaikyti, saugaus eismo
akcijoms organizuoti. Organizuota akcija ,,Važiuokime saugiai“ skirta vairuotojo ir automobilio
keleivio saugumui užtikrinti: tikrinta ar automobiliuose yra gesintuvas, vaistinėlė, avarinio
sustojimo ženklas ir pan. kartu kontroliuota, kaip mieste laikomasi draudimo rūkyti Savivaldybės
tarybos sprendimu patvirtintose vietose; kaip laikomasi Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto
viešosiose vietose (kaštonų alėjoje, prie Centrinės turgavietės ir kt.) taisyklių reikalavimų. Patikrinti
naktiniai barai, kavinės, ar laikosi Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos Mažmeninės
prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos: ar yra patalpose įsirengę vaizdo kameras, ar
įrašai išlaikomi ilgiau kaip 14 dienų ir pan. (Po įvykių Pegase). Suteikė pagalbą tikrinant
neprižiūrimus, apleistus butus. Organizuoti reidai aprašyti spaudoje. Straipsniai: ,,Rūkaliams išaušo
atpildo valanda“, ,,Kaštonų alėjoje prekiauti naujais drabužiais ir batais nevalia“, ,,Važiuokime
saugiai“, ,,Patikrinę turgavietes, rado grubių pažeidimų“, Lieporių turgelio prekeiviai perspėjimų
nepaiso“ ir pan.
Bendradarbiauta su Vilniaus miesto, Panevėžio miesto, Klaipėdos rajono, Šiaulių
rajono savivaldybėmis, Šiaulių apskrities valstybine mokesčių inspekcija, Šiaulių visuomenės
sveikatos centru, Šiaulių valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Šiaulių vyriausiojo policijos

komisariato Šiaulių miesto policijos komisariatu, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento
Šiaulių miesto agentūra.
2. CIVILINĖS SAUGOS, PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS,
MOBILIZACIJOS IR PRIIMANČIOS ŠALIES PARAMOS TEIKIMO ORGANIZAVIMAS
Civilinės saugos veikla savivaldybėje buvo vykdoma vadovaujantis Savivaldybės
civilinės saugos 2014 metų veiklos priemonių planu, patvirtintu Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A-102 (Savivaldybės administracijos direktoriaus
2014 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. A-1435, 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. A-1466
redakcijomis).
Suorganizuoti 4 suplanuoti Šiaulių miesto ekstremaliųjų situacijų komisijos(toliau – ESK)
posėdžiai:
2014 m. vasario 4 d. l – ,,Dėl 2013 m. civilinės saugos prevencinės veiklos įvertinimo,
saugios savivaldybės koncepcijos įgyvendinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių
planavimo 2014 m.“;
2014 m. balandžio 2 d. – „Dėl gamtinio pobūdžio gaisrų ir jų prevencijos“;
2014 m. gegužės 28 d. – „ Dėl saugus elgesio Šiaulių miesto vandens telkiniuose“;
2014 m. lapkričio 27 d. – ,,Dėl pasirengimo šaltajam metų periodui“
Sušaukti 2 neplanuoti ESK posėdžiai:
2014 m. liepos 22 d. – neeilinis išvažiuojamasis posėdis dėl ekologinio įvykio, t.y.
išsiliejus teršalams Elnio gatvės teritorijoje.
2014 m. rugsėjo 17 d. – neeilinis posėdis ,,Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktoriaus - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo,
valstybinės ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimų ,,Dėl Afrikinio kiaulių maro“ vykdymo“.
Pagrindinės Civilinės saugos organizavimo kryptys
1. Civilinės saugos pratybų, gyventojų mokymo ir švietimo organizavimas
Ataskaitiniais metais organizuotos savivaldybės lygio civilinės saugos pratybos:
1. Stalo pratybos ,,Civilinės saugos subjektų, pajėgų veiksmai karinio orlaivio avarinio
nusileidimo Šiaulių miesto gyvenamajame rajone metu“ – 2014 m. liepos 4 d., Šiaulių miesto
savivaldybė, Vasario 16-osios g. 62.
2. Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė kartu su Savivaldybės administracija pirmą kartą
suorganizavo funkcines pratybas ,,Griausmas 2014“ Šiaulių miesto savivaldybės gyvenamojoje
teritorijoje prie daugiabučių namų Javų g. Pratybų data – 2014 m. rugpjūčio 20 d.
3. Institucinio lygio civilinės saugos pratybos ,,Darbuotojų ir lankytojų evakavimas iš
Šiaulių miesto savivaldybės pastato Vasario 16-osios g. 62 kilus gaisro pavojui‘‘ – 2014 m.
gruodžio 19 d. 10 val., Šiaulių miesto savivaldybėje. Aptartos darbuotojų ir lankytojų evakavimosi
sąlygos iš savivaldybės pastato gaisro metu.
2014 m. civilinės saugos įvadiniai ir tęstiniai mokymai buvo organizuojami pagal
patvirtintas programas vadovaujantis ŠAPGV pateiktu grafiku. Įvadiniuose mokymuose dalyvavo
50, tęstiniuose mokymuose 37 Šiaulių miesto ūkio subjektų bei kitų įstaigų atstovai.
Dėl per mažo dalyvių skaičiaus neįvyko gamybinės paskirties ūkio subjektų vadovų arba jų
įgaliotų asmenų įvadiniai civilinės saugos mokymai pagal kategoriją. Priežastys: 2014 m. tikrintų
ūkio subjektų atsakingi asmenys apmokyti 2011-2013 metais, kita dalis gamybinės paskirties ūkio
subjektų kategorijos klausytojų mokėsi kitų kategorijų įvadiniuose arba tęstiniuose mokymuose.
PAGD prie VRM UGM CS mokymo centre organizuotose kursuose dalyvavo 4 Šiaulių
miesto ūkio subjektų bei įstaigų atstovai.
2014 m. buvo įgyvendintos 9 metiniame grafike numatytos gyventojų švietimo CS srityje
priemonės:

Švietimo ir ugdymo įstaigose, Savivaldybės priimamajame, tikrinamuose ūkio subjektuose
bei kitose įstaigose, kuriose lankosi daug žmonių, išplatinta per 5000 GPIS įdiegimo ir vartojimo
instrukcijų atmintinių, per 500 Savivaldybės administracijos parengtų civilinės ir priešgaisrinės
saugos tema lankstinukų.
Parengta 41 rekomendacija civilinės saugos prevencinės veiklos tema tikrintiems ūkio
subjektams bei įstaigoms;
Parengti 9 straipsniai žiniasklaidai bei dalyvauta 8 TV informacinėse laidose.
Surengta 11 akcijų ir susitikimų su su įvairiomis miesto gyventojų atstovų grupėmis
civilinės saugos prevencijos Šiaulių mieste klausimais.
Parengtos vaizdo reklamos apie Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos įdiegimą
Šiauliuose, apie kolektyvinės apsaugos statinius ir demonstruotos judriosios reklamos stende prie
Tilžės g. ir Vytauto g. sankryžos.
Savivaldybės administracijos interneto svetainės skyriuje „Civilinė sauga“, buvo pateikiami
Savivaldybės civilinės saugos veiklos dokumentai, publikuojami civilinės saugos teisės aktai,
pateikiama aktuali informacija civilinės saugos klausimais.
Miesto švietimo ir ugdymo įstaigų moksleiviams ir mokytojams organizuotos 6 civilinės
saugos ir priešgaisrinės saugos tema paskaitos.
2. Civilinės saugos sistemos parengtis
Kolektyvinės apsaugos, CS būklės patikrinimų, perspėjimo sirenomis sistemos
priežiūros organizavimas.
2013 m. gruodžio 9 d. SAD įsakymu Nr. A-1473 patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės
kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas. Pasikeitus kai kurių statinių nuosavybei, tikslinti adresai,
pakeistas poreikio sąrašas. Visi sąraše esantys 34 statiniai buvo pažymėti kolektyvinės apsaugos
statinio ženklu.
Vadovaujantis SAD 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A-102 ( SAD 2014 m. spalio 29 d.
įsakymo Nr. A-1435 redakcija), Šiaulių miesto ūkio subjektuose ir kitose įstaigose atlikti 36
kompleksiniai ir 1 tikslinis civilinės saugos būklės patikrinimai.
Patikrinti 37 iš plane numatytų 41 ūkio subjektų ir kitų įstaigų. 30 subjektų civilinės saugos
būklė įvertinta „gerai“ (aukščiausias įvertinimas), 7 subjektų – „patenkinamai“.
Nepatikrintų ūkio subjekų sąrašas ir duomenys perduoti svarstyti SAD įsakymu sudarytai
komisijai, kurios nutarimu numatyti tikrinti subjektai bus įtraukti į 2015 m. civilinės saugos būklės
patikrinimų planą arba, esant neatitikimui civilinės saugos teisės aktų reikalavimams, nebus
tikrinami.
Atlikus tikslinį patikrinimą ūkio subjekte, kuriame 2013 m. atlikto kompleksinio civilinės
saugos būklės patikrinimo metu buvo rasta daug pažeidimų ir būklė buvo įvertinta
„nepatenkinamai“, būklė 2014 m. buvo įvertinta ,,gerai“.
Pagrindinės tikrintų ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės problemos:
1. Rizikos analizės atliktos nepakankamai įsigilinus į ūkio subjekto arba įstaigos vidinius
arba išorinius veiksnius.
2. Ne visuose tikrinamuose ūkio subjektuose ir kitose įstaigose civilinės saugos pratybos
organizuotos einamaisiais metais. Pasirenkant pratybų temas, neatsižvelgiama į rizikos analizėje
nustatytas grėsmes. Neparengta visa teisės aktais nustatyta dokumentacija.
3. Ne visuose tikrinamuose ūkio subjektuose ir kitose įstaigose organizuoti civilinės saugos
kasmetiniai mokymai, parengti ne visi teisės aktais numatyti mokymų dokumentai.
4. Kai kuriuose tikrinamuose ūkio subjektuose ir kitose įstaigose nenumatytos kolektyvinės
apsaugos patalpos darbuotojams arba lankytojams, esamos patalpos nepažymėtos specialiuoju
kolektyvinės apsaugos statinio ženklu.
5. Dalis ūkio subjektų ir kitų įstaigų dėl lėšų stygiaus neturi įsigiję pakankamo kiekio
asmeninių apsaugos priemonių.

Gyventojų perspėjimo sistemos priežiūros sutartis sudaryta su UAB ,,Fima‘‘, 2014-01-10
Nr. SŽ-27.
Šiaulių miesto gyventojams perspėti naudojamos nuotolinio centralizuoto valdymo 10
elektromechaninių sirenos ir 14 elektroninio tono ir balso (akustinių) sirenų, kurios įrengtos ant
valstybinių įstaigų, ūkio subjektų, visuomeninės paskirties pastatų, gyvenamųjų namų. Sirenomis
perspėjama per 73,1 procentų šiauliečių. Informacija, rekomendacijos perduodamos per Lietuvos
nacionalinį radiją ir televiziją, kitus transliuotojus, taip pat per mobiliuosius telefonus.
3. Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano parengimas.
Šiaulių miesto savivaldybės ESVP parengtas vadovaujantis Lietyvos Respublikos CS
įstatymu, ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinėmis rekomendacijos
patvirtintomis 2011 m. vasario 23 d. PAGD prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 1-70, patvirtintas
2013 m. sausio 30 d. SAD įsakymu Nr. A- 99. Planas suderintas su Šiaulių APGV ir AVPK
vadovais, GMPS vyriausiaja gydytoja. Plano struktūra atitinka medodiniuose nurodymuose
keliamiems reikalavimams.
2014 m. kovo 19 d. atlikta Šiaulių miesto savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų
situacijų rizikos analizė, kuri parengta vadovaujantis PAGD prie VRM direktoriaus 2011 m.
birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 ,,Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės
atlikimo rekomendacijų patvirtinimo‘‘, Ekstremaliųjų įvykių kriterijais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241, statistiniais duomenimis, specialistų
ir ekspertų vertinimais.
Atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizębuvo atliekamas ESVP ir jo
priedų tikslinimas.
2. Ekstremaliųjų situacijų prevencija, sutarčių sudarymas.
2014 m. galiojo ir buvo naujai sudarytos šios ekstremaliųjų situacijų prevencijos sutartys.
Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių civilinės saugos tarpusavio pagalbos sutartis
2011-04-11 Nr. SRK-370. Sudarymo pagrindas – Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių
administracijų ES valdymo planai (tarpusavio pagalbos teikimas).
Gaisrų prevencijos ir gaisrų gesinimo darbų organizavimo Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono
teritorijose bendradarbiavimo sutartis 2013-04-03 Nr. SŽ-303. Sutarties šalys: Šiaulių miesto
savivaldybės administracija, Šiaulių rajono savivaldybės administracija, ŠAPGV, VĮ Šiaulių miškų
urėdija ir VšĮ „Šiaulių Žalgirio jachtklubas“.
Transporto priemonių (autobusų) paslaugos sutartis 2014-05-07 Nr. SŽ-641su UAB
,,Busturas‘‘.
Gaisrų prevencijos Rėkyvos ežero pakrantėse ir miškuose paslaugos sutartis 2014-05-14
Nr. SŽ-664 su VšĮ „Šiaulių Žalgirio jachtklubas“.
Ekologinių įvykių padarinių likvidavimo paslaugos sutartis 2014-05-19 Nr. SŽ-674 su
UAB ,,Ūrus‘‘ ir Ko.
Statybinės technikos panaudojimo ekstremaliesiems įvykiams likviduoti paslaugos sutartis
2014-05-21 Nr. SŽ-692 su UAB ,,Talša‘‘.
5. Likviduoti ekologinių įvykių padariniai
2014 m. spalio 17 d. atlikta radioaktyvios taršos išvalymo paslauga Aerouosto g. 11 Šiauliai
teritorijoje. Šių ekologinių įvykių pasekmes likvidavo UAB ,,Ūrus ir Ko“.
PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ORGANIZAVIMAS.
Vykdant priešgaisrinės saugos funkciją, VTCSS iniciatyva kovo, rugpjūčio mėnesiais
organizuoti du pasitarimai priešgaisrinės saugos klausimais.

Pasitarimuose dalyvavo ŠAPGV, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, VšĮ ,,Šiaulių
Žalgirio jachtklubas‘‘ atstovai, Medelyno, Rėkyvos seniūnijų seniūnai, VVTCSS specialistai.
Spręsti gaisrų prevencijos Šiaulių mieste ir rajone klausimai, sudarytas prevencinių priemonių
įgyvendinimo planas, suderinti bendri veiksmai organizuojant reidus rizikingose gaisrams kilti
teritorijose sausringu periodu, aptrata gaisringumo situacija Šiaulių mieste ir rajone.
Įgyvendintos gaisrų prevencinės priemonės
1. Organizuotos paskaitos švietimo įstaigose, esančiose šalia rizikingų gaisrams kilti
teritorijų;
2. Drausminti poilsiautojai, besilankantys miškuose, durpynuose, Rėkyvos ežero pakrantėse;
4. gyventojams išplatinti lankstinukai dėl gaisrų prevencijos.
5. Organizuotos bendros kelių tarnybų, dalyvaujančių prevenciniuose reiduose, pratybos;
6. Parengta video medžiaga demonstruoti renginių metu;
7. Pateikta visuomenei informacija apie žolės deginimo ar kilusių gaisrų atvejus.
8. Kartu su ŠAPGV specialistais ir VšĮ ,,Šiaulių Žalgirio jachtklubas‘‘ darbuotojais
organizuoti 2 prevenciniai reidai Rėkyvos ir Zoknių Hidroparko teritorijoje, keletą kartų plaukiant
kateriu apžiūrėtos Rėkyvos ežero pakrantės. Reidų metu bendrauta su žiniasklaida.
Parengtos atmintinės ir išplatintos švietimo ir ugdymo įstaigose, susitikimų su sodininkų
bendrijų pirmininkais metu, tikrinamuose miesto subjektuose.
Organizuoti 5 renginiai miesto švietimo ir ugdymo įstaigose kartu su ŠAPGV specialistais:
2014 m. balandžio 7 d. – Rėkyvos progimnazijoje;
2014 m. balandžio 9 d. – Zoknių progimnazijoje;
2014 m. balandžio 11 d. – Medelyno progimnazijoje;
2014 m. balandžio 25 d. – Gytarių progimnazijoje;
2014 m. balandžio 29 d. – N. Valterio jaunimo mokykloje.
Bendradarbiauta su nevyriausybinėmis organizacijomis.
_________________________

