
CIVILINĖS SAUGOS UŽDAVINIŲ VYKDYMO  ŠIAULIŲ MIESTO
SAVIVALDYBĖJE 2022 METAIS ANALIZĖ

1. Įvadinė dalis
Civilinės saugos (toliau – CS) uždavinių vykdymo Šiaulių miesto savivaldybėje 2022 m.

parengta vadovaujantis Duomenų, reikalingų CS uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje,
kaupimo, tvarkymo ir teikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų
ministerijos (toliau – PAGD) tvarkos aprašu, patvirtintu PAGD direktoriaus 2010-09-16 įsakymu Nr.
1-266  (2016-07-21  įsakymo  Nr.  A-1-239  redakcija),  Savivaldybės  administracijos  direktoriaus
(toliau – SAD) 2022-03-01 įsakymu Nr. A-351 patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės CS 2022
metų veiklos priemonių planu (SAD 2022 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A-1037 redakcija) ir teisės
aktais CS srityje, kuriais vadovautasi įgyvendinant šiame plane  numatytas prevencijos priemones.

2. Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų padariniai:
  2.1.  2022  m.  Šiaulių  miesto  savivaldybės  teritorijoje  buvo  fiksuota:  10  ekstremaliųjų

įvykių (toliau – EĮ) bei valstybės lygio ekstremalioji situacija (toliau – ES): 
9 EĮ dėl rastų I-jo ir  II-jo pasaulinio karo sprogmenų (artilerijos sviediniai,  sprogmenys,

minosvaidžio minos):
–  8 sprogmenys rasti vykdant kasimo darbus miesto teritorijoje: Verduliukų ir Verdulių g.

sankryžoje   –  2022-05-15  (minosvaidžio  mina  asmens  išnešta  iš  sandėliuko  į  sankryžą),
Nuklono g. – 2022-05-23,Tilžės g. – 2022-07-07, 2022-11-04, Šeduvos g. – 2022-11-02, Pakruojo
g. – 2022-11-09, Aerouosto g. – 2022-11-15, Verduliukų g. privačioje valdoje kasant šulinį – 2022-
09-18,   Piktmiškio  g.  –  2022-12-06  sprogmuo  rastas  prie  upelio.  Visais  EĮ  atvejais  Šiaulių
apskrities vyriausiasis  policijos  komisariato buvo įvestas  planas  „Skydas“,  sprogmenys Lietuvos
kariuomenės  Juozo  Vitkaus  inžinerijos  bataliono  išminuotojai neutralizavo  Šiaulių  rajone
esančiame žvyro karjere;

– 1 gresiantis EĮ kilo dėl cheminės taršos – 2021-01-04 iš Kooperatyvo „Žeimelio grūdai“
teritorijos Vikšnėnų g. 5 šalia Vijolės upelio išsiliejo 200 m3  rafinuoto aliejaus. Įvykio pasekmių
šalinimo procedūroje dalyvavo  PAGD  Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdybos (toliau – ŠPGV)
pajėgos, Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių valdybos atstovai, kurie 2022-03-01 konstatavo,
kad  įvykio  pasekmės  likviduotos.  Įvykio  pirmomis  dienomis  kooperatyvui  teikta  Savivaldybės
administracijos  pagalba  vadovaujantis  sudaryta  Ekologinių  avarijų  padarinių  likvidavimo
paslaugos sutartimi. 

Iki 2022 m. gegužės 1 d. galiojo Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Vyriausybės 2020 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ visoje
šalyje paskelbta valstybės lygio ES dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės.

2021 m. Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje buvo fiksuoti 5 EĮ, 1 valstybės lygio ES:
mieste  fiksuoti  4  EĮ  dėl  rastų  II-jo  pasaulinio  karo  sprogmenų  vykdant  kasimo darbus  miesto
teritorijoje,  vienas  EĮ  kilo  dėl  cheminės  taršos  išsiliejus  1 l  talpos  25 proc.  amoniako vandens
buteliui prekybiniame sandėlyje. 

2.2. 2022 m. Savivaldybės teritorijoje  gyventojai  nebuvo evakuoti.
2.3.  EĮ  kriterijai  nustatyti  pagal   Ekstremaliųjų  įvykių  kriterijų  sąrašą,  patvirtintą  LR

Vyriausybės  2006-03-09  nutarimu  Nr.  241  (LR  Vyriausybės  2015-10-14  nutarimo  Nr.  1063
redakcija, galiojantis iki 2023-01-01).  
 3.  Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir ekstremaliųjų situacijų operacijų
centro veikla. 

3.1.  2022 m. organizuoti  6  Šiaulių  miesto  savivaldybės  ekstremalių  situacijų  komisijos
(toliau – ESK) posėdžiai,  iš jų 2 – neplaniniai.  Visi posėdžiai  organizuoti   nuotoliniu būdu per
Zoom programą.

 4 planiniai posėdžiai: 
3.1.1. 2022-02-25 tema „Epidemiologinė situacija, COVID-19 prevencija mieste; 2021 m.

Savivaldybėje  vykdytos  ES  prevencijos  veiklos  aptarimas;  Savivaldybės  2022 m.  CS  veiklos
priemonių plano pristatymas“, 2022-03-14 protokolas Nr. VAK-157;
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3.1.2. 2021-04-14 tema „Civilinės saugos subjektų gaisrų prevencija, pasirengimo reaguoti
į ES Šiaulių mieste 2021 m. vertinimas, apsaugos priemonių atsargų sudarymas ir kaupimas“, 2022-
04-26 protokolas Nr. VAK-276;

3.1.3. 2022-05-19 tema „Dėl pasirengimo maudymosi sezonui“, 2020-05-19 protokolas Nr.
VAK-328;

  3.1.4. 2021-09-15 tema „Pasirengimas šaltajam metų periodui Šiaulių mieste“, 2022-09-16
protokolas Nr. VAK – 535.

2  neplaniniai  posėdžiai:  tęstinis  dėl  gresiančio  EĮ  susidarius  situacijai  Mechaninio
biologinio apdorojimo įrenginiuose; prevencinis dėl galimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo iš
gyvenamųjų teritorijų  ir  viešųjų erdvių visiško nutraukimo ir  dėl  epidemiologinės  situacijos  bei
būtinių veiksmų COVID-19 ligos plitimui mieste suvaldyti.

3.1.5.  2022-01-07  „Dėl  Ekstremaliosios  situacijos  metu  taikomų  apribojimų  laikymosi
kontrolės Šiaulių mieste, dėl Šiaulių miesto savivaldybės ES komisijos  2021-12-16 protokolinio
sprendimo“, 2022-01-07 protokolas Nr. VAK-13;

3.1.6. 2022-01-28 tema  „Dėl  epidemiologinės situacijos ir  būtinių veiksmų COVID-19
ligos  plitimui  mieste  suvaldyti;  dėl  Savivaldybės  teritorijoje  susidarančių  komunalinių  atliekų
tvarkymo  komunalinių  atliekų  tvarkymo  sistemoje  užtikrinimo“,  2022-01-31  protokolas  Nr.
VAK-47.

2021 m. organizuoti 7 posėdžiai: 4 planiniai ir 3 neplaniniai. 
3.2. Visi ESK posėdžių nutarimai įgyvendinti.
2022 m. ESK sprendimai paskelbti SAD  įsakymais, kurie skelbti per Teisės aktų registrą

(toliau – TAR) ir Savivaldybės interneto svetainėje „Savivaldybės dokumentai“.
3.3. ESK sudaryta iš Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos narių,

Savivaldybės  administracijos,  valstybės  institucijų,  Savivaldybės  įstaigų  bei  gyvybiškai  svarbių
miesto ūkio subjektų vadovaujančių atstovų. ESK sudėtis patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės
(toliau  –  Savivaldybės  administracija)  direktoriaus  2021-05-21 įsakymu Nr.  A-817„Dėl  Šiaulių
miesto savivaldybės Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo“. 

Į ESK sudėtį įtraukta 19 narių, iš jų 16 yra baigę CS mokymo kursus ir turi galiojančius
pažymėjimus,  per  ataskaitinius  metus  Ugniagesių  gelbėtojų  mokyklos  CS mokymus  išklausė  2
nariai.

SAD 2021-05-24 įsakymu Nr. A-824 patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų komisijos nuostatai.

3.4. Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC)
sudėtis tikslinta SAD 2021 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A-1695  „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos  direktoriaus  2021  m.  balandžio  21  d.  įsakymo  Nr.  A-574  „Dėl  Šiaulių  miesto
savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo“ pakeitimo“. 

ESOC sudarytas iš 20 narių, iš kurių 19 yra baigę CS mokymus ir 1 ataskaitiniais metais
baigė Ugniagesių gelbėtojų mokyklos organizuojamus CS mokymus, visi nariai turi galiojančius CS
mokymų pažymėjimus.

3.5.  2022  m.  iki  2022  m  gegužės  1  d.  vykdyta  tęstinė  ESOC,  aktyvuoto  2020  m.
Vyriausybei  2020 m.  vasario  26  d.  nutarimu  Nr.  152  paskelbus  valstybinę  ES dėl  COVID-19
plitimo grėsmės, veikla: per ESOC grupes organizuotas Sveikatos apsaugos ministro – valstybės
lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės  operacijų  vadovo  sprendimų,  ESK  sprendimų
įgyvendinimas. 

LR  Seimui  2022  m.  vasario  24  d.  nutarimu  Nr.  XIV-929  „Dėl  Lietuvos  Respublikos
Prezidento sprendimo paskelbti nepaprastąją padėtį patvirtinimo“ paskelbus nepaprastąją padėtį ir
Vidaus reikalų  ministrui  2022 m.  vasario  26 d.  išleidus  įsakymą Nr.  1V-143 „Dėl  užsieniečių,
pasitraukusių  iš  Ukrainos  dėl  Rusijos  federacijos  karini  veiksmų Ukrainoje,  registracijos  centrų
veiklos  ir  šių  užsieniečių  apgyvendinimo“,  pabėgėliams  iš  Ukrainos  visapusiška  parama  teikta
Savivaldybės administracijos vidaus formatu suaktyvinus ESOC Materialinio techninio aprūpinimo,
Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos, informacijos valdymo grupes. 

ESOC 1 kartą aktyvintas organizuojant pratybas. 
3.6. SAD 2018-09-19 įsakymu Nr. A-1580 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų

situacijų  operacijų  centro  sudarymo" nustatytos  ESOC narių  darbo vietos  Savivaldybės  tarybos
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posėdžių salėje Nr. 116, Šiaulių miesto savivaldybės, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose. Patalpose
ESOC veiklai vykdyti pritaikytos 32 darbo vietos: kompiuterizuotos, veikia internetinis ryšys,  nariai
aprūpinti  nešiojamais  kompiuteriais,  išmaniaisiais  telefonais,  gali  būti  daromi  veiklos  įrašai,
dokumentų, pasitarimų demonstravimas ir kt. 

SAD 2022 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A-1583 „Dėl slėptuvės įrengimo darbo grupės
sudarymo“ pradėtas  buvusios slėptuvės,  esančios adresu Dvaro g.  78, patalpų pritaikymo ESOC
narių nenutrūkstamai veiklai organizuoti EĮ, ES metu, numatant darbo, pasitarimų kabinetus, poilsio
vietas ir kitas veiklai būtinas patalpas, priemones, telekomunikacijų ryšį, procesas.

ESOC veikla reglamentuojama Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo
organizavimo tipinės tvarkos apraše, patvirtintame LR Vyriausybės 2010-08-25 nutarimu Nr. 1213,
ir Šiaulių miesto ESOC nuostatuose, patvirtintuose SAD 2017-11-06 įsakymu Nr. A-1601.

4. Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, ekstremaliųjų
situacijų valdymo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planai:

4.1. PAGD direktoriaus 2011-06-02 įsakymu Nr. 1-189 patvirtintose Savivaldybės galimų
pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės rekomendacijose nustatyta, kad „rizikos analizė
peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus“.  Savivaldybės galimų
pavojų  ir  ekstremaliųjų  situacijų  rizikos  analizė  buvo  atnaujinta  rengiant  Šiaulių  miesto
savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  valdymo  planą  (toliau  – ESVP).  2021  m.  parengta ir  su
atitinkamomis institucijomis suderinta Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos
analizė  buvo patvirtinta  SAD 2021-12-08 įsakymu Nr. A-1982 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“. 

Atlikus  Rizikos  analizę  nustatyta,  kad  Šiaulių  miesto  savivaldybės  teritorijoje  iš  25-ių
nagrinėjamų pavojų labiausiai  nepriimtiną riziką turi  šeši  iš  jų:  2  labai  didelės rizikos (toliau –
LDR) lygio pavojai  – „Žmonių ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų pasireiškimas ir (ar) pavojingų
užkrečiamųjų ligų išplitimas (epidemijos ir (ar) pandemijos); pastatų ir statinių gaisrai; 4  didelės
rizikos (toliau – DR) lygio pavojai – „Gaisrai  atvirose savivaldybės teritorijose (didesnio masto
gaisrai);  Stichiniai  meteorologiniai  reiškiniai  (maksimalus  vėjo  greitis, smarkus  lietus,  kruša,
smarkus  snygis,  pūga,  lijundra,  smarkus  sudėtinis  apšalas,  speigas,  tirštas  rūkas,  kaitra);
Radioaktyvus aplinkos užteršimas; Pavojingi radiniai“, nustatyti 18 vidutinės rizikos (toliau – VR)
lygio 1 priimtinos rizikos lygio pavojai.

4.2. 2022 m. įgyvendinta SAD 2022-03-01 įsakymu Nr. A-351 patvirtinto Šiaulių miesto
savivaldybės CS 2022 metų veiklos priemonių plano (SAD 2022 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A-
1037 redakcija) 1.3 punkte numatyta priemonė „Atnaujinti,  peržiūrėti  ir pagal poreikį patikslinti
savivaldybės ES valdymo planą ir jo išteklių žinyno duomenis“ 

SAD 2021-12-08 įsakymu Nr. A- 1982 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų valdymo plano patvirtinimo“ patvirtintas ESVP 2022 m. tikslintas 6 kartus.  

Apie visus ESVP patikslinimus, papildymus raštais informuota PAGD prie VRM Šiaulių
PGV.

4.3.  Šiaulių  miesto  savivaldybės  2021-2023  metų  ekstremaliųjų  situacijų  prevencijos
priemonių planas (toliau – ESPPP), patvirtintas SAD 2021-01-29 įsakymu Nr. A-98 (SAD 2022-02-
02 įsakymo Nr. A-159  redakcija). 2022 m. ESPPP redaguotas atsižvelgus į  ESVP, patvirtintame
SAD 2021 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A-1982, nustatytus LDR, DR, VR pavojus ES susidaryti.
ESPPP naujoje redakcijoje numatytos  šių pavojų prevencijos priemonės.

ESPPP parengtas vadovaujantis LR Vyriausybės  2010-07-14 nutarimu Nr. 1028 (2017-04-
12 nutarimo  Nr.  270  redakcija)  patvirtintu  ES  prevencijos  vykdymo tvarkos  aprašu,  plane  yra
nurodyti  tikslai,  prevencijos  priemonės  jiems  pasiekti,  atsakingieji  vykdytojai,  įgyvendinimo
terminai,  nustatyti  vertinimo  kriterijai  ir  jų  reikšmės,  pagal  kuriuos  įvertinamas  tikslų
įgyvendinimas,  ESPPP numatytos prevencijos priemonės atitinka Savivaldybės galimų pavojų ir
ekstremaliųjų situacijų rizikos analizėje nustatytus galimus pavojus ir rizikas. 

4.4.  Vadovaujantis  2021-2023  ESPP  planu,  SAD  2022-03-01  įsakymu  Nr.  A-351
patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės CS 2022 metų veiklos priemonių planas (SAD 2022 m.
birželio 2 d. įsakymo Nr. A-1037 redakcija).

 4.5.  Savivaldybės  administracijos  interneto  svetainės  skyriuje  ,,Civilinė  sauga  ir
mobilizacija“,  ,,Ekstremaliųjų situacijų valdymas“ yra ar buvo  skelbiami planai: 



4

ESVP;
Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 2021-2023 m.

planas;
Šiaulių miesto savivaldybės CS 2022 metų veiklos priemonių planas.
4.6.  Savivaldybės  2021-2023 m. ESPPP planuotos  tęstinės  (įgyvendinamos  kiekvienais

metais)   prevencijos  priemonės:  2022  m.  iš  34  planuotų  tęstinių  priemonių  įgyvendintos  34
priemonės.  2022  m.  planuota  30  netęstinių  (įgyvendinamų  einamaisiais  metais)  priemonių,
įgyvendintos 74 netęstinės priemonės. Įgyvendintų neplanuotų netęstinių priemonių didžiąją dalį
sudaro ESK  neplaniniai posėdžiai ir gyventojų švietimas, informacijos sklaida. 

5. Savivaldybės tarpusavio pagalbos planai su savivaldybėmis, sutartys su ūkio subjektais,
kitomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis ir asociacijomis.

SAD 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A-1927 patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės ir
Šiaulių  rajono  savivaldybės  tarpusavio  pagalbos  planas,  suderintas  ir  abiejų  Šiaulių  miesto
savivaldybės administracijos ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašytas.
Tarpusavio pagalbos plano devyniuose prieduose pateiktos Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių
rajono  savivaldybės   ESK,  ESOC,  GEPK,  KAOG  sudėtys,  materialiniai  ištekliai,  gyventojų
evakavimo kryptys, evakavimo ir kolektyvinės apsaugos statiniai (toliau – KAS).

Galiojančios  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos  sutartys  su  ūkio  subjektais
nevyriausybinėmis organizacijomis ir asociacijomis:

1. 2021-12-21  Šiaulių  miesto  CS  perspėjimo  sirenomis  sistemos  priežiūros  paslaugos
sutartis Nr. SŽ-1550 su UAB ,,Gauduva“;

2.  2020-05-12  Transporto  priemonių  (autobusų)  paslaugos  sutartis  Nr.  SŽ-589  su
2020-12-03 papildomu susitarimu Nr. SŽ-1498 prie sutarties su UAB ,,Busturas“;

3.  2020-05-22  ,,Statybinės  technikos  panaudojimo  ekstremaliųjų  situacijų  pasekmėms
likviduoti paslaugos sutartis“ Nr. SŽ-618 su UAB ,,Kaslita“;

4. 2022-03-30 Maitinimo paslaugų teikimo sutartis Nr. SŽ-390 su VšĮ „Bruneros“;
5. 2022-06-03  Ekologinių  įvykių,  avarijų  padarinių  likvidavimo  paslaugos  sutartis  Nr.

SŽ-894 su UAB „Toksika“;
6.  2022-05-30  Gaisrų prevencijos, gesinimo  Rėkyvos  ežero  pakrantėse  ir  miškuose

paslaugos sutartis Nr. SŽ-865 su Rėkyvos ugniagesių savanorių draugija;
7. 2020-07-20 paslaugų teikimo sutartis Nr. SŽ-873 su UAB „Šiaulių kraštas“;
8. 2021-11-12 paslaugų teikimo sutartis Nr. SŽ-1386 su UAB „Šiaulių apskrities televizija“;
9. 2021-12-21 paslaugų teikimo sutartis SŽ-1552 su VŠĮ „Šiauliai plius“; 
10. 2021-12-21 paslaugų teikimo sutartis SŽ-1553 su UAB „Šiaulių kraštas“;
11. 2022-04-20 Pašto paslaugos: korespondencijos siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir

pristatymas  gavėjams  visoje  Lietuvos  Respublikoje  ir  užsienyje  (ES  valstybes  nares  ir  į  kitas
valstybes), sutartis Nr. CPO 205684/SŽ-567 su UAB „Samus“;

12. 2021-10-29 Šiaulių miesto gatvių ir kitų teritorijų tvarkymo paslaugų sutartį Nr. SŽ-
1341 su UAB „Ecoservice projektai“;

13. 2022-03-15 Šiaulių miesto sanitarinio valymo, tvarkymo paslaugų sutartis Nr. SŽ-318 su
UAB „Švarinta“;

14.  2020-08-07 Šiaulių miesto  želdinių  tvarkymo paslaugų sutartis  Nr.  SŽ-969 su UAB
„Šiaulių apželdinimas“;

15. 2022-04-28 Šiaulių miesto  techninių  eismo reguliavimo priemonių  (kelio  ženklų  bei
sferinių  veidrodžių)  ir  informacinių  stendų  bei  krypčių  rodyklių  techninio  aptarnavimo
paslaugų pirkimo sutartis Nr. SŽ-645 su UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“;

16. 2021-04-28 Žmonių palaikų, mirusių ar žuvusių miesto teritorijose pervežimo ir laikymo
paslaugų sutartis Nr. SŽ-510 su UAB ,,Sajus“; 

17.  2021-09-27  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos   ir  Lietuvos  Raudonojo
Kryžiaus draugijos  bendradarbiavimo susitarimas Nr.  SŽ-1133 su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugija.

Iš viso sudaryta 17 paslaugų teikimo sutarčių. 
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Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situcijų valdymo plane skirtos CS užduotys 17
ūkio subjektų,  17 kitų  įstaigų,  1  NVO ir  1 asociacijai:  Lietuvos  Raudonojo Kryžiaus  draugijos
Šiaulių skyriui ir Rėkyvos ugniagesių savanorių draugijai.

6. Savivaldybės CS pratybos ir CS mokymas.
6.1.  2022 m. įgyvendinta  Šiaulių  miesto  savivaldybės  CS 2022 metų veiklos  priemonių

plano, patvirtinto SAD 2022-03-01 įsakymu Nr. A-351 (Savivaldybės administracijos direktoriaus
2022  m.  birželio  2  d.  įsakymo  Nr.  A-1037  redakcija),  4.14  papunktyje  numatyta  priemonė
„Organizuoti, pravesti savivaldybės lygio stalo ar funkcines civilinės saugos pratybas pagal PAGD
prie VRM Šiaulių PGV rekomendacijas“.

SAD 2022-09-08 įsakymu Nr. A-1579 „Dėl pasirengimo civilinės saugos pratyboms ir jų
vykdymo“ patvirtintos CS savivaldybės lygio stalo pratybos „Gyventojų evakavimo organizavimas
ekstremaliojo  įvykio  metu  Šiaulių  miesto  savivaldybės  teritorijoje“  organizuotos  2022-09-30
nuotoliniu būdu. 

Siekiant organizuoti pratybas artimas galimam susidaryti realiam EĮ ir siekiant į pratybas
įtraukti daugiau suinteresuotų CS subjektų, parinkta EĮ kriterijų atitinkanti situacija: daugiabučių
namų gyventojų, tarp kurių yra ir neįgaliųjų, evakavimas į KAS, kai šildymo sezono metu gruodžio
mėnesio dienomis nutrūksta šilumos tiekimas ir kai nepavyksta jo atstatyti ilgiau kaip 24 val. 

 Pratybų  dalyviai:  CS  sistemos  pajėgų  ir  subjektų:  Savivaldybės  ESOC;  Savivaldybės
gyventojų evakavimo ir  priėmimo komisijos;  Savivaldybės kolektyvinės  apsaugos organizavimo
grupės; Savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus; Daugiabučių namų administratoriaus – UAB
Mano  Būstas;  Šiaulių  apskrities vyriausiasis  policijos  komisariato;  KAS  valdytojų  Lieporių
gimnazijos;  Gytarių  progimnazijos,  atstovai.  Pratybų tikslas  –  įvertinti  ir  tobulinti  CS sistemos
pajėgų pasirengimo lygį organizuojant gyventojų evakavimą į KAS.

Pratybų tikslui pasiekti buvo keliami uždaviniai: įvertinti CS sistemos pajėgų pasirengimą
reaguoti į ES ir priskirtų funkcijų pagal kompetenciją vykdymą organizuojant gyventojų evakavimą
ES metu; tobulinti informacijos valdymą, veiksmų koordinavimą tarp CS sistemos subjektų vykdant
gyventojų  evakavimą  į  KAS  ES  metu; išanalizuoti  CS  sistemos  subjektų  pagal  kompetenciją
atliekamas gyventojų, ypatingai skiriant dėmesį neįgaliesiems, evakavimo savivaldybės teritorijoje
organizavimo procesus, nustatyti gyventojų evakavimo ir priėmimo į KAS įtraukiant ūkio subjektus
algoritmą.

Pratybų  vadovo  pratybų  vertinimas –   Savivaldybės  administracijos  organizuotos
savivaldybės lygio stalo pratybos tema „Gyventojų evakavimo organizavimas ekstremaliojo įvykio
metu Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje“ tikslas ir uždaviniai įgyvendinti. 

Pratybų 2022-10-10 ataskaita Nr. CSPR-3 su išvadomis teikta PAGD prie VRM Šiaulių PGV.
Įvykdyta  pratybų  rekomendacija  –  parengtas  gyventojų  evakavimo  ir  priėmimo  į  KAS

įtraukiant ūkio subjektus, nevyriausybines organizacijas (savanorius) algoritmas, įtrauktas į ESVP
priedus.

Savivaldybės  administracijos  Civilinės  saugos ir  teisėtvarkos  skyriaus (toliau – CSTS) CS
specialistai dalyvavo 3 ūkio subjektų organizuotose pratybose (1 dalyvio teise, 2 stebėtojų teise).

6.2.  Savivaldybės  administracijos  darbuotojų  (2  val.)  CS  mokymai  vykdyti  organizuojant
2022-03-31   Renatos  Baniulienės  CS  seminarą  „Civilinė  sauga:  pasirengimas  karo  atveju“,
protokolas  2022-04-08  Nr.  CSM-2,  mokymuose  dalyvavo  89  darbuotojai, ir  Savivaldybės
administracijos skyrių (padalinių) specialistų 2022 m. CS mokymus birželio 20 d. – rugpjūčio 5 d.
nuotoliniu  būdu  įgyvendinant   SAD  2022-06-20  įsakymą  Nr.  A-1142  „Dėl  Šiaulių  miesto
savivaldybės  administracijos  darbuotojų 2022 m. civilinės  saugos mokymų plano patvirtinimo“.
CSTS organizuotose CS mokymuose dalyvavo 150 darbuotojų, surašytas mokymų protokolas 2022-
08-09 Nr. CSM-4. Iš viso CS mokymuose dalyvavo 239 Savivaldybės administracijos darbuotojai.

6.3.  2022  m.  PAGD   ugniagesių  gelbėtojų  mokyklos  (toliau  –  UGM)  organizuojamuose
kursuose,  nuotoliniu  būdu mokėsi  1  Savivaldybės  ESOC narys,  2  ESK nariai.  2022 m.  PAGD
ŠPGV CS įvadiniuose (6 temos) ir tęstiniuose (3 temos) mokymuose pagal Vyriausybės 2010-06-07
nutarimu Nr. 718 (galiojanti redakcija) nustatytas ūkio subjektų ir kitų įstaigų klausytojų kategorijas
apmokyta 80 ūkio subjektų ir kitų įstaigų darbuotojų (atitinka preliminarų mokymų dalyvių sąrašo
paraišką).

7. Savivaldybės gyventojų CS švietimas:
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7.1.  Gyventojų  švietimo  CS  klausimais  priemonės  vykdomos  vadovaujantis  2022  metų
veiklos priemonių planu (toliau – Planas), patvirtintu SAD 2022-03-01 įsakymu Nr. A-351 (SAD
2022 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A-1037 redakcija) kartu su 2022 metų švietimo renginių grafiku
(toliau – švietimo grafikas). Įgyvendinta Plano 3.1 punkte numatyta priemonė „parengti ir vykdyti
numatytas gyventojų švietimo CS srityje priemones pagal Savivaldybės gyventojų civilinės saugos
švietimo  renginių  grafiką“.  Gyventojų  švietimo  ir  ugdymo  CS  klausimų  tematika  parinkta
atsižvelgus į Savivaldybės galimų  pavojų ir ES rizikos analizėje nustatytus galimus pavojus bei
vadovaujantis Šiaulių APGV metodinėmis rekomendacijomis. Viena iš jų – teikti informaciją ūkio
subjektams ir įstaigoms apie PAGD UGM CS mokymo centre rengiamus CS kursus bei PAGD prie
VRM Šiaulių  PGV rengiamus  CS kursus  Šiaulių  mieste  2022 m.  pagal  atitinkamas  klausytojų
kategorijas. Įvykdyta Plano 3.7 punkto priemonė – parengti ir patvirtinti CS mokymo savivaldybėje
planą įtraukiant Covid-19 ligos pandemijos keliamo pavojaus, valstybės institucijų nurodymų dėl
pasirengimo  aktualioms grėsmėms temas. Parengtas  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Visuomenės švietimo renginių 2022 m. kalendorinis planas pasirengimo aktualioms grėsmėms tema
„Civilinės saugos sistemos parengtis ir veiksmai krizinių atvejų metu“.

Įvykdytos visos 11 rekomenduotos, švietimo grafike suplanuotos priemonės.
Iš viso įgyvendintos 47 gyventojų švietimo ir ugdymo priemonės. 
7.2. Gyventojų švietimo priemonėms CS klausimais įgyvendinti pasitelktos įvairios akcijos,

renginiai švietimo įstaigose patarimų bei metodinių rekomendacijų sklaida savivaldybės interneto
svetainėje, žiniasklaidoje, lankstinukų bei atmintinių sklaida. 

Dalyvauta PAGD iniciatyva gyventojams  organizuotoje CS akcijoje „Žinojimas – saugo“.
Akcijos  metu Savivaldybės  administracija  suorganizavo 4 CS renginius,  numatytus  Visuomenės
švietimo CS klausimais renginių Šiaulių mieste 2022 m. kalendoriniame plane. CSTS specialistai
suorganizavo  4 paskaitas  tema  „Civilinės  saugos  sistemos  parengtis  ir  veiksmai  krizinių  atvejų
metu“: 2022-05-25 – priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams nuotoliniu būdu; 2022-06-09 –
daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijai  kontaktiniu būdu;  2022-09-14 – Šiaulių miesto
seniūnaičiams nuotoliniu būdu, 2022-11-28 – Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams (vyresni
nei 50 metų, turintys negalią) kontaktiniu būdu. Paskaitose kartu dalyvavo PAGD ŠPGV atstovai
pristatydami „išvykimo krepšį“.

2022 m. CS subjektai: institucijos, NVO, įgyvendindamos Savivaldybės tarybos sprendimu
patvirtintos  Nusikaltimų  prevencijos  programos  priemones,  į  kurias  buvo  įtraukti  aktualūs  CS
klausimai, suorganizavo 7 prevencines akcijas:  „Būk saugus, mokiny!“, „Padėk artimui“, „Saugūs
namai“, „Būk budrus – išvenk gaisro!“, „Nedegink žolės“, „Saugi vasara“, „Būk saugus ant ledo“.
Kartu su ŠPGV vykdyti 2 akcijų projektai: „Saugūs namai“, „Būk budrus – išvenk gaisro“, kurių
metu  aplankyta  namų  (būstų)  pagal  Savivaldybės  administracijos  Turto  valdymo  ir  Socialinių
paslaugų skyrių pateiktus sąrašus, namuose (būstuose) įrengti autonominiai dūmų signalizatoriai,
gyventojai supažindinti,  kokie turėtu būti veiksmai suveikus autonominiam dūmų signalizatoriui.
Akcijoje  „Saugi  vasara“  SAD  įsakymu  patvirtintuose  paplūdimiuose  organizuotos  2  akcijos
propaguojant saugų elgesį vandens telkiniuose (Rėkyvos ežero ir Prūdelio tvenkinio paplūdimiuose)
ir ant jų ledo, demonstruojant pagalbos teikimo būdus, naudojantis  gelbėjimosi ratais, laikomais
2021 m. įrengtuose informaciniuose stenduose.

2022 m. Savivaldybės  administracijos  gegužės–birželio  mėnesiais  vykdyta Nenaudojamų
žemės  sklypų  nustatymo  akcija,  sklypų  valdytojų  reikalauta  laiku  nušienauti  teritorijas.  Visi
reikalavimai  įvykdyti,  sklypai  nušienauti.  Šia  akcija  prisidėta  prie  ŠPGV  organizuotos  akcijos
„Nedegink žolės“ metu.

Gyventojų švietimo ir ugdymo įgyvendintų priemonių dalį sudarė vizualinė sklaida, susijusi
su COVID-19 (koronaviruso infekcija) pandemija, dalį – informacija Ukrainos piliečiams ir juos
globojantiems asmenims, dėl Ukrainai organizuojamos paramos, dėl gaisrų prevencijos priemonių,
priedangų įrengimu. Lankstinukai, atmintinės, plakatai šiomis temomis buvo platinami švietimo ir
ugdymo, sveikatos priežiūros, globos įstaigose, ūkio subjektuose kontrolės metu, daugiabučių namų
bendrijose ar per administratorius, institucijų mieste organizuojamuose  renginiuose. 

7.3. Savivaldybės interneto svetainės skyriuje ,,Civilinė sauga ir mobilizacija“ buvo skelbti: 
-  Savivaldybės gyventojų švietimo 202 m. CS klausimais organizavimo grafikas;
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- UGM ir ŠPGV ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms organizuojamų CS įvadinių ir tęstinių
mokymų grafikai; informacija dėl grafikų pakeitimo ir jų organizavimo nuotoliniu būdu;

- rekomendacijos priešgaisrinės, radiacinės saugos klausimais;
- informacija dėl saugaus elgesio vandens telkiniuose ir ant jų ledo;
- informacija apie galinčius susidaryti pavojus sausringu laikotarpiu bei rekomendacijos,

kaip elgtis tam tikru atveju;
- ESK vertinimo ŪS ir KT pasirengimo reaguoti į ES 202 m. išvados;
- su COVID-19 (koronaviruso infekcija) susijusi informacija, rekomendacijos;
- atmintinės, lankstinukai dėl COVID-19 prevencijos;
-  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos Visuomenės  švietimo  renginių  2022  m.

kalendorinis planas;
- CS sistemos parengtis ir veiksmai krizinių atvejų metu (pristatymai); 
- informacija, kaip pasirengti ES;
- nuolat atnaujinama informacija apie CS priedangų sąrašą ir jo papildymą;
-  atnaujintas  Šiaulių  miesto  savivaldybės  KAS  evakuotiems  gyventojams  apsaugoti

sąrašas;
-  techninių  perspėjimo  sirenomis  sistemos  priemonių  priežiūros  organizavimo  grafikas

2022 metais;
- informacija Ukrainos piliečiams ir juos globojantiems asmenims.
Švietimo ir ugdymo priemonės skirtos mažamečiams ir nepilnamečiams, socialinei rizikos

grupei  priklausantiems  gyventojams  priešgaisrinės  saugos  srityje,  kitos  CS  srities  informacinė
sklaida – visų amžiaus grupių gyventojams.

7.4. SAD 2022 metais patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų CS 2022 metų
švietimo renginių grafike numatytos gyventojų švietimo CS klausimais priemonės Šiaulių mieste
yra įgyvendintos.

8. Civilinės saugos būklės patikrinimai ir pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms. 
8.1.  Vadovaujantis  PAGD  prie  VRM  direktoriaus  2010-09-16  įsakymo  Nr.  1-263

(galiojančia  redakcija)  patvirtintu  CS būklės  valstybės  ir  savivaldybių  institucijose  ir  įstaigose,
kitose  įstaigose  ir  ūkio subjektuose  patikrinimų organizavimo ir  atlikimo,  privalomų nurodymų
pašalinti  civilinę  saugą  reglamentuojančių  teisės  aktų  pažeidimus  davimo  ir  vykdymo  tvarkos
aprašu, SAD 2022-01-20 patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje privalomų tikrinti ūkio
subjektų ir kitų įstaigų sąrašas Nr. CSB-5 (toliau – Sąrašas). Į Sąrašą įtraukti 29 ūkio subjektai, iš
kurių 3 priklauso II rizikingumo grupei, 26 – III rizikingumo grupei, ir 71 kita įstaiga: 5 – sveikatos
priežiūros, 4 – socialinių paslaugų, 31 – švietimo ir ugdymo, 31 ikimokyklinio ugdymo įstaigos.
SAD 2022-01-20 įsakymu Nr. A-83 patvirtintas 2022 m. ūkio subjektų ir kitų įstaigų CS būklės
kompleksinių patikrinimų planas (SAD 2022 m. gruodžio 16 d.  įsakymo Nr. A-2155 redakcija,
toliau – Planas). Planas redaguotas 3 ūkio subjektams pateikus motyvuotus faktus  jog vienu metu
objekte dirba ne daugiau kaip 100 darbuotojų ir kad neatitinka PAGD 2010 m. balandžio 19 d.
įsakymu Nr. 1-134 (galiojanti redakcija) nustatytų  Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms,
kurių  vadovai  turi  organizuoti  ES  valdymo  planų  rengimą,  derinimą  ir  tvirtinimą,  ir  ūkio
subjektams,  kurių  vadovai  turi  sudaryti  ESOC.  Į  Planą  įtraukti  6  ūkio  subjektai,  vienas,  II
rizikingumo grupės – UAB „Metaloidas“, ir 5 III rizikingumo grupės, 16 – kitų įstaigų: 1 sveikatos
priežiūros įstaiga – VšĮ Šiaulių centro poliklinika, 15 ikimokyklinio ugdymo įstaigų.

Tikrinta  CS  sistemos  subjektų  atitiktis  Civilinės  saugos  įstatymo  ir  kitų  CS
reglamentuojančių  teisės  aktų  reikalavimams,  patikrinimo metu  teikta  metodinė  pagalba.  Visų į
Planą įtrauktų ūkio subjektų ir kitų įstaigų, išskyrus vieną, CS būklė įvertinta „gerai“ ir konstatuota,
kad  CS  sistemos  subjektų  veikla  atitinka  Civilinės  saugos  įstatyme  ir  kituose  civilinę  saugą
reglamentuojančiuose  teisės  aktuose  nustatytus  reikalavimus,  vienos švietimo  įstaigos  CS būklė
įvertinta „patenkinamai“ ir jos veikla įvertinta kaip iš dalies atitinkanti CS reglamentuojančiuose
teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

CS būklės kompleksinių patikrinimų metu teiktos rekomendacijos pagal nustatytus ūkio
subjektų ir kitų įstaigų trūkumus: atnaujinti ESVP pagal  galiojančias PAGD direktoriaus 2011 m.
vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70 (galiojanti redakcija) patvirtintas Ekstremaliųjų situacijų valdymo
planų rengimo metodines rekomendacijas; ESVP aprašyti visų rizikos analizėje nustatytų galimų
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LDR  ir  DR  pavojų  ekstremaliųjų  situacijų  valdymą;  peržiūrėti,  atnaujinti  rizikos  analizę,
trimečiuose  ESPP planuose  nustatyti  suplanuotų  prevencijos  priemonių  įgyvendinimo vertinimo
kriterijus  ir  jų  reikšmes; ESPPP  suplanuoti  prevencijos  priemones  dėl  LDR,  DR,  VR  didelės
tikimybės pavojų ES išvengti. 

8.2.  Vadovaujantis  PAGD  direktoriaus  2017  m.  gegužės  24  d.  įsakymu  Nr.  1-135
patvirtintu Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo
reaguoti  į  ekstremaliąsias  situacijas  vertinimo  tvarkos  aprašu  (toliau  –  Aprašas),  atliktas  ūkio
subjektų ir kitų įstaigų (toliau – Subjektai) pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas 2021 m.
vertinimas. Vertinimo rezultatai pristatyti Savivaldybės ESK nariams. 

Atlikus 24-ių I – III veiklos rizikingumo grupės ūkio subjektų ir 76 kitų įstaigų (toliau –
Subjektai)  pasirengimo Šiaulių  mieste  reaguoti  į  ES 2021 m.  įvertinimą,  nustatyta,  kad  iš  100
subjektų pasirengę reaguoti į ES – 94 subjektai, iš jų 20 ūkio subjektų ir 74 kitos įstaigos, nevisiškai
pasirengę – 6 subjektai, iš jų 4 ūkio subjektai ir 2 kitos įstaigos.

38 subjektai pasirengę reaguoti į ES pagal visus PAGD direktoriaus 2017 m. gegužės 24 d.
įsakymu Nr. 1-135 patvirtintame Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų
įstaigų  pasirengimo  reaguoti  į  ekstremaliąsias  situacijas  vertinimo  tvarkos  apraše  nustatytus
kriterijus.

2021 m. visiškai pasirengusių reaguoti į ES sudarė 94% subjektų, 2020 m. – 88% (2020 m.
dėl COVID-19 pandemijos dalis subjektų neorganizavo pratybų, CS mokymų).

Savivaldybės  ESK  priimtas  sprendimas,  kuriuo  pritarta   ūkio  subjektų  ir  kitų  įstaigų
pasirengimo 2021 m. reaguoti į ES vertinimo analizei, patvirtintos vertinimo išvados Subjektų CS
pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas gerinti.

ESK sprendimu subjektai įpareigoti Savivaldybės administracijai iki 2023 m. sausio 20 d.
pateikti informaciją apie įvykdytas vertinimo išvadose numatytas  CS būklės gerinimo priemones:
parengti  ir  patvirtinti  ar  pakeisti  trimetį  ESPPP  nustatant  planuojamų  priemonių  įgyvendinimo
vertinimo  kriterijus  ir  jų  reikšmes,  suplanuoti  prevencijos  priemones,  skirtas   rizikos  analizėje
nustatytų LDR, DR ir VR pavojų  ES išvengti; suorganizuoti darbuotojų CS mokymus darbo vietoje
(2 valandų), CS stalo ar funkcines pratybas; tikslinti ir (ar) taisyti, atnaujinti ESVP, aprašyti galimų
LDR, DR pavojų ES valdymą; Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės
2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718,  1 priedo  ir 2 priedo klausytojų kategorijoms priskirtiems
asmenims išklausyti atitinkamos CS mokymo programos kursą ir turėti galiojančius pažymėjimus;
nustatyti kolektyvinės apsaugos patalpas, privalomas subjektams, kuriuose vienu metu dirba arba
nuolat būna daugiau kaip 200 asmenų  ir / ar  užtikrinamas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas
gyventojams  ir  jas  pažymėti  KAS  ženklus  (Vyriausybės  2010-05-12  nutarimas  Nr.  529  „Dėl
Kolektyvinės  apsaugos statinių  poreikio  nustatymo tvarkos  aprašo patvirtinimo“);  vadovaujantis
Vyriausybės  2022-02-02 nutarimu Nr.  85 sudaryti  Subjekto Veiklos  vykdymui užtikrinti  būtinų
priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių atsargų sąrašą ir patvirtinti vadovo įsakymu.

ESK sprendimas paskelbtas SAD 2022 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A-803 per TAR ir
Savivaldybės interneto svetainėje  „Savivaldybės dokumentai“.  Visų ūkio subjektų ir  kitų įstaigų
darbuotojams, atsakingiems už civilinę saugą, ESK sprendimas pateiktas jų el. paštais.

9. Kolektyvinės apsaugos statiniai:
9.1. parinktų KAS skaičiaus pokyčio per metus analizė,  numatomų apsaugoti gyventojų

skaičiaus pokyčio per metus analizė. 
KAS poreikis,  nustatytas  vadovaujantis  LR  Vyriausybės  2010-05-12  nutarimu  Nr.  529

patvirtinto Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas)
reikalavimais, 2022 m. nepakito.
Savivaldybės teritorijoje esančių KAS poreikio sąrašas patvirtintas  2017-02-24 SAD įsakymu Nr.
A-259  ,,Dėl  Šiaulių  miesto  savivaldybės  kolektyvinės  apsaugos  statinių  (patalpų)  poreikio
nustatymo“, o 2022-10-31 SAD įsakymu Nr. A-1880 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kolektyvinės
apsaugos statinių evakuotiems gyventojams apsaugoti sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas 17 Šiaulių
miesto  savivaldybės  KAS  evakuotiems  gyventojams  apsaugoti  sąrašas.  Mieste  nustatyti  ir
specialiuoju  ženklu  pažymėta  38  KAS,  kuriuose  gali  būti  apsaugota  per  48430  gyventojų.
Vadovaujantis Aprašu, minimalus apsaugomų savivaldybės gyventojų skaičius KAS – 18258.

9.2. KAS aprūpinimo planavimas, materialinių išteklių žinyno tikslinimo problematika.



9

SAD  2022-10-31  patvirtintas  Šiaulių  miesto  savivaldybės  KAS  aprūpinti  reikalingų
priemonių  materialinių  išteklių  žinynas,  kuriame  numatytos  materialinės  priemonės  (čiužiniai,
miegmaišiai,  pagalvės,  antklodės,  drabužiai  ir  avalynė,  dezinfekcijai  skirtos  priemonės,  asmens
higienos priemonės), jų valdytojai (tiekėjai) – Savivaldybei pavaldžios įmonės, viešosios įstaigos.

9.3. Priedangų skaičiaus pokytis ataskaitiniu laikotarpiu.
Priedangų  parinkimas  ir  ženklinimas  Šiaulių  mieste  vykdomas  vadovaujantis  PAGD

direktoriaus 2022 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1-327 „Dėl priedangos parinkimo ir ženklinimo
rekomendacijų patikrinimo“. Įgyvendinant rekomendacijas, 2022 m. birželio 21 d. Šiaulių miesto
savivaldybės  administracijos  direktoriaus  įsakymu  Nr.  A-1161  „Dėl  priedangų  Šiaulių  miesto
savivaldybės  teritorijoje  parinkimo  komisijos  sudarymo“  buvo  sudaryta  priedangų  parinkimo
komisija, kuriai vadovauja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. 

2022 m. vyko trys priedangų parinkimo komisijos posėdžiai, į sąrašą įtraukta 84 objektai
tinkami  priedangai  SAD  2022-12-22  įsakymas  Nr.  A-2205  „Dėl  Šiaulių  miesto  savivaldybės
administracijos  direktoriaus  2022  m.  liepos  29  d.  įsakymo  Nr.  A-1364  „Dėl  Šiaulių  miesto
savivaldybės  priedangų  sąrašo  patvirtinimo“  pakeitimo:  31  kolektyvinės  apsaugos  statinys,  32
savivaldybei pavaldžios įstaigos,  21 visuomeninės paskirties pastatas ar ūkio subjektas.  Bendras
priedangų plotas 77242 kv. m., priedangose talpinamų gyventojų skaičius – 42912.

9.4. apibendrinimas, pasiūlymai dėl padėties gerinimo:
Atsirandant  naujoms,  valstybės  (tarptautinio)  lygio  grėsmėms  ir  siekiant  gerinti  KAS

paruošimo  evakuotiems  gyventojams  apsaugoti  aprūpinimą  pasigendama  valstybės  lygio
finansavimo aprūpinant KAS.

10. Gyventojų perspėjimas ir informavimas:
  10.1.  Savivaldybės gyventojams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ES naudojamos

dvi  sistemos:  perspėjimo sirenomis  sistema (toliau  – PSS)  per  turimas  centralizuoto  ir  vietinio
valdymo sirenas ir gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (toliau – GPIS), kurios pagalba į
mobilius telefonus perduodamas pranešimas. Savivaldybės teritorijoje yra 9 centralizuoto valdymo
elektromechaninės, 15 elektroninio tono ir balso sirenos su 2 sirenų valdymo pultais bei 2 vietinio
valdymo sirenos. Sirenomis perspėjama 92,0 tūkst. gyventojų, tai sudarytų  91,5 %  savivaldybės
gyventojų. 

Šiaulių  miesto  CS PSS priežiūros  paslaugą  atlieka  UAB „Gauduva“   pagal  2021-12-21
sutartį Nr. SŽ-1550.

  2022  m.  pagal  PAGD patvirtintą  Techninių  perspėjimo  sirenomis  sistemos  priemonių
priežiūros  organizavimo  grafiką  atlikta  12  periodinių  PSS  patikrinimų.  Patikrinimų  rezultatai
registruoti  Perspėjimo  sistemos  būklės,  gautos  informacijos  bei  nurodymų  ir  atliktų  veiksmų
registravimo žurnale  bei pateikti Šiaulių PGV. 

2022 m. gruodžio mėnesį atliekant PSS patikrinimą pagal grafiką, organizuotas  vienos
sirenos,  perkeltos  iš  Pagėgių g.  46 į  S.  Šalkauskio g.  3,  garsinio signalo patikrinimas,  prieš tai
informavus PAGD bei miesto gyventojus.

10.2. Vadovaujantis Techninių PSS priemonių priežiūros organizavimo aprašo,  patvirtinto
PAGD  prie VRM  direktoriaus 2016-01-08 įsakymu Nr. 1-3,  43,  43.4. ir 44 papunkčiais, 2022 m.
atlikti 8 GPIS priemonių patikrinimai. Patikrinimus atliko SAD įsakymu paskirti atsakingais CSTS
vyr. specialistai. 

Nuo  2022-02-24  patikrinimai  nutraukti  laikantis  PAGD  pavedimo,  pateikto  Seimui
priėmus  2022-02-24  nutarimą  Nr.  Nr.  XIV-929  „Dėl  nepaprastosios  padėties  paskelbimo“,
nepaprastoji padėtis pratęsta iki 2023 m. kovo 16 d.

Atsakingais už GPIS naudojimą SAD 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. A-1862 „Dėl
atsakingų  asmenų  už  Šiaulių  miesto  savivaldybės  perspėjimo  sirenomis  sistemos,  gyventojų
perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos naudojimą paskyrimo“ (2022-07-29 įsakymo Nr.
A-1354 redakcija) paskirti 7  Savivaldybės administracijos darbuotojai, atsakingi už GPSS ir GPIS
sistemų  naudojimą:  3  CSTS  darbuotojai  darbo  valandomis,  švenčių,  poilsio  ir  ne  darbo
valandomis – 4 Miesto koordinavimo skyriaus darbuotojai.

11.  Civilinės  saugos  funkcijai  atlikti  savivaldybėse  skirtų  valstybės  ir  savivaldybių
biudžeto asignavimų panaudojimas: 

Iš valstybės biudžeto CS funkcijoms vykdyti 2022 m. skirta 74 100 Eur. 
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11.1.  Darbo užmokesčiui  2022 m. panaudota  – 61941,07 Eur,  iš  jų  socialinio  draudimo
įmokoms – 875,28 Eur.

11.2. Kitoms išlaidoms skirtų lėšų 4144,44 Eur panaudojimas:
Prekėms ir paslaugoms (ryšių, komunalinėms paslaugoms, transporto išlaidoms, prekėms) –

3539,44 Eur;
Asmeninės apsaugos priemonėms – 605,00 Eur
PSS ir GPIS eksploatavimo ir techninės priežiūros paslaugai panaudota –  8014,49 Eur.
11.3. 2022 m. papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos CS priemonėms savivaldybėje

organizuoti – 9700 Eur CS projektams įgyvendinti.
2022  m.  SAD rezervo  fondas  -  36  000,  00  Eur,  panaudota  -  1516,00 Eur  ukrainiečius

priėmusioms ugdymo įstaigoms kanceliarinių prekių įsigijimui. 
11.4. Į valstybės biudžetą grąžintų asignavimų CS funkcijoms vykdyti nebuvo.  
12. Bendros  išvados  ir  pasiūlymai  dėl  civilinės  saugos  uždavinių  savivaldybėse

vykdymo tobulinimo.
Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija  civilinę  saugą  2022  m.  organizavo  pagal

Civilinės saugos įstatyme nustatytą kompetenciją. Apibendrinus  2022 m. CS uždavinių vykdymo
Šiaulių  miesto  savivaldybėje  analizę,  konstatuojama,  kad  įvykdytos  visos  Šiaulių  miesto
savivaldybės CS  2022 m. veiklos priemonių plane numatytos priemonės Civilinės saugos įstatyme
nustatytiems  CS  uždaviniams   ir  teisės  aktų  reikalavimams  įgyvendinti: tikslinti  Savivaldybės
ekstremaliųjų  situacijų  valdymo,  2021–2023  m.  ekstremaliųjų  situacijų  prevencijos  priemonių
planai, tinkamai organizuota Savivaldybės ESK ir ESOC veikla, įgyvendinti SAD įsakymu skelbti
ESK sprendimai; organizuotos savivaldybės lygio stalo pratybos aktualia priešgaisrinės saugos ir
gyventojų evakavimo į KAS tema įtraukiant CS sistemos subjektus: institucijas, CS pajėgas, ŪS, KĮ
– KAS valdytojus; kontroliuota ūkio subjektų ir kitų įstaigų CS būklė, jų pasirengimas įgyvendinti
CS uždavinius bei reaguoti į ES. Atnaujintas KAS evakuojamiems gyventojams sąrašas. Aktyviai
ieškotos  mieste  tinkamos  patalpos  priedangoms.  Į  SAD  įsakymu  patvirtintą  priedangų  sąrašą
įtraukti  84  objektai.  Aktyviai  dalyvauta  PAGD  organizuotoje  akcijoje  „Žinojimas  –  saugo“.
Organizuoti švietimo renginiai įvairių grupių ir amžiaus gyventojams dėl pasirengimo kriziniams
atvejams. Parengta ir Savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-412 patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės gaisrų prevencijos 2023–2025 metų programa“.

Pasiūlymai:
– teikti ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms metodines rekomendacijas įgyvendinat  Krizių

valdymo ir civilinė saugos įstatymą ir poįstatyminius teisės aktus;
– tęsti  priedangoms tinkamų pastatų  operatyvų atrinkimą  ir  jų  ženklinimą,  vadovaujantis

Priedangos parinkimo ir ženklinimo rekomendacijomis, patvirtintomis PAGD direktoriaus 2022 m.
gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1-327;

– didinti  įvairių  grupių  ir  amžiaus  gyventojams  organizuojamų  renginių  CS,  parengties
kriziniams  atvejams  skaičių,  aktyviai  skatinti  CS  sistemos  subjektus  dalyvauti  institucijų
organizuojamuose CS mokymuose;

– aktyviai  dalyvauti  institucijų  organizuojamose  informacinėse  kampanijose  gerinant
parengtį kriziniams atvejams;

– skatinti  ūkio subjektus ir kitas įstaigas organizuoti funkcines pratybas dėl  pasirengimo
kriziniams atvejams, teikti metodines rekomendacijas, pratybose aktyviai dalyvauti vertintojų ir / ar
stebėtojų teisėmis; 

–  kviesti  CS  sistemos  subjektus  dalyvauti  CS  projektuose,  programose,  bendradarbiauti
tobulinant valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, ūkio subjektų parengtį vykdyti veiklą ES
metu.

 
Vartojami sutrumpinimai:

LR – Lietuvos Respublika;
CS – Civilinė sauga; 
PAGD  –  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamentas  prie  Vidaus  reikalų

ministerijos;
UGM – ugniagesių gelbėtojų mokykla;
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ŠPGV  –  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų
ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;

EĮ – ekstremalusis įvykis;
ES – ekstremalioji situacija;
ESVP – Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas;

              KAS – kolektyvinės apsaugos statiniai;
              ESK – Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija; 
              ESOC – Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras;
              SAD – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
              CSTS – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos
skyrius;
              ESPPP – ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas;
              PSS  – perspėjimo sirenomis sistema;
              GPIS – gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema;
              LDR – labai didelės rizikos lygio pavojus;
              DR – didelės rizikos lygio pavojus;

  VR – vidutinės rizikos pavojus;
  TAR – Teisės aktų registras.

_____________________________


