ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS 2013 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

2013 metais Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyrius išnagrinėjo 7909 fizinių,
juridinių asmenų prašymus. Tiesiogiai skyriui adresuota 7880 rašytinių prašymų, 29 prašymai
registruoti Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriaus registre. Visi gauti prašymai, taip pat
ir anoniminiai pranešimai, išnagrinėti, patikrinti nurodyti pažeidimų faktai.
2011 m.

2012 m.

2013 m.

Gauta prašymų

535

1160

7909

Pateikti tiesiogiai skyriui

495

1122

2376

Gauti per Kanceliariją

40

38

29

_____

3348

5562

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

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

Raštu ir el. paštu pateiktų
prašymų skaičius
2011 m. 2012 m. 2013 m.

Dėl Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklių vykdymo (110 )

184

97

173

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

150

65

256

Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių vykdymo (161-1)

15

4

9

Dėl Želdinių apsaugos Šiaulių mieste taisyklių vykdymo (162)

16

3

9

Dėl neteisėto vejų, gėlynų žalojimas, naikinimo (78)

___

1

2

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

4

2

___

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

13

2

3

Dėl nuorūkų išmetimo pro transporto priemonės langą (137)

___

1

4

Dėl Tabako kontrolės įstatymo laikymosi (185-1)

7

1

4

Dėl kasinėjimo darbų (160)

15

3

7

Dėl kelio dangos užteršimo (160-1)

5

Dėl išorinės reklamos įrengimo (214-1)

41

3

8

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

___

2

5

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

___

938

1857

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

___

___

3

13

Kitais klausimais
Iš viso:

32

__

52

495

1122

2405

Atlikti viešosios tvarkos, sanitarinių taisyklių laikymosi kontrolės reidai pagal
Administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau – ATPK) nustatytus straipsnius: 110, 124-1, 1245, 142 straipsnio pirmąją, antrąją, ketvirtąją, penktąją, šeštąją ir septintąją dalis, 142-1, 142-2, 1423, 161, 161-1, 162, 162-1, 167, 185, 185-1, 188-1, 214-1 straipsnio 3, 4 dalis.
Miesto teritorijų priežiūros kontrolės metu nustatytos 132 netvarkingos, neprižiūrimos
teritorijos. Jų savininkams, naudotojams surašyti reikalavimai susitvarkyti. Reikalavimai įvykdyti.
2013 m. UAB ,,Stova“, atliekanti Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų
automobilių mokamų stovėjimo vietų Šiaulių mieste administravimą, pateikė per 5562 pranešimų
apie įvykdytus administracinius pažeidimus pagal ATPK 124-5 straipsnį ,,Vietinės rinkliavos už
naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos
vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas“. 1750 asmenų asmeniškai pateikė prašymus dėl
UAB „Stova“ nustatyto pažeidimo ir gauto pranešimo.
Reidų, sanitarinės kontrolės, prašymų, pranešimų nagrinėjimo metu nustatyti 6327
administraciniai teisės pažeidimai, už kuriuos fiziniams, juridinių asmenų atstovams surašyti
administracinių teisės pažeidimų protokolai.
2013 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.

36

36

360

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

5

5

250

6221

6221

~ 253080

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

4

4

40

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

23

23

1265

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

3

3

150

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

2

2

200

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

12

12

144

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

14

14

140

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

7

7

1750

Iš viso:

6327

6327

257379

Be 124-5 str.

106

106

4299

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

Skirta baudų Baudų suma
Lt

2011 – 2013 M. ADMINISTRACINIŲ POVEIKIO PRIEMONIŲ
STATISTIKA

Administracinių teisės
pažeidimų bylos
Surašyta ATP protokolų (vnt.)
Skirta administracinių nurodymų
(vnt.)
Skirtos baudos
(vnt.)

Baudų suma Lt

2011 m.

2012 m.

2013 m.

259
255

1558
1555

6327

259

1558

6327

14 020 Lt

~ 70695

~ 257 379

Taikytos prevencinės priemonės viešajai tvarkai mieste palaikyti ir sanitarijos būklei gerinti.
Atliktos Savivaldybės projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra Šiauliuose“ įgyvendinimo priemonės Kalniuko, Pabalių mikrorajonuose. Kartu su UAB
,,Šiaulių vandenys“ atstovais 154 valdose atlikti buitinių nuotekų tvarkymo patikrinimai. Patikrinta:
buitinių nuotekų rezervuarų būklė (betonuoti dugnai, nepralaidžios talpos ir pan.), sutartys su
nuotekų tvarkymo paslaugą teikiančiomis įmonėmis, rezervuarų valymo terminai ir kt. 185 valdų
savininkams įteikti reikalavimai per nurodytą terminą sutvarkyti buitinių nuotekų kaupimo talpas,
pateikti nuotekų tvarkymo sutartis. 146 valdų savininkams nustatytas nuotekų tvarkymo grafikas bei
tai įrodančių dokumentų pateikimo tvarka.
2013 metais išduoti 4 leidimai pavojingos veislės šunims laikyti.
2013 m. įgyvendintas Aplinkos apsaugos programos tikslas reguliuoti gyvūnų, laikomų
Šiaulių miesto daugiabučiuose namuose, populiaciją ir kontroliuoti jų priežiūrą. Įvykdyti planuoti
uždaviniai, atliktos numatytos priemonės.
2013 m. surinkta 117870 Lt vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą
daugiabučiuose namuose.
Pateikiama rinkliavos administratorių 2013 m. surinktų įmokų už gyvūnų laikymą
duomenų lentelė:
Surinktos įmokos Daugiabučių
namų skaičius

Rinkliavos administratorius

Butų skaičius

UAB „Apkaba“, J. Sondeckio g. 20

27548

151

406

UAB „Bendrabutis“, Aušros al. 53

5938

20

75

UAB „Mūsų butas“, Varpo g. 22

10071

80

181

UAB „Paskirtis“, Pramonės g. 24

35030

169

537

UAB „Šiaulių butų ūkis“, Aušros al. 53

5938

10

15

UAB „Šiaulių namų valda“, J. Sondeckio g. 20

26344

113

430

UAB „Šiaulių būstas“, Žemaitės g. 20

6602

237

360

117870

780

2004

Iš viso

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Aplinkos apsaugos programos tikslui
„Reguliuoti gyvūnų (šunų, kačių) laikomų daugiabučiuose namuose, populiaciją ir kontroliuoti jų
priežiūrą“ įgyvendinti iš rinkliavos buvo skirta 60000 Lt. Likusi rinkliavos dalis – 57870 Lt skirta
Miesto infrastruktūros skyriui bepriežiūrių, bešeimininkių gyvūnų surinkimo paslaugai finansuoti.
Lėšos (60 000 Lt), skirtos Aplinkos apsaugos programai įgyvendinti, panaudotos:
2000 Lt skirta Šiaulių jaunųjų gamtininkų centrui gyvūnų registravimo, gyvūnų
laikytojų apskaitos procedūrai organizuoti.
28000 Lt skirta vietinei rinkliavai už gyvūnų laikymą daugiabučiuose namuose
administruoti.
23000 Lt skirta gyvūnų įrangai įrengti ir jai prižiūrėti:
– 8 šunų išvedžiojimo aikštelėms prižiūrėti, paslaugą atliko AB ,,Specializuotas
transportas“;

– Beržynėlyje šunų išvedžiojimo aikštelei perkelti į kitą vietą, paslaugą atliko AB
,,Specializuotas transportas“;
– 10 kačių šėrimo vietų ir jas žymintiems ženklams įrengti, paslaugą atliko UAB
,,Eismo sauga“.
Paslaugų teikėjai parinkti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta
tvarka.
600 Lt skirta šiai ataskaitai atspausdinti, darbus atliko UAB ,,INDIGOprint“.
6400 Lt 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.
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 organizuota vadovaujantis Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų (toliau – ES)
prevencijos priemonių 2013 m. planu.
2013 m. organizuoti 4 planuoti ir 1 dėl 2013 m. vasario 8 d. įvykusio dujų sprogimo
daugiabučiame name Lieporių g. 1 posėdžiai.
Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos (toliau – Komisija)
posėdžiai:
1. Dėl civilinės saugos prevencinės veiklos 2012 m. saugios savivaldybės koncepcijos
įgyvendinimo ir ES prevencijos priemonių planavimo 2013 m.
2. Dėl pasirengimo galimam pavasario polaidžiui.
3. Dėl gamtinio pobūdžio gaisrų ir jų prevencijos.
4. Dėl pasirengimo šaltajam metų periodu.
Komisija dėl dujų nuotėkio daugiabučio namo Lieporių g. 1 Nr. 7 bute įvykusi sprogimą
paskelbė ekstremaliuoju įvykiu. Sprogimo metu nukentėjo vienas asmuo, nuo 1 iki 5 aukšto išdužo
laiptinės ir butų langai, sulaužytos durys. Išdužo 2 kieme stovėjusių lengvųjų automobilių stiklai,
šalia esančių daugiabučių namų kai kurių laiptinių bei butų stiklai. Įvykio pasekmes likvidavo
ŠAPGV, ŠVPK, ŠGMPS bei AB „Lietuvos dujos“ darbuotojai, UAB „Šiaulių namų valda“. Įvykio
likvidavimo darbams apmokėti iš Administracijos direktoriaus rezervo skirta per 22 tūkstančius Lt .
Pagrindinės Civilinės saugos organizavimo kryptys.
1. Civilinės saugos pratybų, gyventojų mokymo ir švietimo organizavimas
2013 m. dalyvio bei stebėtojo teise dalyvauta Karinių oro pajėgų aviacijos bazės
organizuotose funkcinėse pratybose „Griausmas-2013“.
Suteikta metodinė pagalba bei stebėtojo, vertintojo teise dalyvauta 3 ūkio subjektų bei
įstaigų: AB ‚Lietuvos dujos“ Šiaulių filialo, Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos skyriaus,
PPC „Akropolis, pratybose.
Suorganizuoti civilinės saugos įvadiniai mokymai pagal teisės aktais patvirtintas programas
ir Šiaulių apskrities priešgaisrinės valdybos nustatytu grafiku. Šiuose mokymuose dalyvavo 95
atstovai iš Šiaulių miesto ūkio subjektų bei įstaigų:

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos UGM CS
mokymo centre organizuotose kursuose dalyvavo 14 Šiaulių miesto ūkio subjektų bei įstaigų
atstovų.
2013 m. įgyvendintos šios gyventojų švietimo civilinės saugos srityje priemonės:
1. išplatinta 2800 lankstinukų ir 20 plakatų CS tematika švietimo ir ugdymo įstaigose,
Savivaldybės priimamajame, tikrinamuose ūkio subjektuose bei kitose įstaigose, kuriose lankosi
daug žmonių;
2. parengta 280 atmintinių civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos tematika, kurios
pateiktos švietimo ir ugdymo įstaigoms, bei kontroliuojamiems ūkio subjektams;
3. parengta ir pateikta 11 rekomendacijų civilinės saugos prevencinės veiklos tema 11
tikrintų ūkio subjektų bei įstaigų;
4. parengti 5 straipsniai žiniasklaidai bei dalyvauta 5 informacinėse laidose;
5. išleista civilinės saugos prevencijos Šiaulių mieste 4 priemonių per 3500 vnt. skrajučių.
Savivaldybės administracijos interneto svetainės veiklos srityje „Civilinė sauga“ pateikti
Savivaldybės civilinės saugos veiklos dokumentai, publikuoti civilinės saugos teisės aktai, skelbta
aktuali informacija civilinės saugos klausimais.
2. Civilinės saugos sistemos parengtis
Kolektyvinės apsaugos, CS būklės patikrinimų, perspėjimo sirenomis sistemos
priežiūros organizavimas
Administracijos direktoriaus 2013-12-020 įsakymu Nr. A-1473 patvirtintas Šiaulių miesto
savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas. Statiniai pažymėti nustatytos formos
kolektyvinės apsaugos statinio ženklu.
11 ūkio subjektų ir įstaigų organizuotas kompleksinis civilinės saugos būklės patikrinimas.
Būklė įvertinta gerai ir patenkinamai.
2013 m. sausio 9 d. su UAB Fima sudaryta gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos
priežiūros sutartis Nr. SŽ-27.
Šiaulių miesto gyventojams perspėti naudojamos nuotolinio centralizuoto valdymo 9
elektromechaninės sirenos ir 13 elektroninių 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.
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano parengimas.
Šiaulių miesto savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas parengtas vadovaujantis
CS teisės aktais ir patvirtintas Administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A99. Planas suderintas su Šiaulių APGV viršininku, Šiaulių VPK viršininku ir Šiaulių GMPS
vyriausiąja gydytoja. Plano struktūra atitinka metodiniuose nurodymuose nustatytus reikalavimus.
Ekstremaliųjų situacijų prevencija, sutarčių sudarymas.
Sudaryta Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių civilinės saugos tarpusavio pagalbos
sutartis.
2013m. balandžio 3 d. tarp Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, Šiaulių rajono
savivaldybės administracijos, ŠAPGV, VĮ Šiaulių miškų urėdija ir VšĮ „Šiaulių Žalgirio
jachtklubas“ sudaryta gaisrų prevencijos ir gaisrų gesinimo darbų organizavimo Šiaulių miesto ir
Šiaulių rajono teritorijose bendradarbiavimo sutartis Nr. SŽ-303.
Pradėta kurti vieninga apskrities ekstremaliųjų situacijų prevencijos duomenų bei
informacijos pasikeitimo tarp savivaldybių ir civilinės saugos pajėgų sistema. Su PAGD prie VRM
ir visomis apskrities savivaldybėmis sudarytos EMOFF (avarinės tarnybos) programos panaudos
sutartys.
2013 m. gegužės 3 d. tarp Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir VšĮ „Šiaulių
Žalgirio jachtklubas“ pratęsta gaisrų prevencijos Rėkyvos ežero pakrantėse ir miškuose paslaugos
sutartis Nr. SŽ- 512. Gaisrų Rėkyvos durpynuose prevencija.

Likviduoti ekologinių įvykių padariniai
2013 m. įvyko 3 ekologiniai įvykiai, kurių metu išsiliejo naftos produktai:
1. 2013 m. gegužės 16 d. transporto avarijos Vilniaus – Darbininkų g. sankryžoje metu
išsiliejo apie 250 l dizelino.
2. 2013 m. lapkričio 15 d. prie Pakruojo g. esančioje teritorijoje nenustatyti asmenys išliejo
per 100 l naftos produktų, užteršta apie 1 m3 dirvožemio, nesandariose metalinėse statinėse paliko
dar per 300 l teršalų.
3. 2013 m. lapkričio 8 d. Sodo g. iš nenustatytos transporto priemonės išsiliejo tepalai ir
užteršė apie 1 m3 gruntuotos kelio dangos.
Šių ekologinių įvykių pasekmes likvidavo UAB ,,Ūrus ir Ko“.
PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ORGANIZAVIMAS.
Įvykdytos žolės deginimo atviruose plotuose prevencinės priemonės:
1. Organizuoti susitikai su gyventojais, sodininkų mėgėjų bendrijų nariais, seniūnijų
atstovais dėl soduose, individualiose valdose deginamų buitinių atliekų, žolės ir lapų keliamo
pavojaus gamtai bei aplinkai, išdalintos atmintinės šia tema.
2. Kartu su „Žalgirio“ jachtklubo atstovais, prižiūrinčiais Rėkyvos ežero pakrantės
teritoriją, atlikti prevenciniai žolės deginimo reidai Rėkyvos pakrantėje.
3. Prieš padangų keitimo sezoną patikrintos individualios įmonės, atliekančios ratų
montavimo paslaugas Garažų g. esančiose garažų eksploatavimo bendrijose. Tikrinta, kaip
tvarkomos išmontuotos padangos.
2013 m. lapkričio 6 d. Šiaulių APGV rašytiniu pavedimu suorganizuotas suinteresuotų
įstaigų pasitarimas dėl atliekų konteinerių deginimo ir gaisrų grėsmė.
Organizuota teisės aktais nustatyta mobilizacijos ir priimančios šalies paramos teikimo
veikla.
________________________

CIVILINĖS SAUGOS ORGANIZAVIMAS
Civilinės saugos veikla buvo organizuota vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų (toliau – ES) prevencijos priemonių 2013 m. planu, patvirtintu Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A-51.
Ataskaitoje vartojami sutrumpinimai: LR – Lietuvos Respublika, ŠAPGV – Šiaulių
apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, ŠAVPK – Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas, ES – ekstremalioji situacija, UGM – ugniagesių gelbėtojų mokykla, KAS –
kolektyvinės apsaugos statiniai, ESK – Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
komisija, ESOC – Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, ESPP –
Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, VTCS skyrius – Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyrius.Pridedama Šiaulių m.
savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 2013 m. plano įgyvendinimo ataskaita
(1 priedas).
CS priemonių įgyvendinimo apžvalga
Ataskaitiniais metais ESPP plane buvo suplanuotos 97 prevencinės priemonės, įvykdytos 82
priemonės. Įgyvendinta 84,5 procentų planuotų priemonių. Patikslinta savivaldybės ESK, ESOC
sudėtis, suorganizuoti visi ESK suplanuoti posėdžiai. Sukviestas vienas neplanuotas ESK posėdis,
įvykus ekstremaliajam įvykiui –sprogus dujų nuotekiui daugiabučiame name.
Šiaulių APGV organizuojamuose civilinės saugos mokymuose buvo surinktas planuotas
klausytojų skaičius. Organizuotas gyventojų švietimas, informacija teikta žiniasklaidos
priemonėmis, Savivaldybės interneto svetainės puslapyje, dalinant informacinę medžiagą,
dalyvaujant gyventojų susirinkimuose.
Patikslintas Kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas, atnaujinta Evakavimo komisijos sudėtis.
Atlikta 11 civilinės saugos būklės patikrinimų miesto ūkio subjektuose bei įstaigose.
Parengtas, suderintas su ŠAPGV ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
patvirtintas Savivaldybės ESV planas. Pradėta įgyvendinti EMOFF programos plėtra PAGD prie
VRM, Šiaulių apskrities savivaldybėse. Sudarytos EMOFF programos licencijų perdavimo ir
panaudos sutartys.
Pagrindinės priemonių neįvykdymo priežastys – VTCS skyriui paskirti papildomi darbai
(EMOFFprogramos plėtra), Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyriaus pakeistos struktūros,
įvykęs ekstremalusis įvykis, VTCS skyriaus darbuotojų kaita ir sergamumas. Planuojant kai kurias
priemones nebuvo įvertintos užduočių apimtys bei įvykdymo galimybės. Todėl iš suplanuotų 49
civilinės saugos būklės patikrinimų ūkio subjektuose bei įstaigose atlikta 11 patikrinimų.
Savivaldybės ESK, ESOC veikla ir ESOC sudarymas ūkio subjektuose
2013 m. organizuoti 5 ESK posėdžiai, 2 posėdžių temos buvo aptartos viename posėdyje.
Įvykus ekstremaliajam įvykiui organizuotas papildomas posėdis.
Organizuoti posėdžiai:
2013 m. vasario 6 d. „Dėl civilinės saugos prevencinės veiklos 2012 m., saugios
savivaldybės koncepcijos įgyvendinimo ir ES prevencijos priemonių planavimo 2013 m.“
2013 m. vasario 11 d. ,,Dėl ekstremaliojo įvykio Šiaulių mieste – vasario 8 d. įvykus
dujų nuotėkio sprogimui daugiabučiame name Lieporių g. Nr. 1 bute Nr. 7.
2013 m. balandžio 2 d. „Dėl pasirengimo galimam pavasario polaidžiui ir dėl gamtinio
pobūdžio gaisrų grėsmės ir jų prevencijos“ Dėl vėlyvopavasario buvo nutarta dviejų posėdžių
temas sujungti į vieną posėdį.
2013 m. gegužės 5 d. „Dėl pasirengimo maudymosi sezonui.
2013 m. spalio 30 d. „Dėl pasirengimo šaltajam metų periodui“.
ESK sudėtis buvo keičiama šiais Administracijos direktoriaus įsakymais:
- 2013-03-22 įsakymo NR. A-334;
- 2013-10-28 įsakymo Nr. A-1300;
- 2013-11-29 įsakymas Nr. A-1438

ESOC sudėtis buvo tikslinama 2013-12-27 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1546
Visi išvardinti įsakymai buvo pateikti ESK ir ESOC nariams, Šiaulių miesto civilinės saugos
pajėgoms bei su ekstremaliųjų situacijų valdymu susijusiems ūkio subjektams.
Šiaulių m. savivaldybės ESOC darbo vieta patvirtinta Administracijos direktoriaus 2012-0611 įsakymu Nr.-A-638 (numatyta darbo vieta - posėdžių salėje Nr. 116). ESOC nariai aprūpinti
mobiliaisiais telefonais, internetu darbo vietoje, Administracijos direktorius, VTCS skyriaus
darbuotojai – išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais, bevieliu internetu.
Vadovaujantis CS teisės aktais, ESOC yra sudarytas valstybinės reikšmės ūkio subjekte - VĮ
"Šiaulių regiono keliai". Kitų ūkio subjektų – AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialas, UAB „Šiaulių
vandenys“, AB „Lietuvos geležinkeliai“ Šiaulių geležinkelių infrastruktūra, AB „Lesto“ Šiaulių
tinklo eksploatavimo skyrius bei Valstybinės maisto veterinarinės tarnybos Šiaulių skyrius įtraukti į
atitinkamų institucijų ESOC sudėtį.
CS pratybų, CS mokymo ir švietimo CS klausimais organizavimas
2013 m. suplanuotos savivaldybės lygio funkcinės pratybos neorganizuotos dėl laiko stokos
VTCS skyriaus darbuotojų kaitos ir sergamumo.
Kartu su karinių oro pajėgų Aviacijos baze VTCS skyrius organizavo funkcines pratybas
„Griausmas-2013“, kuriose dalyvavo dalyvio bei stebėtojo teise.
VTCS skyriaus specialistai suteikė metodinę pagalbą bei dalyvavo 4 ūkio subjektų bei
įstaigų pratybose: AB ‚Lietuvos dujos“ Šiaulių filialo pretybose, Aviacijos bazės pratybose
„Griausmas – 2013“, Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos skyriaus pratybose, PPC
„Akropolis pratybose.
2013 m civilinės saugos įvadiniai mokymai buvo organizuojami pagal patvirtintas
programas vadovaujantis APGV pateiktu grafiku. Organizuoti šie mokymai, kuriuose dalyvavo 95
atstovai iš Šiaulių miesto ūkio subjektų bei įstaigų:
1. Savivaldybės ir ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijos centro narių;
2. Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų
asmenų;
3. Ūkio subjektų (biudžetinių įstaigų), kitų įstaigų darbuotojų ,atsakingų už civilinės saugą;
4. Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriose nuolat ar laikinai būna žmonių ir kurių vadovai turi
organizuoti ekstremalių situacijų valdymo planų rengimą, vadovų arba jų įgaliotų asmenų;
5. Gamybinės paskirties ūkio subjektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų.
2013-12-23 raštu Nr. SSA-2009 Šiaulių APGV civilinės saugos skyriui buvo pateikta 2014
m. išankstinė civilinės saugos mokymų kursų klausytojų paraiška įvadiniams bei tęstiniams
mokymams pagal patvirtintas programas.
PAGD prie VRM UGM CS mokymo centre organizuotose kursuose dalyvavo 14 Šiaulių
miesto ūkio subjektų bei įstaigų atstovų.
2013 m. buvo įgyvendintos šios gyventojų švietimo CS srityje priemonės:
1. Išplatinta 2800 lankstinukų ir 20 plakatų CS tematika švietimo ir ugdymo įstaigose,
Savivaldybės priimamajame, tikrinamuose ūkio subjektuose bei kitose įstaigose, kuriose lankosi
daug žmonių;
2. Parengta 280 atmintinių civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos tematika, kurios
pateiktos švietimo ir ugdymo įstaigoms, bei tikrinamiems ūkio subjektams;
3. Parengta ir pateikta 11 rekomendacijų civilinės saugos prevencinės veiklos tema 11
tikrintų ūkio subjektų bei įstaigų;
4. Parengti 5 straipsniai žiniasklaidai bei dalyvauta 5 TV informacinėse laidose.
5. Atspausdinta civilinės saugos prevencijos Šiaulių mieste 4 priemonių per 3500 vnt.
skrajučių.
Savivaldybės administracijos internetinės svetainės skyriuje „Civilinė sauga“, buvo
pateikiami Savivaldybės civilinės saugos veiklos dokumentai, publikuojami civilinės saugos teisės
aktai, pateikiama aktuali informacija civilinės saugos klausimais.
PAGD prie VRM organizuotame moksleivių piešinių konkurse Viešosios tvarkos ir civilinės
saugos atstovai dalyvavo padedant atrinkti piešinius respublikiniam konkurso etapui.
Veikla kolektyvinės apsaugos srityje

Administracijos direktoriaus 2013-12-20 įsakymu Nr. A-1540 pakeista Šiaulių miesto
savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos sudėtis.
Administracijos direktoriaus 2013-12-09 20 įsakymu Nr. A-1473 patvirtintas Šiaulių miesto
savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas. Pasikeitus kai kurių statinių nuosavybei,
tikslinti adresai, pakeistas poreikio sąrašas. Naujai įrašytų statinių administruojančioms įstaigoms
išsiųsta įsakymo kopija bei nurodymas įrengti nustatytos formos kolektyvinės apsaugos statinio
ženklus. Per 2013 m. visi sąraše esantys statiniai buvo pažymėti minėtu ženklu.
CS būklės patikrinimų vykdymas ir jų rezultatai
Vadovaujantis. Administracijos direktoriaus 2013 sausio 28 d įsakymu Nr. A-95 atlikta 11
kompleksinių civilinės saugos būklės patikrinimų Šiaulių miesto ūkio subjektuose ir įstaigose.
Apibendrinus CS būklės tikrinimų ataskaitų rezultatus, galima išskirti keletą pagrindinių
problemų:
1. Rizikos analizės ūkio subjektuose bei įstaigose atliktos nepakankamai įsigilinus į ūkio
subjekto arba įstaigos vidinius arba išorinius veiksnius, kaip pvz. statinių arba patalpų būklę,
galimus socialinius neramumus, metereologinių reiškinių įtaką ir pan.;
2. Civilinės saugos pratybos ūkio subjektuose bei įstaigose organizuotos daugiausiai
priešgaisrinės saugos arba evakacijos iš pastato tema, neįtraukiami kiti rizikos faktoriai;
3. Neišnaudojamos ūkio subjektuose bei įstaigose turimos darbuotojų ir lankytojų
perspėjimo sistemų galimybės, ypač turint šiuolaikiškas priešgaisrinės saugos sistemas, nėra iš
anksto paruoštų įrašų žodinėms komandoms per įgarsinimo sistemas skelbti, nesinaudojama GPIIS
korinio ryšio galimybėmis;
4. Dauguma ūkio subjektų bei įstaigų dėl lėšų stygiaus neturi įsigiję pakankamo kiekio
asmeninių apsaugos priemonių.
ES valdymo planų rengimas
Šiaulių miesto savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas parengtas vadovaujantis
CS teisės aktais ir patvirtintas Administracijos direktoriaus 2013-01-20 įsakymu Nr. A- 99. Planas
suderintas su Šiaulių APGV viršininku, Šiaulių VPK viršininku ir Šiaulių GMPS vyriausiaja
gydytoja. Plano kopijos 2013-02-18 raštu Nr. S-463 pateiktos PAGD prie KAM, APGV, VPK ir
GMPS. Plano struktūra atitinka medodiniuose nurodymuose keliamiems reikalavimams.
Vykdant PGV CSS nurodymus, ESV plano rizikos analizė bus atlikta pakartotinai 2014 m.
ESPP plane nustatytu terminu. Atlikus rizikos analizę ESV planas bus atnaujintas, vadovaujantis
rizikos analizės rezultatais.
Pagalbos ir išteklių telkimo ES atvejais užtikrinimo organizavimas
Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto savivaldybių civilinės saugos tarpusavio pagalbos sutartis
sudaryta 2011-04-11 Nr. SRK-370.
2013-04-03 sudaryta gaisrų prevencijos ir gaisrų gesinimo darbų organizavimo Šiaulių
miesto ir Šiaulių rajono teritorijose bendradarbiavimo sutartis Nr. SŽ-303 tarp Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, ŠAPGV, VĮ Šiaulių
miškų urėdija ir VšĮ „Šiaulių Žalgirio jachtklubas“.
2013 m. balandžio 2 d. įvykusio ESK posėdyje buvo priimtas protokolinis sprendimas
pritarti EMOFF licencijų perdavimui 7 Šiaulių apskrities savivaldybėms bei PAGD prie VRM.
Anksčiau tokia licencija buvo perduota ŠAPGV. Su PAGD prie VRM ir visomis apskrities
savivaldybėmis sudarytos EMOFF programos panaudos sutartys ir suteikti leidimai, prisijungti prie
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos serveryje įdiegtos programos, suteikiant galimybę joje
kaupti, valdyti bei perduoti duomenis, informaciją, reikalingą ES valdymui.Taip buvo pradėta kurti
vieninga apskrities ekstremaliųjų situacijų prevencijos duomenų bei informacijos pasikeitimo tarp
savivaldybių ir civilinės saugos pajėgų sistema.
2013-05-03 sudaryta gaisrų prevencijos Rėkyvos ežero pakrantėse ir miškuose paslaugos
sutaratis Nr. SŽ- 512 tarp Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir VšĮ „Šiaulių Žalgirio
jachtklubas“.

Gyventojų perspėjimo sistemos priežiūros sutartis sudaryta su UAB Fima, 2013 m. sausio 9
d. Nr. SŽ-27.
Elektromechaninių sirenų priežiūrai užtikrinti 2013 m. sudarytos pasaugos sutartys su AB
„Šiaulių energija“, AB ,,Gubernija“, AB „Neaustinių medžiagų fabrikas“, UAB „Baltik Vairas“, AB
,,Naujoji Rūta“, Šiaulių profesinio rengimo centru.
2013 m. likviduojant pavojingus radinius bei ekologines avarijas buvo sudaryta mažos vertės
pirkimo sutartis su Radiacijos saugos centru bei 3 mažos vertės pirkimų sutartys su UAB“Ūrus ir
Ko“.
Materialinių – techninių išteklių duomenys bus patikslinti 2014 m. ESPP plane nustatytais
terminais, surinkus duomenis iš Šiaulių miesto ūkio subjektų ir įstaigų po atliktos rizikos analizės ir
ESV plano atnaujinimo.
Informacija apie ekstremaliuosius įvykius ir gresiančias ar susidariusias ES bei jų
padarinius
Ekstremalusis įvykis įvyko 2013 m. vasario 8 d. Lieporių g. 1 daugiabučio namo bute Nr. 7.
Dėl dujų nuotėkio įvyko sprogimas, kurio metu nukentėjo vienas asmuo, išdužo langai
laiptinėje ir butuose nuo 1 iki 5 aukšto, bei butų nuo 1 iki 3 aukšto ir laiptinės durys. Išdužo 2 kieme
stovėjusių lengvųjų automobilių stiklai. Namo pagrindinėms konstrukcijoms žala nepadaryta. Įvykio
vietoje dirbo ŠAPGV, ŠVPK, ŠGMPS bei AB „Lietuvos dujos“ darbuotojai, UAB „Šiaulių namų
valda“ vykdė įvykio likvidavimo darbus.
Pagal pateiktą atliktų darbų aktą bei kitus dokumentus padaryta nuostolių 21,88 tūkst. Litų.
Informacija pagal nustatytą informacijos keitimosi formą pateikta PAGD.
2013 m. rastas radioaktyviosios taršos židinys Zokniuose, Aerouosto g. 11. Atlikus viešojo
pirkimo procedūras, buvo sudaryta mažos vertės pirkimo sutartis su Radiacijos saugos centru.
2013 m. įvyko 3 ekologiniai įvykiai, kurių metu išsiliejo naftos produktai:
1. 2013-05-16 transporto avarijos Vilniaus – Darbininkų g. sankryžoje metu išsiliejo apie
250 l dizelino;
2. 2013-11-15 Pakruojo g. teritorijoje nenustatyti asmenys išliejo apie 100 l naftos produktų,
užteršta apie 1 kūb. m. dirvožemio ir palikta apie 300 l teršalų metalinėse statinėse;
3. 2013-11 08 Sodo g. iš nenustatytos transporto priemonės išsiliejo tepalai ir užteršė apie 1
kūb. m. gruntuotos kelio dangos.
Šių ekologinių įvykių pasekmėms likviduoti atlikus viešojo pirkimo procedūras buvo
sudarytos 3 mažos vertės pirkimų sutartys su UAB“Ūrus ir Ko“.
Priešgaisrinės saugos organizavimas.
2013-01-14 raštu Nr. S-102 parengtas atsakymas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos Regioniniam skyriui dėl neprižiūrimų garažų teritorijos Kalnelio
mikrorajone, kuriame išaiškinta metalinių garažų nuosavybės ir savininkų nustatymo bei patraukimo
atsakomybėn už nepriežiūrą problemos.
Vadovaujantis Šiaulių miesto Saugaus elgesio vandens telkiniuose ir ant jų ledo taisyklėmis
patikrinta kaip šiauliečiai elgiasi prie Prūdelio vandens telkinio ir Rėkyvos bei Telkšos ežerų.
Surašytas 2013-01-10 faktinių duomenų tyrimo aktas Nr. TPSA-8, kuriame išdėstyti nustatyti faktai.
Dėl ypač vėlyvo pavasario, buvo įvykdyta dalisnumatytų žolės deginimo atviruose plotuose
prevencinių priemonių:
1. Dalyvauta Rėkyvos seniūnijoje vykusiame sodų bendrijų pirmininkų pasitarime,
kuriame įspėta dėl soduose deginamų buitinių atliekų bei pernykščios žolės ir lapų keliamo
pavojaus gamtai ir aplinkai bei išdalintos atmintinės šia tema;
2. Kartu su „Žalgirio“ jachtklubo atstovais atliktas vienas prevencinis žolės deginimo
reidas Rėkyvos pakrantėmis.
Ištirti 2 gyventojų skundai dėl jų kaimynų keliamo aplinkiniams pavojaus, kai
nesilaikoma priešgaisrinės saugos taisyklių, surašyti trys faktinių duomenų tyrimo aktai.
Prieš rudeninį padangų keitimo sezoną, patikrintos 3 individualios įmonės,
užsiimančios ratų permontavimu Garažų gatvėje esančiose garažų eksploatavimo bendrijose,
siekiant išsiaiškinti, kur yra dedamos numontuotos padangos. Keletas savininkų įspėti, didesnių
pažeidimų nerasta. Dėl susidariusios padangų sankaupos prie buitinių atliekų konteinerio informuoti

miesto infrastruktūros skyriaus specialistai.
Vadovaujantis Šiaulių APGV 2013-10-23 raštu Nr. S-1-2227 „Dėl gaisrų šiukšlių
konteineriuose“ 2013-11-06 suorganizuotas pasitarimas dėl Šiaulių mieste deginamų buitinių
atliekų konteinerių“, kuriame apsvarstyti problemos ir pavojai, iškylantys dėlbuitinių konteinerių
padeginėjimo.
MOBILIZACIJOS IR PRIIMANČIOS ŠALIES PARAMOS TEIKIMO FUNKCIJOS
VYKDYMAS
1. Rinkti duomenys iš ūkio subjektų, įstaigų bei organizacijų, būtini mobilizacijos bei
priimančios šalie paramos teikimo funkcijai 2013 m. vykdyti.
2. Bendradarbiauta su Mobilizacijos departamento prie KAM specialistais rengiant 2013 m
mobilizacinės užduoties savivaldybėms projektą.
3. Parengtas ir 2013-04-02 raštu Nr. S-879-11 pateiktas Mobilizacijos departamentui prie
KAM Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2013-2015 m. mobilizacinių mokymų planas.
4. 2013-04-08 dalyvauta mobilizacinio mokymo seminare, organizuotame Mobilizacijos
departamento prie KAM.
5. 2013-05-24 Administracijos direktoriaus įsakymu NR. A-626 sudaryta darbo grupė 2013
m. Mobilizacijos plano projektui rengti.
6. 2013-06-05 parengtas, patvirtintas ir pateiktas Mobilizacijos departamentui prie KAM
2013 m. Šiaulių miesto savivaldybės Mobilizacijos plano projektas.
7. Parengtas ir 2013-06-20 raštu Nr. S-1704-11 pateiktas Mobilizacijos departamentui prie
KAM Šiaulių miesto savivaldybės Priimančios šalies paramos 2013-2015 m mokymų planas.
8. Parengti ir 2013-08-08 raštu Nr. S-2235-11 pateiktiMobilizacijos departamentui prie
KAM atnaujinti Lietuvos priimančios šalies paramos galimybių katalogo duomenys apie Šiaulių
miesto savivaldybės galimybes teikti laikino apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo, ryšio
paslaugų, sandėliavimo ir kitas paslaugas.
9. Parengtas ir 2013-09-25 raštu Nr. S-2689-11 pateiktas Mobilizacijos departamentui prie
KAM derinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinio mobilizacinio personalo
rengimo sąrašo projektas.
10. 2013 m. spalio 25 d. Generolo Jono Žemaičio karo akademijoje dalyvauta Mobilizacijos
departamento prie KAM organizuotame seminare „Tarptautiniųpriimančiosios šalies paramos
pratybų „Baltijos šeimininkas 2012“ aptarimas ir pratybų „Baltijos šeimininkas 2013“ pratybų
pristatymas“.
11. Metų bėgyje Mobilizacijos departamentui prie KAM teikti duomenys apie mobilizacijos
bei priimančios šalies paramos teikimo funkcijos Šiaulių miesto savivaldybėje vykdymą.
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2013 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO
ATASKAITA

2014 m.
Šiauliai

Eil. Nr.
PRIEMONĖS PAVADINIMAI

ATSAKINGAS
VYDYTOJAS

KITI VYKDYTOJAI

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TERMINAS (mėn., diena)
01

1.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

PASTABOS

12
Suplan. 97, įvykdyta
82, arba 84,5%
priemonių

Dokumentų, reglamentuojančių ekstremaliųjų
situacijų prevencijos priemonių įgyvendinimą,
parengimas

1.1.

Parengti 2013 m. Šiaulių miesto savivaldybės
ES prevencijos priemonių planą ir patvirtinti
Administracijos direktoriaus įsakymu

1.2.

Parengti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
valdymo planą ir, nustatyta tvarka suderinus su
ŠAPGV, patvirtinti Administracijos direktoriaus
įsakymu.

Savivaldybės
administracijos
direktorius

1.3.

Sudaryti sutartis su ūkio subjektais (įstaigomis),
dėl pagalbos teikimo ekstremalių įvykių ar
situacijų metu , tikslinti galiojančias

-“-

x

ESK, Savivaldybės
administracijos VTS CSP

x

-“-

x

x

x

x

ĮVYKDYTA
Adm. dir 2013-01-18
įsak Nr.51. Kopija
pateikta ŠAPGV 201301-24 raštu Nr. S-22311
ĮVYKDYTA
Planas patvirtintas
Adm. dir 2013-01-30
įsak Nr. A-99.
Suderintas su ŠAPGV
pateikus 2013-01-18
ĮVYKDYTA
Sudaryta tarpusavio
pagalbos sutartis su
Šiaulių rajono sav.
adm. Sudarytos sutartys

Eil. Nr.
PRIEMONĖS PAVADINIMAI

ATSAKINGAS
VYDYTOJAS

KITI VYKDYTOJAI

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TERMINAS (mėn., diena)
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

PASTABOS

12
su 10 ūkio subjektų dėl
pagalbos teikimo ES
metu.

1.4.

1.5.

1.6.

2

2.1.

2.2.

Tikslinti Savivaldybės ESK ir ESOC sudėtį ne
rečiau kaip du kartus metuose

Parengti ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms
rekomendacijas dėl ES valdymo planų,
prevencijos priemonių įgyvendinimo.
Tikslinti savivaldybės teritorijoje esančių objektų,
kuriuose įsikūrę ūkio subjektai ir kitos įstaigos,
atitiktį valstybinės reikšmės objektų požymiams ir
teikti ŠAPGV
Civilinės saugos organizavimo funkcijos
vykdymo finansinių ir veiklos ataskaitų
teikimas
Parengti informaciją apie civilinės saugos
organizavimo funkcijos atlikimą 2012 m. ir
pateikti PAGD VRM ir ŠAPGV.
Parengti ir pateikti PAGD prie VRM ir ŠAPGV
duomenis pagal nustatytas formas apie
Savivaldybės CS organizavimo funkcijai atlikti
skirtas valstybės biudžeto lėšas 2012 m. (lėšų
panaudojimo ataskaita).

x

Savivaldybės
administracijos
direktorius

Savivaldybės
administracijos VTS CSP

VTS vedėja

VTS CSP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ĮVYKDYTA
ESK sudėtis tikslinta 3
kartus(2013-03-11,
įsak. Nr. A-334; 201310-18 įsak. Nr. A-1300;
2013-11-29 įsak. Nr.
A-1438).
ESOC 1 kartą (201312-27 įsak Nr. A-1546
ĮVYKDYTA
x Parengta ir pateikta 11
rekomendacijų.
ĮVYKDYTA
x
ĮVYKDYTA

Savivaldybės
administracijos
direktorius

VTS vedėja,
VTS CSP;
Apskaitos skyrius

x

-“-

-“-

x

ĮVYKDYTA
Parengta ir pateikta
ŠAPGV 2012-12-31
raštu Nr. SSA-2033
ĮVYKDYTA
Parengta ir pateikta
ŠAPGV 2013 -02-04,
raštu Nr. S-329-11;
2013-02-20 raštu Nr. S508-11

Eil. Nr.
PRIEMONĖS PAVADINIMAI

ATSAKINGAS
VYDYTOJAS

KITI VYKDYTOJAI

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TERMINAS (mėn., diena)
01

2.3.

Pateikti PAGD prie VRM ir ŠAPGV duomenis
pagal nustatytas formas apie valstybės biudžeto
lėšų poreikį 2014 m. savivaldybės civilinės
saugos organizavimo funkcijai atlikti

-“-

-“-

2.4.

Parengti metinę ataskaitą apie civilinės saugos
organizavimo funkcijos vykdymą, civilinės
saugos sistemos parengtį savivaldybėje 2013 m.
(sąmatos ataskaita).
Parengti ataskaitą apie 2012 m. Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių
plano įgyvendintas ir neįgyvendintas priemones,
jų įgyvendinimo rezultatus, priežastis, dėl kurių
planuotos priemonės nebuvo įgyvendintos;

-“-

VTS CSP, seniūnijos

-„-

VTS vedėja
VTS CSP

VTS vedėja

VTS CSP, Apskaitos skyrius

VTS CSP

2.5.

2.6.

Atlikti savivaldybės gyventojų perspėjimo ir
informavimo sistemos elektros sirenų
inventorizavimą.

2.7

Vykdyti gyventojų perspėjimo sistemos kontrolę.
Teikti GPIS ataskaitas PAGD ir ŠAPGV.

-“-

Tęsti gyventojų perspėjimo ir informavimo
sistemos būklės ir parengties tobulinimą

“-

2.8.

2.9.
???

Įdiegti gyventojų perspėjimo ir informavimo
sistemą, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio
paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą (GPIIS)
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08

09
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30

12

x

x

ĮVYKDYTA
Parengta ir pateikta
ŠAPGV 2013-03-26
raštu Nr. S-789-11;
2013-04-10 Nr. S-96711
ĮVYKDYTA
Parengta ir pateikta
ŠAPGV 2013-08-02
raštu Nr. S-2172-11
ĮVYKDYTA
Parengta ir pateikta
ŠAPGV 2013-02-04,
raštu Nr. S-329-11

Iki
ĮVYKDYTA
25 2013-03-26 patikrinimo
aktas CSPS-2
13

VTS CSP;UAB „Fima“ ir
kitos organizacijos
Informatikos skyriaus
specialistai
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01

9

VTS CSP
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PASTABOS
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x

x

x
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x

x

ĮVYKDYTA
11 Pagal nustatytą grafiką
ĮVYKDYTA
Suplanuotos
lėšos 2014 m.
ĮVYKDYTA
PROCEDŪRA
TĘSIAMA IŠ
Išdalytos atmintinės
švietimo ir ugdymo
įstaigoms, CS būklės
patikrinimų metu
žodžiu apklausti ūk
subjektų ir įst.

Eil. Nr.
PRIEMONĖS PAVADINIMAI

ATSAKINGAS
VYDYTOJAS

KITI VYKDYTOJAI

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TERMINAS (mėn., diena)
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

PASTABOS

12
darbuotojai.
Parengtos informacinės
skrajutės.

3

Civilinės saugos mokymo organizavimas

3.1.

Teikti informaciją ūkio subjektams ir įstaigoms
apie PAGD prie VRM Ugniagesių gelbėtojų
mokyklos Civilinės saugos mokymo centre
rengiamus kursus 2013 m. pagal atitinkamas
klausytojų kategorijas.

VTS vedėja

VTS CSP

x

3.2.

Pateikti CS klausytojų paraišką dėl apskrities
PGV priskirtų civilinės saugos kategorijų
mokymų 2013 m. pagal patvirtintą ir paskelbtą
mokymo grafiką ir duomenis apie tai pateikti
APGV
Vykdyti civilinės saugos kategorijų klausytojų
dalyvavimo APGV rengiamuosiuose kursuose
apskaitą.

-“-

-“-

x

-“-

-“-

x

Organizuoti ūkio subjektų ir kitų įstaigų
atstovams metodinius pasitarimus dėl civilinės
saugos organizavimo

-„

-„-

3.3.

3.4.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ĮVYKDYTA
Informaciją buvo
patalpinta savivaldybės
internetiniame
puslapyje, savivaldybės
administracijos ūkio
subjektų ir įstaigų
vadovams pranešta
metų pradžioje ir prieš
mokymus pagal
programas
individualiai.
ĮVYKDYTA
Paraiška pateikta
APGV 2013-11-30
raštu Nr. SSA-1734

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ĮVYKDYTA
Duomenys pateikti
kartu su CS veiklos
ataskaita
ĮVYKDYTA
Pasitarimai vykdyti
prieš CS būklės
patikrinimus ūkio
subjektų atstovams.

Eil. Nr.
PRIEMONĖS PAVADINIMAI

ATSAKINGAS
VYDYTOJAS

KITI VYKDYTOJAI

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TERMINAS (mėn., diena)
01

3.5

Organizuoti šių CS klausytojų dalyvavimą
APGV CS skyriaus rengiamuose įvadiniuose
mokymuose pagal patvirtintas programas:

-„-

02

03

-“-

3.5.1. Savivaldybės ir ūkio subjektų ekstremaliųjų
situacijų operacijos centro narių

04

05

06

x

x

x

07

08

3.6.2. Vykdyti vizualinę sklaidą:

x

12
Iš viso dalyvavo 83
dalyviai

ĮVYKDYTA
Dalyvavo 32

10

ĮVYKDYTA
Dalyvavo 16

08

3.5.4. ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar
laikinai būna žmonių, ir kurių vadovai turi
organizuoti ekstremalių situacijų valdymo planų
rengimą, vadovų arba jų įgaliotų asmenų
3.5.5. gamybinės paskirties ūkio subjektų vadovų arba
jų įgaliotų asmenų

3.6.1. Skelbti informaciją, metodinę medžiagą
savivaldybės internetiniame tinklalapyje;

x

11

ĮVYKDYTA
Dalyvavo 1

3.5.3. ūkio subjektų (biudžetinių įstaigų), kitų įstaigų
darbuotojų ,atsakingų už civilinės saugą

Organizuoti savivaldybės gyventojų švietimą
civilinės saugos klausimais:

10

20

3.5.2. ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar
laikinai būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų
asmenų

3.6.

09

ĮVYKDYTA
Dalyvavo 30

11

ĮVYKDYTA
Dalyvavo 4

10

VTS vedėja

PASTABOS

VTS CSP, seniūnijos

ĮVYKDYTA

VTS CSP
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ĮVYKDYTA

,,_,,

Eil. Nr.
PRIEMONĖS PAVADINIMAI

ATSAKINGAS
VYDYTOJAS

KITI VYKDYTOJAI

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TERMINAS (mėn., diena)
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

PASTABOS

12

3.6.1. Parengta 4 temų per 3000 skrajučių, skirtų
Šiaulių miesto civilinės saugos prevencijai

-„-

3.6.2. Teikta informacija gyventojų susirinkimų metu.
-„„-„

3.6.3. Dalyvauti PAGD prie VRM direktoriaus 201211-14 įsakymu Nr. 9.4-2501(10.18) „Dėl
įgyvendinto projekto viešinimo“ patvirtintame
plane numatytų priemonių įgyvendinime
4.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ĮVYKDYTA
Pagal APGV pateiktą
2013 m. priemonių
planą

Civilinės saugos sistemos parengtis ir CS
būklės kontrolė
VTS vedėja

VTS CSP

4.1.1. Tikslinius patikrinimus objektuose, kuriuose
civilinė būklė buvo įvertinta nepatenkinamai arba
patenkinamai bei kitais teisės aktų numatytais
atvejais.

-„-

-‚,-

4.1.2. Kompleksinius patikrinimus ūkio subjektuose ir
kitose įstaigose (ne mažiau kaip 25 %. nuo
privalomų kontroliuoti ūkio subjektų)

-„-

-„-

-„-

-„-

4.1.

x

Atlikti civilinės saugos būklės patikrinimus ūkio
subjektuose ir kitose įstaigose:

4.1.2.1. Parengti ir pateikti Administracijos direktoriui
tvirtinti tikrinamų ūkio subjektų sąrašą.

ĮVYKDYTA IŠ
DALIES
x

x

x

x

ĮVYKDYTA
2013 m patikrinimų
metu
CS būklė nebuvo
įvertinta „nepatenk.“
x
ĮVYKDYTA IŠ
DALIES
Pagal atskirą
Administracijos
direktoriaus patvirtintą
tikrinamų ūkio subjektų
ir įstaigų sąrašą
ĮVYKDYTA
Adm. direkt. 2013-0118 įsak Nr. A-95
x

x

x

x

x

x

x

x

Eil. Nr.
PRIEMONĖS PAVADINIMAI

ATSAKINGAS
VYDYTOJAS

KITI VYKDYTOJAI

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TERMINAS (mėn., diena)
01

4.1.2.2. Patikrinti civilinės saugos būklę ūkio subjektuose
ir įstaigose, numatytuose Administracijos
direktoriaus patvirtintame sąraše.

-„-

-„-

4.1.2.3. Atlikus patikrinimus parengti ir pateikti ūkio
subjektams ir įstaigoms bei APGV nustatytos
formos patikrinimo ataskaitas.

-„-

-„-

Administracijos
direktorius
VTS vedėja

VTS CSP

4.2.1. „Dėl civilinės saugos prevencinės veiklos 2012
m., saugios savivaldybės koncepcijos
įgyvendinimo ir ES prevencijos priemonių
planavimo 2013 metams.
4.2.2. Papildomas posėdis po 2013-02-08 įvykusio
dujų sprogimo daugiabutyje gyv. name Lieporių
g. Nr. 1
4.2.3. „Dėl pasirengimo galimam pavasario polaidžiui“;
„Dėl gamtinio pobūdžio gaisrų ir jų prevencijos“;

-„-

ESK nariai, VTS CSP

4.2.4. ,,Dėl pasirengimo maudymosi sezonui”

-„-

4.2.

Organizuoti savivaldybės ekstremalių situacijų
komisijos posėdžius (pagal PGV metodiniuose
nurodymuose pateiktas temas):

02
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06

07

08

09
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12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ĮVYKDYTA
2013-02-06 Nr. VAK54

-“x

-„-

ESK nariai, VTS CSP
x

-„x

4.2.5. „Dėl pasirengimo šaltajam metų periodu bei
rastos radiaaktyviosios taršoa Aerouosto g. 11“.
4.3.

Organizuoti civilinės saugos pratybas:

-„-

-“x

Savivaldybės VTS CSP; pratybų rengimo
administracijos
grupė, pratybų dalyviai,
direktorius, VTS
vertintojai, stebėtojai
vedėja

ĮVYKDYTA IŠ
DALIES
Atlikta 11 patikrinimų
(23 proc.)
ĮVYKDYTA
Ūkio subj. Ir APGV
ĮVYKDYTA

x

-„-

PASTABOS

ĮVYKDYTA
2013-02-11 Nr. VAK55
ĮVYKDYTA
Kadangi abiejų
posėdžių temos
susijusios, nutarta
sujungti į vieną posėdį
2013-04-03 Nr.VAK103
ĮVYKDYTA
2013-05-31 Nr. VAK183
ĮVYKDYTA
2013-11-12 Nr. VAK343
ĮVYKDYTA IŠ
DALIES

Eil. Nr.
PRIEMONĖS PAVADINIMAI

ATSAKINGAS
VYDYTOJAS

KITI VYKDYTOJAI

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TERMINAS (mėn., diena)
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

4.3.1. Kartu su karinių oro pajėgų Aviacijos baze
organizuotos funkcinės pratybos „Griausmas2013“
4.3.2. Organizuoti savivaldybės lygio CS funkcines
pratybas „Keitimasis informacija tarp civilinės
saugos sistemos subjektų susidarius
ekstremaliajai situacijai, Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų komisijos ir ekstremaliųjų
situacijų operacijų centro sušaukimas veiklai“:

-‘‘-

-‘‘-

-„-

4.3.3 Organizuoti institutines savivaldybės stalo
pratybas „ Savivaldybės administracijos
darbuotojų evakavimas iš pastato Vasario 16osios g. 62 susidarius ekstremaliajai situacijai“.
4.3.4. Inicijuoti (ir dalyvauti koordinatorių, vertintojų,
stebėtojų statusu)1-2 civilinės saugos pratybas
biudžetinėse įstaigose

-‘‘-

-„-

x

x

VTS vedėja

VTS CSP; įmonių ir įstaigų
vadovai

x

x

x

x

VTS vedėja

VTS CSP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dalyvauti tarptautiniame projekte „Potvynio
padarinių likvidavimo komandos sukūrimas
Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose“
projektas užbaigtas

Savivaldybės
administracijos
direktorius

Administracijos Investicijų
skyrius
VTS CSP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Įgyvendinti EMOFF, TEREX, RISKAN
programas civilinės saugos pajėgose, parengti
naudojimosi aprašą.

Administracijos
direktorius

VTS vedėja,
VTS CSP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.3.5. Teikti metodinę pagalbą ūkio subjektams ir
kitoms įstaigoms, civilinės saugos pratybų
organizavimo klausimais.
5. Kitos priemonės:
5.1.

5.2.

PASTABOS

Dalyvauta dalyvio
teise
x

x

NEĮVYKDYTA
Dėl ŠAPGV pateiktos
informacijos, kad tokio
pobūdžio pratybos bus
organizuotos ŠAPGV
rugsėjo mėn. naudojant
EMOFF programą
nuspręsta atsisakyti.
NEĮVYKDYTA
Dėl darbuotojų kaitos ir
ligos

x

ĮVYKDYTA
Dalyvauta 4 ūkio
subjektų ir kt. įstaigų
pratybose
ĮVYKDYTA
Ūkio subjektų, kitų
įstaigų prašymu.
ĮVYKDYTA
Projekte dalyvavo 2
savivaldybės
darbuotojai, 3 UAB
„Šiaulių vandenys
darbuotojai“ ir 10
APGV darbuotojų bei
Latvijos Jelgavos
miesto atstovai.
ĮVYKDYTA
Sudarytos EMOFF
programos panaudos
sutartys su PAGD bei

Eil. Nr.
PRIEMONĖS PAVADINIMAI

ATSAKINGAS
VYDYTOJAS

KITI VYKDYTOJAI

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TERMINAS (mėn., diena)
01

5.3.

5.4.

5.5.

Organizuoti ir vykdyti priemones, susijusias su
civilinės saugos teisės aktų pasikeitimais

-“-

Dalyvauti LSA Civilinės saugos pakomitečio
veikloje.(jei ši veikla bus atnaujinta, būsime
pakviesti)
Nustatyta tvarka teikti ŠAPGV informaciją apie
įvykusius įvykius, ekstremalius įvykius ar ES.

-“-

-“-
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04
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07

08

09
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11

VTS CSP
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

“-

-“-

PASTABOS

12
visomis 7 Šiaulių apskr.
savivaldybėmis
ĮVYKDYTA
x Pritarta KAM ir VRM
įsak patvirt programai
„Likusių nuo karo
sprogmenų išvalymo ir
prevencijos programos
įgyvendinimo
priemonių planas“
ĮVYKDYTA
x Nebuvo organizuotas
nei vienas posėdis
x
ĮVYKDYTA
Informacija apie ES
įvykį 2013-02-08
pateikta PAGD
nustatyta tvarka

______________________________________________

