ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CIVILINĖS SAUGOS, VIEŠOSIOS TVARKOS IR SANITARIJOS SKYRIAUS
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Viešajai tvarkai priskirtų administracinių teisės pažeidimų kontrolė.
2. Civilinės saugos, priešgaisrinės saugos organizavimas.
Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-31 ,,Dėl Šiaulių
miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“, nuo 2016 m. spalio 1 d. Viešosios tvarkos
ir civilinės saugos skyriaus pavadinimas pakeistas į Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos
skyrių.
1. VIEŠAJAI TVARKAI PRISKIRTŲ ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ
KONTROLĖ
2016 metais Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius (toliau – Skyrius)
išnagrinėjo 3759 fizinių, juridinių asmenų prašymus. Tiesiogiai skyriui buvo adresuoti 3482 prašymai,
277 prašymai registruoti Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriaus registre. Visi gauti
prašymai, taip pat ir anoniminiai pranešimai išnagrinėti, priimti administracinės proedūros sprendimai,
surašyti 1736 faktinių duomenų patikrinimo aktai, pateikti 486 reikalavimai, išsiųsti 1223 atsakymai.
Išnagrinėtas prašymų skaičius

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Tiesiogiai skyriui adresuoti fizinių, juridinių
asmenų prašymai
UAB ,,Stova“ fiksuoti administarcinių teisės
pažeidimų pranešimai
Gauti per Kanceliariją

1921

1242

1779

1607

910

1703

363

192

277

Iš viso:

3891

2344

3759

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

Raštu ir el. paštu pateiktų
prašymų skaičius
2014 m. 2015 m. 2016 m.

Dėl Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklių vykdymo (110 )

94

207

149

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

87

242

98

Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių vykdymo (161-1)

11

19

15

Dėl Želdinių apsaugos Šiaulių mieste taisyklių vykdymo (162)

9

6

6

Dėl neteisėto vejų, gėlynų žalojimas, naikinimo (78)

7

11

5

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

2

18

42

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

4

9

7

Dėl nuorūkų išmetimo pro transporto priemonės langą (137)

-

1

-

Dėl Tabako kontrolės įstatymo laikymosi (185-1)

4

4

1

Dėl kasinėjimo darbų (160)

4

-

2

Dėl kelio dangos užteršimo (160-1)

7

-

3

Dėl išorinės reklamos įrengimo (214-1)

12

9

56

Dėl stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ar kiemuose
pažeidimo (124-1)

7

25

27

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

1607

910

1703

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

7

12

14

Neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas bendro
naudojimo vietose (51-11 )

-

-

3

Dėl nustatytų nenaudojamų žemės sklypų

-

161

204

Civilinės, priešgaisrinės saugos, mobilizacijos klausimais

-

165

370

1666

353

777

3528

2152

3482

Kitais klausimais
Iš viso:

Prašymų, pranešimų nagrinėjimo, organizuotų reidų, sanitarinės kontrolės metu nustatyti
995 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.
2016 m. UAB ,,Stova“, atliekanti Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų automobilių
mokamų stovėjimo vietų Šiaulių mieste administravimą, pateikė per 1703 pranešimų 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“.
2016 m. lyginant su 2015 m. beveik 2 kartus padidėjo pagal šį straipsnį (ATPK 124-5 str.)
fiksuotų administracinių teisės pažeidimų skaičius. UAB „Stova“ sugriežtino vietinės rinkliavos už
automobilių statymą mokėjimo kontrolę, kontrolės funkcijai vykdyti skyrė daugiau darbuotojų. Dėl
Skyriaus tinkamai atliktos administarcinės atsakomybės taikymo procedūros, į Savivaldybės biudžetą
už automobilių statymą mokamose vietose surinkta 248000 Eur rinkliavos.
2016 m. sausio 4 d. įsigaliojus Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano
sprendinių įgyvendinimo programai (toliau – Programa), patvirtintai Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-304 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio
6 d. sprendimo Nr. T-363 pakeitimai), parengti išorinės reklamos įrengimo Šiaulių mieste priežiūros
organizavimo norminiai teisės aktai. 2016 metais suorganizuota per 30 reidų, kurių metu buvo tikrinama
reklaminės veiklos subjektų įrengta išorinė reklama. Reklaminės veiklos subjektams teikti rekalavimai
panaikinti nustatytus išorinės reklamos įrengimo pažeidimus, pašalinti netinkamai įrengtus išorinės
reklamos įrenginius per Programoje nustatytus terminus, išsiimti leidimus išorinei reklamai įrengti.
2016 m. į Savivaldybės biudžetą buvo surinkta per 98344 Eur vietinės rinkliavos už leidimo įrengti
išorinę reklamą išdavimą, t. y. 1,2 karto daugiau, nei buvo planuota.
2014 – 2016 M. ADMINISTARCINĖS ATSAKOYBĖS TAIKYMO
STATISTIKA
Administracinių teisės
pažeidimų bylos
Surašyta ATP protokolų (vnt.)
Skyriuje priimta nutarimų

2014 m.

2015 m.

2016 m.

1798

829

995
195

administracinių teisės pažeidimų
bylose (vnt.)
Skirtos baudos
(vnt.)

Baudų suma Lt, Eur

1798

829

995

71 977 Lt
(20846 Eur)

10 068 Eur

12 161 Eur

2016 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.

28

28

1190

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

27

27

378

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

811

811

9975

Važiavimas be bilieto arba važiavimas įsigijus važiavimo
bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus reikiamų dokumentų,
patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, arba tokių keleivių
ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto
priemonėmis, arba atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi
ATPK 142 str. 5 d.

1

1

14

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

13

13

152

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

2

2

28

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

9

9

18

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

59

59

286

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

42

42

110

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

2

2

-

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

1

1

10

995

995

12 161

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 Šimšės, Vaidoto mikrorajonuose bei Centrinėje miesto
dalyje.
2016 m. kartu su UAB ,,Šiaulių vandenys“ atstovais buvo atlikti 45 patikrinimo reidai.
Konroliuota, kaip tvarkomos buitinės nuotekos individualiose valdose, kurių savininkai nepasinaudojo

galimybe prisijungti prie miesto centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos. 51 valdos savininkui įteikti
reikalavimai panaikinti pažeidimus: per nurodytą terminą sutvarkyti buitinių nuotekų kaupimo talpas
(rezervuarus), pateikti buitinių nuotekų tvarkymo sutartis ir pan. 51 valdos savininkams sudaryti nuotekų
tvarkymo grafikai bei jų laikymąsi įrodančių dokumentų pateikimo pareigūnams tvarka.
2016 m. prie centralizuotų Šiaulių miesto nuotekų tinklų prisijungė 179 vartotojai.
2016 m. trečius metus iš eilės organizuota Šiaulių miesto nenaudojamų ir apleistų žemės
sklypų, valdomų privačios nuosavybės teise ar nuomojamų iš valstybės, nustatymo procedūra.
Nenaudojamų žemės sklypų požymiai nustatyti Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame
Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos apraše.
Nustatytų nenaudojamų žemės sklypų savininkams, nuomininkams 2016 m. taikytas
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu padidintas iki 4 proc. žemės mokesčio ir nuomos
mokesčio už valstybinę žemę tarifas. 2016 m. Skyriaus specialistai per 2 mėnesius patikrino miesto
teritoriją ir nustatė per 286 nenaudojamus žemės sklypus. Lyginant su 2015 m. buvo nustatyta net 1,5
karto daugiau neprižiūrimų sklypų. Per 78 proc. naudotojų sklypus per nurodytą terminą sklypus
sutvarkė. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos siūlymu į 2016 m.
nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų patvirtintą sąrašą buvo įtraukti 69
žemės sklypai, į Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų ir naudojamų žemės sklypų sąrašą – 6 žemės
sklypai.
ĮGYVENDINTOS ŠIAULIŲ MIESTO 2015-2017 METŲ STRATEGINIO
PLĖTROS PLANO
2016 M. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PLANO PROGRAMOS
Aplinkos apsaugos programos tikslas ,,Reguliuoti gyvūnų, laikomų Šiaulių miesto
daugiabučiuose namuose, populiaciją ir kontroliuoti jų priežiūrą“
Įgyvendintos priemonės:
2016 m. į Savivaldybės biudžetą surinkta 21 105 Eur vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų,
kačių) laikymą daugiabučiuose namuose.
2016 metais Savivaldybės tarybos sprendimu skirtos rinkliavos lėšos 20 300 Eur
gyvūnų populiacijai mažinti bei priežiūrai kontroliuoti panaudotos:
4 000 Eur skirta vietinei rinkliavai už gyvūnų laikymą daugiabučiuose namuose
administruoti.
9 700 Eur skirta gyvūnų įrangai įrengti ir jai prižiūrėti:
– dešimčiai šunų išvedžiojimo aikštelių prižiūrėti, šunų aikštelių (voljerų) Pakalnės g.,
Aukštabalio g. remonto darbams atlikti ir suoliukams aštuoniose šunų aikštelėse (voljeruose) įrengti.
Paslaugą atliko UAB ,,Ecoservice projektai“;
– penkioms ekskrementų surinkimo dėžėms ekskrementų surinkimo dėžėms: Rėkyvoje,
energetikų g. ir Mechanikų g., Aušros al. Prie centrinio parko senojo įėjimo, Beržynėlyje ir prie senųjų
kapinių Ežero g. įrengti ir prižiūrėti;
– septyniolikai kačių šėrimo vietų prižiūrėti, kačių šėrimo vietas žymintiems ženklams
perkelti ar remonto darbams atlikti, kačių šėrimo vietų prižiūrėti, kačių šėrimo vietas žymintiems
ženklams perkelti ar remonto darbams atlikti, trims naujoms kačių šėrimo vietoms pagal daugiabučių
namų gyventojų prašymus įrengti.
Paslaugų teikėjai parinkti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
400 Eur skirta ataskaitai atspausdinti, paslaugą atliko UAB ,,INDIGOprint“. Ataskaitos
per rinkliavos administratorius išdalintos gyvūnų laikytojams
6 200 Eur skirta tikslinių programų 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.
– „Būk keturkojui draugas“. Projektą įgyvendino Šiaulių mylėtojų klubas „Akela“.
– „Gyvūnai turi teisę gyventi geriau“. Projektą įgyvendino Šiaulių jaunųjų gamtininkų
centras.
– „Kankinamų gyvūnų gelbėjimas bei globa“. Projektą įgyvendino VšĮ „Šiaulių letenėlė“.
,,Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą ir užtikrinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą“
tikslas plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais: miesto teisėtvarkos institucijomis,
organizacijomis, įvykdyta nusikaltimų prevencijos programa
Programos uždaviniams įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto skirta 85 000 Eur.
Finansuota atitinkamų institucijų 10 projektų:
1. „Būk pilietiškas, būk saugus”, 21 200 Eur, Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas. Lėšos panaudotos:
2. „Per žinojimą – į gyvenimą be smurto“, 1 700 Eur, Asociacija „Moterų veiklos inovacijų
centras“;
3. „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“, 1 700 Eur, Šiaulių vyskupijos
„Caritas“;
4. „Smurtinių nusikaltimų prevencijos rizikos šeimose vykdymas per smurtinį elgesį
keičiančių programų taikymą“, 1 200 Eur, Šiaulių apygardos probacijos tarnyba;
5. „Prevencinė veikla su socialinės rizikos ir socialinės atskirties smurtaujančiais
asmenimis per smurtinį elgesį keičiančių programų taikymą“, 1 800 Eur, Šiaulių apygardos probacijos
tarnyba;
6. „Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų viešosios tvarkos pažeidimų
prevencija“, 1 500 Eur, VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis.
7. „Darbo rinka – kaip į ją atverti duris“, 1 100 Eur, VšĮ „Eterna Vita“.
8. „Nusikalstamų veikų bei pažeidimų situacijos ir tendencijų Šiaulių miesto viešosiose
vietose nustatymas“, 1 000 Eur, VšĮ „Šiaulių universitetas“.
9. „Priešgaisrinė prevencija Rėkyvos ežero pakrantėse“, 4 000 Eur, Rėkyvos ugniagesių
savanorių draugija.
10. „Žmonių gelbėjimas iš daugiaaukščių pastatų, aukštuminių statinių“, 10 500 Šiaulių
apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Projektai sėkmingai įgyvendinti, apie tai informuota visuomenė, skelbtos projektų
įgyvendinimo ataskaitos.
Iš šiai programai skirtų lėšų 2016 m. įsigyta:
- Mobilaus kelių transporto priemonių greičio matavimo įrenginys ir Savivaldybės tarybos
sprendimu perduotas naudoti Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui;
- pripučiama gelbėjimo oro pagalvė su suspausto oro balionu ir transportavimo rinkiniu,
Savivaldybės tarybos sprendimu perduota naudoti Šiaulių apskrities priešgairinei gelbėjimo valdybai;
- gelbėjimo ir transportavimo rinkinys ir Savivaldybės tarybos sprendimu perduotas
naudoti Šiaulių apskrities priešgairinei gelbėjimo valdybai.
2016 m. organizuoti policijos ir Skyriaus pareigūnų bendri reidai viešajai tvarkai mieste
palaikyti, saugaus eismo akcijoms organizuoti.
Kontroliuota, kaip mieste laikomasi draudimo rūkyti Savivaldybės tarybos sprendimu
patvirtintose vietose, Skyriaus iniciatyva rugpjūčio 1 – 7 dienomis kartu su Šiaulių miesto savivaldybės
Visuomenės sveikatos biuro specialistais ir policijos atstovais organizuota akcija ,,Savaitė be tabako
dūmų“. Prevencinės priemonės metu buvo akcentuojamos nerūkymo zonos Šiaulių mieste, su šiomis
vietomis supažindinami Šiaulių miesto gyventojai. Visuomenės sveikatos biuro specialistai žmones
informavo apie rūkymo žalą sveikatai, dalio prevencijai skirtas mažas atminimo dovanėles.
Nuo birželio 4 d. iki rugsėjo 30 d. kartu su Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato
pareigūnais ir policijos rėmėjais organizuoti Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose
vietose (Kaštonų alėjoje, prie Centrinės turgavietės, Krymo-Sevastopolio gatvėse ir kt.) taisyklių
reikalavimų laikymosi reidai.

Bendradarbiauta su Vilniaus miesto, Kauno miesto, Panevėžio miesto, Klaipėdos rajono,
Šiaulių rajono savivaldybėmis, Šiaulių apskrities valstybine mokesčių inspekcija, Šiaulių valstybine
maisto ir veterinarijos tarnyba, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir
rajono policijos komisariatu, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių miesto agentūra,
nevyriausybinėmis organizacijomis: Asociacija „Moterų veiklos inovacijų centras“, Šiaulių vyskupijos
„Caritu“ VšĮ „Eterna Vita“.
Skyrius kartu su kitais administracijos padaliniais ir Jelgavos savivaldybe parengė du
2014-2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos investicinus
projektus:
1. ,,Civilinės saugos sistemos gerinimas Šiaulių ir Jelgavos miestuose“, tikslas – vykdyti
Šiaulių miesto gyventojų saugumo: saugūs namai, saugi aplinka, saugus darbas ir mokykla, monitoringą.
2. „Aplinkos rizikos valdymo sistemos gerinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione“,
tikslas – gaisro židinių fiksavimas ir jų lokalizavimas Šiaulių miesto gaisringose vietose.
2. CIVILINĖS SAUGOS, PRIEŠGAIRINĖS SAUGOS ORGANIZAVIMAS
CIVILINĖS SAUGOS ORGANIZAVIMAS
Ekstremalieji įvykiai, ekstremaliosios situacijos ir jų padariniai:
2016 m. Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje buvo fiksuoti 3 ekstremalūs įvykiai.
Dėl pavojingų užkrečiamųjų ligų:
- Šiaulių visuomenės sveikatos centro siūlymu savivaldybės teritorijoje Savivaldybės
daministarcijos direktoriaus (toliau – SAD) 2016 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. A-154 buvo paskelbta
gripo epidemija, 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. A-260 paskelbta gripo epidemijos pabaiga;
- 2016-04-21 dėl Šalkauskio g. 14-20 paštu gauto voko su nenustatytos kilmės baltais milteliais.
Įvesta operacija “Skydas”, įvykio vietoje dalyvavo Šiaulių vyriausiojo policijos komisariato (toliau –
ŠVPK), Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau – ŠAPGV), Šiaulių greitosios
medicinos pagalbos stoties tarnybų atstovai, Radiacinės saugos centro Šiaulių skyriaus, Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyriaus specialistai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
Šiaulių departamento pateikta išvada, kad atlikus neaiškios kilmės miltelių biologinius tyrimus
pavojingų ligų sukėlėjų nerasta.
Dėl gaisrų atvirose teritorijose: 2016-05-31 dėl išplitusio gaisro židinio išeksploatuoto Pabalių
durpyno 530 kvartale maždaug 1 km nuo Rėkyvos ežero atstumu. Išdegė apie 4 ha durpingo miško
ploto.
Gaisras lokalizuotas tą pačią dieną. Lokalizuojant gaisrą dalyvavo šios pajėgos bei panaudota
technika:
Šiaulių APGV - 5 automobilinės cisternos, štabo automobilis, konteinerinė siurblinė stotis, žarnų
automobilis, šešiaratis visureigis, traktorius, dalyvavo 25 pareigūnai; VĮ Šiaulių miško urėdija autocisterna, 9 darbuotojai; Asociacija Rėkyvos ugniagesių savanorių draugija – motorinė valtis, 2
savanoriai; Karinių oro pajėgų du sraigtasparniai Mi-8, atlikta 50 skrydžių.
Savivaldybės teritorijoje 2016 m. ES nebuvo skelbta, gyventojai nebuvo evakuoti.
Ekstremalių situacijų komisijos ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai:
2016 m. įvyko 4 planiniai ir 2 neeiliniai Šiaulių miesto ekstremalių situacijų komisijos (toliau
– ESK) posėdžiai. Neeiliniai posėdžia organizuoti atsižvelgus į ŠAPGV rekomendaciją dėl UAB
„Metaloidas” vykdomos veiklos keliamos gaisrų grėsmės“.
Visi ESK posėdžių nutarimai įgyvendinti.
SAD 2016 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A-1377 patvirtinta nauja Ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro (toliau – ESOC) sudėtis; ESOC sudarytas iš 20 narių, 16 yra išklausę CS kursus ir turi
galiojančius pažymėjimus, 7 ESOC nariai mokėsi Šiaulių APGV CS skyriaus organizuojamuose
kursuose pagal atitinkamą programą.

2016 m., kaip ir 2015 m., ESOC veiklai buvo sušauktas 1 kartą pratybų metu.
Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, ekstremaliųjų situacijų valdymo
ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planai:
2016 m. patikslinta Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė bei
Šiaulių m. ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau – ESVP).
2016-01-29 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. A-125
patvirtintas civilinės saugos 2016 metų veiklos priemonių planas ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės
civilinės saugos 2016 metų veiklos priemonių plano patvirtinimo’’.
Visos planuotos priemonės numatytos Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių plane 2015 - 2017 m. buvo įgyvendintos.
Savivaldybės lygio civilinės saugos kompleksinės, funkcinės, stalo pratybos ir civilinės
saugos mokymas darbo vietoje:
2016 m. organizuotos Civilinės saugos savivaldybės lygio funkcines pratybos ,,Ekstremaliųjų
situacijų operacijų centro sušaukimas veiklai“. Pratybos įvertintos gerai. 2016 m. CS mokymus
Saivaldybės administrcijos, jos tiesioginio pavaldumo įstaigų, ūkio subjektų darbo vietose išklausė 136
asmenys. ŠAPGV organizuojamuose pagal atitinkamas programas 2016 metų civilinės saugos
įvadinuose bei tęstiniuose mokymuose dalyvavo 71 klausytojas iš ūkio subjektų ir kitų įstaigų.
Gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais:
Gyventojų švietimas CS klausimais organizuotas įvairiose akcijose, renginiuose, švietimo
įstaigose, vykdyta patarimų bei metodinių rekomendacijų sklaida interneto erdvėje, žiniasklaidoje,
platinti plakatai, lankstinukai bei dalintos Skyriaus kartu su ŠAPGV parengtos atmintinės.
Ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklė:
2016 m. patikrinti 23 II ir III reitingavimo grupės ūkio subjektai bei kitoss įstaigos: prekybos
ir pramogų centrai, gamybine veikla užsiimančios bei transporto paslaugas teikiančios įmonės,
gimnazijos, progimnazijos, vaikų lopšeliai – darželiai, pirminės sveikatos priežiūros įstaigos. Visų būklė
įvertinta gerai.
Kolektyvinės apsaugos statiniai:
2016 m. kolektyvinės apsaugos statinių (toliau – KAS) poreikio skaičius nepakito – 34 KAS,
kuriuose gali būti apsaugota per 48430 gyventojų. Privalomas minimalus KAS apsaugomų savivaldybės
gyventojų skaičius – 18258.
Vadovaujantis KAS paruošimo evakuotiems gyventojams apsaugoti rekomendacijomis,
patvirtintomis PAGD prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015-12-31 įsakymu Nr. 1-406,
atliktos KAS paruošimo evakuotiems gyventojams apsaugoti priemonės. SAD įsakymais:
- sudaryta Savivaldybės gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupė, patvirtinti jos
veiklos nuostatai;
- pakeista Savivaldybės gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupės sudėtis;
- patvirtintas Savivaldybės KAS evakuotiems gyventojams apsaugoti sąrašas;
- patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės KAS materialinių išteklių žinynas, kuriame numatytas
materialinių priemonių poreikis;
- patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės KAS aprūpinti reikalingų materialinių išteklių
žinynas, kuriame numatytos materialinės priemonės (čiužiniai, miegmaišiai, pagalvės, antklodės,
drabužiai ir avalynė, dezinfekcijai skirtos priemonės, asmens higienos priemonės, mobilus WC mazgas),
jų valdytojai – tiekėjai. Visų materialinių priemonių valdytojai – Savivaldybei pavaldžios įmonės.
KAS valdytojai parengė KAS planus su pažymėtomis gyvenamosiomis, sanitarinėmis,
maitinimo patalpomis ir priklausančios teritorijos žemėlapius su pažymėtomis teritorijos panaudojimo
vietomis.

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemų būklė:
Savivaldybės teritorijoje yra 9 centralizuoto valdymo elektromechaninės, 13 elektroninio tono ir
balso sirenos bei 2 vietinio valdymo sirenos. Sirenomis perspėjama 84,5 tūkst. arba 82,1 proc.
savivaldybės gyventojų.
2016 m. pagal PAGD patvirtintą Techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių
priežiūros organizavimo grafiką atlikta 12 periodinių PSS patikrinimų ir 2 PSS patikrinimų, kai
įjungiamos sirenos. Patikrinimų rezultatai registruoti Perspėjimo sistemos būklės, gautos informacijos
bei nurodymų ir atliktų veiksmų registravimo žurnale bei pateikti Šiaulių APGV.
Nuo 2016 m. balandžio 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracija yra oficialus Gyventojų
perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono paslaugų tiekėjų infrastruktūrą, sistemos
naudotojas, kuriam suteikta prieigos teisė prie Gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės
sistemos (toliau – GPIS).
Skyriaus atsakingi darbuotojai 2016 m. atliko 39 GPIS priemonių patikrinimus. GPIS
naudojimui Švietimo ir ugdymo įstaigose aktyvuota 2163 mobiliųjų telefonų, Sveikatos įstaigose – 115.
PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ORGANIZAVIMAS
2016 m. Skyriaus darbuotjai kartu su Šiaulių APGV dalyvavo programose „Gaisrų prevencija
Šiaulių mieste 2017-2019 metais”, „Priešgaisrinė prevencija atvirose miesto teritorijose” bei
„Priešgaisrinė prevencija socialiai remtinoms šeimoms” ir akcijoje „Kai žinai – namie saugiau“.
Organizuoti bendri Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros, Šiaulių
APGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus, skyriaus prevenciniai reidai. Reidų tikslai: iš
anksto sudarytu maršrutu apvažiavimo būdu kontroliuoti teritorijas, kuriose pagal gaisrų atvirose
teritorijose statistinius duomenis, dažniausiai deginama pernykštė žolė; Rėkyvos ežero pakrančių
kontroliavimas apiplaukiant kateriu teritorijas, kuriose pagal gaisrų atvirose teritorijose statistinius
duomenis, dėl neatsargaus elgesio su ugnimi dažniausiai kyla pakrančių durpyno gaisrai.
2016 m. balandžio mėnesį kartu su Šiaulių APGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus
specialistais organizuotos paskaitos Gegužių, Gytarių, Rasos, Rėkyvos ir Zoknių progimnazijų
moksleiviams. Paskaitų tikslas – suteikti moksleiviams žinių apie žolės deginimo atvirose teritorijose
pavojus bei gresiančią administracinę atsakomybę už tokią veiką. Paskaitų metu buvo demonstruotas
PAGD parengtas videofilmas, skirtas moksleiviams, supažindinta su galiojančiomis Administracinių
teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, parodytos skaidrės su Šiaulių mieste vykdytų prevencinių reidų
medžiaga, vyko diskusija. Aktyviausi moksleiviai buvo apdovanoti suvenyrais;
Pagal Šiaulių APGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus pateiktą informaciją buvo
nustatinėjami sklypų, kuriuose vyko pernykštės žolės padeginėjimai bei gaisrai, savininkai. Sklypai
įtraukti į nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje sąrašus.
2016 m. birželio – liepos mėnesiais organizuotoms vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovykloms
parengta ir pateikta vaizdo medžiaga teminių renginių saugaus elgesio prie vandens ir gamtoje
organizavimui;
2016 m. bendradarbiauta su žiniasklaida, teikta informacija dėl pernykštės žolės deginimo,
neatsargaus elgesio su ugnimi gamtoje pavojų, skelbta informacija apie artėjančius hidrometeorologinius
reiškinius. Informacija skelbta savivaldybės interneto svetainėje.
Dalyvauta Rėkyvos miško durpyno teritorijoje įvykusio gaisro gesinimo darbuose, pasitelkiant
papildomas pajėgas tvarkant privažiavimo kelią prie gaisravietės.
Organizuoti susitikimai Rėkyvos seniūnijoje su sodų bendrijų pirmininkais, Medelyno
seniūnijoje su gyventojais, kurių metu nagrinėti priešgaisrinės saugos prevencijos klausimai. Dalyvauta
susitikimuose su Šiaulių apskrities ir miesto daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacija ir Šiaulių
apskrities bendruomenių konfederacija, kurių metu aptarti gaisrų prevencijos klausimai.
Gyventojams išplatinti lankstinukai ir plakatai priešgaisrinės saugos prevencijos tema.
Švietimo ir ugdymo įstaigose, paplūdimiuose buvo platinamos ŠAPGV, Visuomenės sveikatos
centro parengtos atmintinės ir plakatai. Bendradarbiauta su nevyriausybinėmis organizacijomis.
_________________________________

