JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
CIVILINĖS SAUGOS UŽDAVINIŲ VYKDYMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE
2018 METAIS ATASKAITA
2019m. sausio 8d.
Joniškis
Joniškio rajono savivaldybėje civilinės saugos veikla buvo vykdoma pagal Joniškio
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 5d. įsakymu Nr. A-137 ir 2017 m.
vasario 2 d. įsakymu Nr. A-121 patvirtintus Joniškio rajono savivaldybės 2015-2017 metų
ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir Joniškio rajono savivaldybės 2017 metų civilinės saugos
veiklos priemonių planus. Ataskaita apie Joniškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių plano vykdymą parengta vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD prie VRM) direktoriaus 2016 m.
liepos 21 d. įsakymu Nr. 1-239 ,,Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-266 ,,Dėl Duomenų, reikalingų civilinės
saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, tvarkymo ir teikimo PAGD
prie VRM tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintomis duomenų, reikalingų civilinės
saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, tvarkymo ir teikimo PAGD
prie VRM tvarkos aprašo nuostatomis, atliktų civilinės saugos būklės patikrinimų ir vestų civilinės
saugos pratybų ataskaitomis, savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos (toliau –ESK)
posėdžių protokolais bei kita ekstremaliųjų situacijų priemonių vykdymą įrodančia medžiaga.
1. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano vykdymas.
2018 m. ekstremaliųjų situacijos prevencijos priemonių plane buvo suplanuotos
49priemonės. Iš jų: 32 –tęstinių, 14 –netęstinės. Įvykdytos visos priemonės.
2. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos ir ekstremaliųjų situacijų operacijų
centro veiklos organizavimas.
2018 metais įvyko 9 Joniškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos
(toliau – ESK) prevenciniai posėdžiai pagal metinį civilinės saugos veiklos priemonių planą 5 ir 4
papildomi:
,,Dėl civilinės saugos prevencinės veiklos 2017 m. ataskaitos, Saugios savivaldybės koncepcijos
įgyvendinimo ir civilinės saugos veiklos priemonių planavimo 2018 metais";
,,Dėl pasirengimo galimam pavasario potvyniui“;
,,Dėl pasirengimo gamtinio pobūdžio gaisrams atvirose teritorijose ir jų prevencijos
organizavimo rajone“;
,,Dėl pasirengimo maudymosi sezonui (gyventojų saugumas prie vandens telkinių)“;
,,Dėl pasirengimo šaltajam metų periodui“.
ESK posėdžiuose buvo sprendžiami klausimai, kaip išvengti galimo staigaus pavasarinio sniego
polaidžio, aptartos gamtinio pobūdžio gaisrų prevencinės priemonės, nagrinėta, ar civilinės saugos
sistemos pajėgos, avarinės tarnybos ir kiti ūkio subjektai yra pasiruošę likviduoti iškilusius
ekstremaliuosius įvykius ar situacijas.
Be 5 prevencinių posėdžių per 2018 m. metus buvo suorganizuoti ir pravesti neplaniniai 4 ESK
posėdžiai.
Posėdžio tema: „Dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su stichinės sausros
padaryta žala žemės ūkio ir kitiems augalams Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje“ ir „Dėl
afrikinio kiaulių maro rajone“.
Minėtu atveju nustačius afrikinį kiaulių marą ekstremalioji situacija paskelbta Joniškio rajono
savivaldybės teritorijoje nuo 2018 m. liepos 10 d.
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JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS
POSĖDŽIO „DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO JONIŠKIO
RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, NUSTAČIUS AFRIKINĮ KIAULIŲ MARĄ“
PROTOKOLAS
2018 m. liepos 11 d. Nr. 7
Joniškis
Posėdžio pirmininkas: Aivaras Rudnickas, Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktorius.
Posėdžio sekretorius: Julius Laucys, Joniškio rajono savivaldybės administracijos
Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vyriausiasis specialistas.
Dalyvių sąrašas pridedamas.
Posėdžio vieta: Joniškio rajono savivaldybės administracijos mažoji posėdžių salė,
Livonijos g. 4, Joniškis
Posėdžio tema: „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Joniškio rajono savivaldybės
teritorijoje, nustačius afrikinį kiaulių marą“.
Darbotvarkė: Ekstremaliosios situacijos paskelbimas Joniškio rajono savivaldybės
teritorijoje, nustačius afrikinį kiaulių marą.
SVARSTYTA. Ekstremaliosios situacijos paskelbimas Joniškio rajono savivaldybės
teritorijoje, nustačius afrikinį kiaulių marą.
Pranešėjas – Aivaras Rudnickas, Ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas,
savivaldybės administracijos direktorius, komisijos narius informavo, kad yra gautas Joniškio
rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raštas dėl afrikinio kiaulių maro židinio
nustatymo Daugalaičių k., Gataučių sen., todėl siūlo šį klausimą apsvarstyti ir priimti nutarimą dėl
tolimesnių veiksmų.
Pranešėjas – Giedrius Kuolas, Joniškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau
– VMVT) viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius informavo, kad 2018 m. liepos 10 d.
gavo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Tyrimų protokolą Nr. 218/10615-G1-6, kuriame patvirtinama, kad afrikinis kiaulių maras (toliau-AKM) 2018 m. liepos 10
d. nustatytas Martyno Mikšio ūkyje nugaišusioms kiaulėms, bandos Nr. 40572300137, esančiame
Daugalaičių k., Gataučių sen., Joniškio r. Jis teigė, kad ūkyje buvo laikomos 43 kiaulės, iš kurių
vienai susirgus ir nugaišus, AKM simptomai pasireiškė ir kitoms.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr.
B1-614 paskelbė kiaulių laikymo vietą bandos Nr. 40572300137, esančią Daugalaičių k., Gataučių
sen., Joniškio r. AKM židiniu.
Joniškio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ėmėsi visų, teisės aktais nurodytų
priemonių. Aplink šį židinį 3 km spinduliu nustatyta afrikinio kiaulių maro židinio apsaugos zona,
vykdoma AKM židinio dezinfekcija, nugaišusių kiaulių utilizavimas, sustiprinta apsauga pateikimui
į AKM židinį, Joniškio VMVT specialistai, rajono veterinarijos gydytojai intensyviai vykdo kiaulių
surašymą gyventojų namų ūkiuose. Imami aplinkiniuose ūkiuose laikomų kiaulių kraujo mėginiai.
Kad kiaulių surašymas aplinkiniuose ūkiuose vyktų greičiau, į pagalba pasitelkiami seniūnijos
darbuotojai.
Joniškio VMVT viršininkas posėdžio metu prašė pagalbos ir Joniškio rajono policijos
komisariato Viešosios policijos viršininko G. Rakščio, G. Kuolas sakė, kad reikėtų policijos
ekipažus informuoti, kad pareigūnai stebėtų tarnsporto priemones, vežančias ūkinius gyvūnus.
AKM apsaugos zonoje kiaulių išvežimas ir įvežimas negalimas.
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ESK pirmininkas Aivaras Rudnickas užtikrino, kad seniūnijų darbuotojų ir žemės ūkio
specialistų pagalba bus suteikta. Jis teigė, kad tokiu atveju būtina skubiai organizuoti darbus ir
padėti Joniškio VMVT specialistams.
Posėdžio metu diskutuota ir apie teisės aktuose nustatytus kriterijus, pagal kuriuos gali
būti skelbiama savivaldybės lygio ekstremali situacija ar įvykis dėl AKM.
Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje nustatyti du AKM atvejai šernams, trys AKM židiniai
užfiksuoti žmonių kiaulių laikymo ūkiuose. AKM zonos jau apima bevei visą savivaldybę, todėl
pasiūlyta paskelbti savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją. Šiam siūlymui komisijos nariai
pritarė vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Skelbti Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje savivaldybės lygio ekstremaliąją
situaciją dėl afrikinio kiaulių maro.
2. Paskirti Giedrių Kuolą, Joniškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau –
VMVT) viršininką–valstybinį veterinarijos inspektorių ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu.
3. Įpareigoti Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą Giedrių Kuolą imtis visų teisės
aktuose nurodytų veiksmų, siekinat tinkamai organizuoti ekstremaliosios situacijos likvidavimą,
padarinių šalinimą, kryptingai organizuoti ekstremalios situacijos prevenciją.
4. Parengti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą „Dėl ekstremaliosios
situacijos paskelbimo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, nustačius afrikinį kiaulių marą“;
5. Pagal poreikį naudoti Joniškio rajono savivaldybės direktoriaus rezervo lėšas afrikinio
kiaulių maro likvidavimui būtinoms priemonėms įsigyti ir paslaugoms atlikti.
6. Pasitelkti į pagalbą seniūnijų darbuotojus, kitų institucijų specialistus, siekiant skubiau
atlikti kiaulių surašymas gyventojų namų ūkiuose ir atlikti kitus darbus AKM židiniuose ir apsaugos
zonose.
7. Parengti informacinį pranešimą kiaulių laikytojams spaudoje ir savivaldybės
interneto svetainėje dėl AKM prevencijos namų ūkiuose ir būtinų veiksmų, siekinat neplatinti AKM
užkrato.
Dėl afrikinio kiaulių maro Joniškio rajone sunaikintos 57 kiaulės, valstybė kompensavo
11210,59 Eur patirtų nuostolių.
Savivaldybė dezinfekcijai maro vietose iš direktoriaus rezervo išleido 2186 Eur.
Nuo 2018 m. liepos 4 d. paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl stichinės
sausros padarytos žalos žemės ūkio ir kitiems augalams Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje.
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS
POSĖDŽIO „DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU STICHINĖS
SAUSROS PADARYTA ŽALA ŽEMĖS ŪKIO IR KITIEMS AUGALAMS JONIŠKIO
RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE“ IR „DĖL AFRIKINIO KIAULIŲ MARO
ŽIDINIO JONIŠKIO RAJONE NUSTATYMO“
PROTOKOLAS
2018 m. liepos 4 d. Nr. 6
Joniškis
Posėdžio pirmininkas: Aivaras Rudnickas, Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktorius.
Posėdžio sekretorius: Julius Laucys, Joniškio rajono savivaldybės administracijos
Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vyriausiasis specialistas.
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Dalyvių sąrašas pridedamas.
Posėdžio vieta: Joniškio rajono savivaldybės administracijos mažoji posėdžių salė,
Livonijos g. 4, Joniškis
Posėdžio tema: „Dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su stichinės sausros padaryta
žala žemės ūkio ir kitiems augalams Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje“ ir „Dėl afrikinio
kiaulių maro rajone“.
Darbotvarkė:
1. Dėl ekstremalios situacijos, susijusios su stichinės sausros padaryta žala žemės ūkio
ir kitiems augalams Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, paskelbimo.
2. Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Joniškio rajone nustatymo.
1.
SVARSTYTA. Dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su stichinės sausros
padaryta žala žemės ūkio ir kitiems augalams Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, paskelbimo.
Pranešėjas – Aivaras Rudnickas, Ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas,
savivaldybės administracijos direktorius, prasidėjus posėdžiui, komisijos narius informavo, kad yra
gautas Joniškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raštas dėl afrikinio kiaulių maro
židinio nustatymo Rengių g. 23, Žvelgaičių k., Žagarės sen., todėl siūlo į posėdžio darbotvarkę
įtraukti ir šį klausimą. Būtin apsvarstyti šią situaciją ir priimti nutarimą dėl tolimesnių veiksmų.
Pagrindinis šio posėdžio klausimas dėl sausros padarinių žemės ūkio pasėliams ir
kitiems augalams pradėtas nagrinėti nuo komisijos narių supažindinimo su Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2018-07-03 raštu Nr. (8.46)-B7-401
„Informacija apie pasiektus stichinės sausros rodiklius“ (pridedamas). A. Rudnickas, ESK
pirmininkas teigė, kad interneto portaluose Vidaus reikalų ministras išsakytą mintį, kad nepaisant
to, kad sausros rodikliai kinta dėl Lietuvoje iškritusių kritulių, tačiau negrįžtami procesai augalų
vegetacijai jau įvyko, todėl vis dar yra pagrindas skelbti ekstremaliąją situaciją. Jis teigė, kad dėl
ekstremalios sitaucijos paskelbimo mūsų savivaldybėje buvo konsultuotasi su Žemės ūkio
ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie VRM, Nacionaline mokėjimo
agentūra, mūsų savivaldybės žemdirbiais. A. Ridnickas teigė, kad prėjusį penktadienį (birželio 29
d.) jau buvo svarstytas klausimas dėl sausros padarinių žemės ūkiui, tačiau nei savivaldybė, nei
ESK neturėjo informacijos apie nukentėjusius nuo sausros mūsų savivaldybės ūkininkus. Praėjusio
posėdžio metu Žemės ūkio skyriaus vedėjui S. Lelioniui buvo pavesta surinkti duomenis apie nuo
sausros nukentėjusių asmenų ūkius. A. Rudnickas teigė, kad tik šiandien turint duomenis ir
išklausius Lietuvos ūkininkų Sąjungos Joniškio skyriaus atstovo bus galim apriimti sprendimą
skelbti ar nesklebti ekstremaliąją sitauciją mūsų rajono savivaldybės teritorijoje dėl stichinės
sausros padarytos žalos žemės ūkio ir kitiems augalams.
Lilija Teresė Šermukšnienė, Lietuvos ūkininkų Sąjungos Joniškio skyriaus pirmininkė
kalbėjo, kad situacija rajone sudėtinga – pasėliai išretėję ir išdžiūvę, sausra paadrė negrįžtamą
įtaką derliui. Dėl užsitesusių karščių visi Joniškio rajono žemdirbiai patyrė nuostolius 82000 ha
plote. Labiausiai ūkininkai nerimauja dėl pasirašytų kontraktų su perdirbėjais, įsipareigojimų
bankams ir kreditoriams. L. Šermukšnienė teigė, kad ūkininkai, dalyvaujantys įvairiose programose,
nepasieks planuojamų žemės ūkio derliaus rodiklių, to pasekoje gali būti pritaikomos sankcijos. Ji
prašė atsižvelgti į akivaizdžiai Žemės ūkio skyriaus vedėjo S. Lelionio parodytose nuotraukose
užfiksuotus pageltusius žemės plotus, planuojamą mažesnį derlių ir paskelbti ekstremaliąją situaciją
dėl sausros padarinių Joniškio rajone.
Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėja Daiva Zikienė komisijos
narius informavo, kad LR Vyriausybė 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (su pakeitimu, padarytu
2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1063) patvirtinto ekstremalių įvykių kriterijų sąrašo, kuriame
mūsų savivaldybės duomenys apie sausros padarytą žalą žemės ūkiui, atitinka 10.4 papunktyje
nurodytą įvykio kriterijų „metrologinis ar hidrologinis reiškinys, sukėlęs žemės ūkio augalų žūtį“.
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Be to, kad ir lietus lyja,bet per sausringą laikotarpį nukentėjo pasėliai ir mes tikrai nevėluojam
paskelbti savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją.
Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Joniškio priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos viršininkas Giedrius Žilinskas pasakė, kad savivaldybė yra Lietuvos dalis artai atsilieps
savivaldybės biudžetui. Jei patvirtinam savivaldybėje ekstremaliąją situaciją, ūkininkams viskas
tvarkoje o kokia žala supirkėjams, savivaldybei.
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Sigitas Lelionis pasakė, kad rajone deklaruota 82000 ha
pasėlių jie visi nukentėjo nuo sausros, parodė nuotraukas, kur pasėlių plotai išdegę ir žemė
sutrūkinėjus, plyšiai dideli, lenda net du pirštai, žemė visiškai išdžiūvusi..
NUTARTA: Skelbti Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje savivaldybės lygio
ekstremaliąją situaciją dėl stichinės sausros padarinių.
2. SVARSTYTA. Dėl afrikinio kiaulių maro.
Pranešėjas – Giedrius Kuolas, Joniškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau
– VMVT) viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius.
VMVT viršininkas Giedrius Kuolas informavo, kad 2018 m. liepos 4 d. gavo
Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Tyrimų protokolą Nr. 2-18/10229
G1, kuriame patvirtinama, kad afrikinis kiaulių maras (toliau-AKM) 2018 m. liepos 4 d. nustatytas
Dalios Baikienės ūkyje nugaišusiai kiaulei, bandos Nr. 40579100566, esančiame Rengių g. 23,
Žvelgaičių k., Žagarės sen., Joniškio r.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius 2018 m. liepos 4 d. įsakymu Nr.
B1-605 paskelbė kiaulių laikymo vietą bandos Nr. 40579100566, esančią Žvelgaičių k., Žagarės
sen., Joniškio r. AKM židiniu.
Joniškio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ėmėsi visų, tokiu atveju, numatytų
priemonių. Ši kiaulių laikymo vieta paskelbta afrikinio kiaulių maro židiniu, aplink šį židinį 3 km
spinduliu nustatyta afrikinio kiaulių maro židinio apsaugos zona.
Giedrius Kuolas kalbėjo, kad tarnybos specialistai, rajono veterinarijos gydytojai dirba
labai intensyviai vykdydami kiaulių surašymą gyventojų namų ūkiuose, kad būtų šis darbas atliktas
greičiau, reikalinga seniūnijos žemės ūkio specialistų pagalba, taip pat buvo prašoma savivaldybės
administracijos pagalbos dėl pakartotino kiaulės laikymo vietos dezinfekavimo, finansuoijant šią
paslaugą iš savivaldybės biudžeto.
VMVT viršininkas posėdžio metu prašė pagalbos ir Joniškio rajono policijos
komisariato Viešosios policijos viršininko G. Rakščio, G. Kuolas sakė, kad reikėtų policijos
ekipažus informuoti, kad pareigūnai stebėtų tarnsporto priemones, vežančias ūkinius gyvūnus.
AKM apsaugos zonoje kiaulių išvežimas ir įvežimas negalimas.
ESK pirmininkas Aivaras Rudnickas užtikrino, kad seniūnijų žemės ūkio specialistų
pagalba bus suteikta. Jis teigė, kad tokiu atveju būtina skubiai organizuoti darbus ir padėti VMVT
specialistams.
Posėdžio metu diskutuota ir apie teisės aktuose nustatytus kriterijus, pagal kuriuos esant
AKM, gali būti skelbiama savivaldybės lygio ekstremali situacija ar įvykis.
NUTARTA.
1. Joniškio rajono savivaldybėje neskelbti ekstremaliosios situacijos dėl AKM židinio
nustatymo Žvelgaičių kaime Žagarės seniūnijoje.
2. Parengti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą „Dėl afrikinio kiaulių maro
židinio Joniškio rajono savivaldybės Žagarės seniūnijos Žvelgaičių kaime“.
3. Pasitelkti į pagalbą seniūnijų žemės ūkio specialistus, kad būtų kuo skubiau atliktas
kiaulių surašymas gyventojų namų ūkiuose AKM apsaugos zonose.
4. Organizuoti dezinfekcijos paslaugos atlikimą Rengių g. 23, Žvelgaičių k., Žagarės sen.,
(AKM židinio vietoje), apmokant už ją iš savivaldybės biudžeto lėšų.
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5. Parengti informacinį pranešimą kiaulių laikytojams spaudoje ir savivaldybės
interneto svetainėje dėl AKM prevencijos namų ūkiuose ir būtinų veiksmų, siekinat neplatinti AKM
užkrato.
Dėl sausros padarytų nuostolių Joniškio rajono žemdirbiai 2018 m. nesikreipė į Žemės ūkio
skyrių dėl nuostolių kompensavimo.
Per 2018 m. savivaldybės ESOC buvo suaktyvintas 1 kartą per civilinės saugos savivaldybės lygio
pratybas.
3. Savivaldybės lygio civilinės saugos ir mobilizacijos funkcinės pratybos pravestos 2018 m.
lapkričio 7 d.
1.
Tema „Žagarės specialiosios mokyklos, teritorinių specialiųjų tarnybų, kariuomenės
struktūrinių padalinių, savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo struktūrų veiksmai, susidarius
ekstremaliajam įvykiui dėl gaisro Žagarės specialiojoje mokykloje“.
2.
Tipas – funkcinės pratybos.
3.
Pratybų data ir vieta: 2018 m. lapkričio 7 d. 10 val. Žagarės specialioji mokykla,
Miesto a. 4, Žagarė.
4.
Pratybų tikslas – įvertinti ir tobulinti Joniškio rajono civilinės saugos sistemos pajėgų,
Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos narių ir kitų institucijų praktinį pasirengimą, vykdant
konkrečias jiems priskirtas funkcijas ir procedūras, gebėjimą organizuotai valdyti ekstremalųjį
įvykį.
5.
Pratybų vadovė – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros
skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėja Daiva Zikienė.
6.
Pratybų dalyviai: Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Joniškio
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio
rajono policijos komisariato pareigūnai, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6oji rinktinės 606 lengvoji pėstininkų kuopa, Joniškio šaulių 606-oji kuopa, viešosios įstaigos
Joniškio rajono savivaldybės Greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojai, Joniškio rajono
savivaldybės Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos nariai, Žagarės specialiosios mokyklos
mokiniai ir mokytojai.
7.
Rengimo grupė: Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Joniškio
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas Mindaugas Kvietkauskas, Šiaulių
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio rajono policijos komisariato Reagavimo
skyriaus vyriausiasis tyrėjas Robertas Žukas, Žagarės specialiosios mokyklos direktorė Sniegutė
Kukanauskienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Viešosios
tvarkos poskyrio vyriausiasis specialistas Julius Laucys.
8.
Vertintojai: Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Joniškio
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Gintaras Daujotas, Šiaulių apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Joniškio rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas Stasys
Rakštys, Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties slaugos administratorė
Zina Pundzienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Viešosios
tvarkos poskyrio vyriausiasis specialistas Boleslovas Švabas.
Pratybų tikslui pasiekti keliami uždaviniai:
1. Aptarti modeliuojamos pavojingos situacijos galimą dinamiką, vykdomas ir reikalingas
priemones, jų įgyvendinimo galimybes bei problemas.
2. Tobulinti rajono civilinės saugos sistemos subjektų tarpusavio bendradarbiavimą.
3. Įvertinti savivaldybės ESOC, kitų suinteresuotų teritorinių institucijų (įstaigų)
pasirengimą vykdyti priskirtas funkcijas.

7

4. Įvertinti Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano veiksmingumą, reagavimo į ekstremaliąją
situaciją, ekstremalųjį įvykį strategiją ir procedūras, pajėgų, materialinių išteklių reikiamus resursus,
pasirengimą reaguoti į gresiantį ar susidariusį įvykį, ekstremaliąją situaciją.
Pratybų pabaigoje vertintojai aptarė pastebėtas klaidas. Savivaldybės lygio civilinės saugos
funkcinės pratybos buvo įvertintos gerai.
4. Gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais.
2018 m. sausio 25 d. patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės gyventojų civilinės
saugos 2018 m. švietimo renginių planas. Plane buvo numatyta 10 priemonių. Jos visos 2018 m.
buvo įgyvendintos.
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
GYVENTOJŲ ŠVIETIMO CIVILINĖS IR PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS KLAUSIMAIS
2018 METŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1.

2.

Pavadinimas
Atmintinių ir metodinių
rekomendacijų ūkio subjektams
parengimas ir viešinimas
savivaldybės interneto svetainėje
www.joniskis.lt
Savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų civilinės saugos
mokymai (2 val.)

Planuojamas
laikas
2018 m.

Atsakingas už
įgyvendinimą asmuo
Viešosios tvarkos
poskyrio vyr.
specialistas J. Laucys

2018 m.
III–IV ketv.

Viešosios tvarkos
poskyrio vyr.
specialistas J. Laucys

3.

Civilinės saugos plakatų
civilinės ir priešgaisrinės saugos
tema parengimas

2018 m.

Viešosios tvarkos
poskyrio vyr.
specialistas J. Laucys

4.

Akcijos „Gyvenkime saugiai“
gyventojams organizavimas

2018 m.

Viešosios tvarkos
poskyrio vyr.
specialistas J. Laucys

5.

Civilinės ir priešgaisrinės saugos
pamokėlių ikimokyklinio
ugdymo įstaigose organizavimas

2018 m.

Viešosios tvarkos
poskyrio vyr.
specialistas J. Laucys

Kiti
vykdytojai
Joniškio
priešgaisrinė
gelbėjimo
tarnyba

-

Joniškio
priešgaisrinė
gelbėjimo
tarnyba,
Joniškio
rajono
savivaldybės
priešgaisrinė
tarnyba
Joniškio
priešgaisrinė
gelbėjimo
tarnyba,
Joniškio
rajono
savivaldybės
priešgaisrinė
tarnyba
Joniškio
priešgaisrinė
gelbėjimo
tarnyba
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6.

7.

8.

Paskaita ugdymo įstaigų
vyresniųjų klasių moksleiviams
civilinės ir priešgaisrinės saugos
tema organizavimas
Informacinės paskaitos civilinės
saugos tema organizavimas
kultūros paveldo objektų
valdytojams
Informacinio renginio „Protų
mūšis“ organizavimas rajono
ugdymo įstaigų moksleiviams

2018 m.

Viešosios tvarkos
poskyrio vyr.
specialistas J. Laucys

2018 m.
I-II ketv.

Viešosios tvarkos
poskyrio vyr.
specialistas J. Laucys

2018 m.
II ketv.

Viešosios tvarkos
poskyrio vyr.
specialistas J. Laucys

9.

Prevencinio renginio ugdymo
įstaigų moksleiviams apie
saugų elgesį paviršinių vandens
telkinių vandenyje ir ant telkinių
ledo organizavimas

2018 m.
II-III ketv.

Viešosios tvarkos
poskyrio vyr.
specialistas J. Laucys

10.

Prevencinio renginio
moksleiviams „Drauge mes
saugūs“ organizavimas

2018 m.
II-III ketv.

Viešosios tvarkos
poskyrio vyr.
specialistas J. Laucys

Joniškio
priešgaisrinė
gelbėjimo
tarnyba
-

Joniškio
priešgaisrinė
gelbėjimo
tarnyba
Joniškio
priešgaisrinė
gelbėjimo
tarnyba,
Joniškio
„Saulės“
pagrindinė
mokykla
Joniškio
priešgaisrinė
gelbėjimo
tarnyba,
Gasčiūnų
pagrindinė
mokykla

Šiaulių APGV CS kursuose apmokytų darbuotojų 2018 m. buvo 18. Vadovaujantis
PAGD prie VRM direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1-292, 2018 m. gruodžio 18 d.
suorganizuoti 2 valandų civilinės saugos mokymai Joniškio rajono savivaldybės administracijos
personalui. Mokymuose dalyvavo 78 darbuotojai.
Įgyvendinant Europos Sąjungos projektą ,,Gyventojų perspėjimo ir informavimo,
naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemos sukūrimas"
Joniškio rajono savivaldybėje rajono gyventojams informacija apie perspėjimo teikiamą paslaugą
buvo viešinama savivaldybės interneto svetainėje, parengti straipsniai į rajoninius leidinius. Prieš
respublikinį gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimą informacija papildomai
viešinama savivaldybės interneto svetainėje, rajoniniame laikraštyje, savivaldybės administracijos
vadovų pasitarimuose.
Kita reikiama civilinės saugos informacija, rekomendacijos, planai, grafikai skelbiami
savivaldybės interneto puslapyje, per seniūnijas.
5. Savivaldybės teritorijoje esančių slėptuvių ir kolektyvinių apsaugos statinių
skaičius, būklė, poreikis.
Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje slėptuvių nėra. Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. A-898 patvirtintas Joniškio rajono
savivaldybės teritorijoje esančių kolektyvinių apsaugos statinių sąrašas. Joniškio rajono
savivaldybės teritorijoje yra numatytas 24 kolektyvinės apsaugos statiniai: 17 parinkti apsisaugoti
gyventojams ekstremaliųjų situacijų atvejais; 7 – ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurios užtikrina
gyvybiškai svarbių paslaugų tiekimą gyventojams. Specialiuoju ženklu pažymėti 24. 2018 m.
minimalus kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugomų savivaldybės gyventojų skaičius rajone
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siekė 5294 (bendras gyventojų skaičius 2018 m. liepos 1 d. buvo 21949, iš jų vaikų iki 7 metų –
1218, neįgaliųjų – 1418).
6. Civilinės saugos būklės patikrinimai.
2016 m. gruodžio 16 d. posėdžio protokolu Nr. IL 1424 patvirtintas Joniškio rajono
ūkio subjektų ir kitų įstaigų kompleksinių (planinių) civilinės saugos būklės 2017 m. patikrinimų
planas. Vykdant minėtą ir savivaldybės 2017 metų civilinės saugos priemonių planą, 2017 m.
gruodžio mėn. buvo atlikti kompleksiniai (planiniai) civilinės saugos būklės patikrinimai 4 rajono
ūkio subjektuose ir kitose įstaigose. Visose ūkio subjektuose ir kitose įstaigose civilinės saugos
būklė įvertinta patenkinamai.
Pagrindinis visuose patikrintuose ūkio subjektuose ir kitose įstaigose nustatytas
pažeidimas – darbuotojai neaprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
7. Materialinių ir techninių išteklių telkimo ekstremaliųjų įvykių ar situacijų atvejais
organizavimas.
Joniškio rajono savivaldybė yra sudariusi bei pasirašiusi 11 sutarčių dėl materialinių
išteklių telkimo ekstremaliųjų įvykių ar situacijų atvejais su ūkio subjektais ir kitomis įstaigomis.
Sutartys yra peržiūrimos ir reikalui esant pratęsiamos.
Taip pat Joniškio rajono savivaldybė su 3 gretimomis savivaldybėmis (Pakruojo,
Akmenės, ir Šiaulių rajonų) yra sudariusi tarpusavio pagalbos planus. Kiekvienais metais tų planų
priedai yra tikslinami, koreguojami.
8. Informacija apie kilusius ekstremaliuosius įvykius ar situacijas rajone.
Joniškio rajono savivaldybėje per 2018 m. užregistruota 13 ekstremaliųjų įvykių, t. y.
rasta 13 sprogmenų.
1. 2018-04-03, Kriukai, Donelaičio 31, Vakar vakare kieme pranešėja rado sprogmenį, gulėjo
baloje,minėtu adresu gyvena neseniai , sprogmuo su sparneliais gale, apie 30cm. pailgos
formos. Nustatyta, kad įvykio vietoje rastas ne sprogmuo, metalo gabalas.
2. 2018-04-21, Žagarės sen., Švedlaukio k. laukuose pranešėjas traktoriumi arė laukus ir rado
sprogmenį 30 cm pailgas. II pasaulinio karo 76 mm artilerijos sviedinys sunaikintas Švėtelės
smėlio karjere.
3. 2018-05-27, Gataučių sen., Stupurų k. Pranešėjas rovė medį su šaknimis, ir užvažiavo ant
daikto, kuris panašus į sprogmenį. Su sparniukais, panašios formos į bombą. II pasaulinio
karo 120mm mina sunaikinta Joniškio r. Stupurų k. Laukuose.
4. 2018-06-17, Joniškyje, Atgajos g. kieme karutyje rado padėtą daiktą panašų į sprogmenį.
Rasta reaktyvinio sprogmens dalis, kurią AOR ARAS pareigūnai išsivežė. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
5. 2018-08-09, Kepalių se., Jonaičių k. Rado granatą su sprogdikliu (nelygiu aprūdijusiu
paviršiumi) laukuose po ūkio darbų. Rasta F1 rankinė granata, antrojo pasaulinio karo laikų,
kėlė pavojų aplinkiniams, sunaikinta vietoje Joniškio r., Jonaičių k., laukuose.
6. 2018-08-16, Kriukų sen., Dargaičių k., Laukuose rado karo laikų artilerijos sporogmenį
maždaug 120cm. skersmens. Rastas sprogmuo 85 mm artilerijos sviedinys 1 vnt., 2 pasaulinio karo, kuris kėlė pavojų aplinkiniams, buvo saugiai sunaikintas vietoje.
7. 2018-08-20, Satkūnų sen. Daunoriškės k. Laukuose rado sprogmenį apie 30 cm ilgio, 15 cm
skersmens, apvalus. Antrojo pasaulinio karo 76 mm. Artilerijos sviedinys sunaikintas
vietoje.
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8. 2018-08-20, Joniškis , Livonijos g. Moteris teigia kad prieš kelias minutes gatvėje rado dvi
granatas ir jas įsidėjo į kišenę. Prašo, kad policija atvyktu jas paimti. Moteris policijos lauks
prie gatvės. Atsisako granatas padėti ant žemės. Neblaivi pranešėja prie namo esančio
Livonijos g. 22, Joniškis rado 2 galimai mokomuosius šovinius. Šoviniai paimti, renkama
medžiaga.
9. 2018-09-15, Joniškyje, Livonijos g. prie Joniškio pradžios nuo Latvijos puses išdžiuvusio
upelio vagoje rasti trys metaliniai pilnaviduriai daiktai panašus į svedinius. Juozo Vitkaus
inžinerijos bataliono SSN pareigūnai 3 karo laikų artilerijos sviedinius sunaikino Joniškio r.,
Gataučių k., laukuose.
10. 2018-09-20, Gaižaičių sen., Martyniškių k., Prie kelio Naujoji Akmenė – Žagarė, kitoje
kelio pusėje dirbant laukus aptiktas galimai sprogmuo. Rasti du sprogmenys, 75 mm ir 76
mm artilerijos sviediniai saugiai sunaikinti Švėtelės karjere, Žagarės sen., Joniškio r.
11. 2018-09-25, Kriukų sen., Bikaičių k., Rado laukuose karo laikų sprogmenį. Antro pasaulinio
karo laikų 76 mm artilerijos sviedinys sunaikintas vietoje.
12. 2018-10-01 Žagarės sen. Žvelgaičių k. Laukuose renkant akmenis, rado minosvaidžio miną,
apie 25 cm. Sprogmenį, Antrojo pasaulinio karo rusų gamybos minosvaidžio miną 82mm,
sunaikino saugiai radimo vietoje Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono
išminuotojai. Sprogmuo kėlė pavojų tiesioginį pavojų aplinkiniams.
13. 2018-11-21 Žagarės sen., Rukuižių k. laukuose atlikdamas senos sodybos teritorijos
tvarkymo darbus, asmuo rado 252 surūdijusius šovinius. Įvykio vietos apžiūros metu paimti
šoviniai,Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

9. Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemų būklė.
Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje yra 3 centralizuoto valdymo ir 6 vietinio
valdymo elektros sirenos. Už centralizuoto valdymo ir 4 vietinio valdymo sirenų techninę priežiūrą
yra atsakinga Savivaldybė. Likusios vietinio valdymo sirenos priklauso ūkio subjektams.
Savivaldybė yra sudariusi sutartį dėl sirenų priežiūros. Jų būklė yra gera, nors vietinio valdymo
sirenos yra senos, tačiau dar veikiančios. Ūkio subjektai ir privatūs asmenys neinvestuoja lėšų į
sirenų būklės pagerinimą, todėl jiems priklausančių sirenų būklė patenkinama. 2016 m. buvo
prisijungta prie GPIS sistemos.
10. Civilinės saugos funkcijai atlikti savivaldybėje skirtų valstybės ir savivaldybės
biudžeto asignavimų panaudojimas 2018 m.
Joniškio rajono savivaldybei buvo skirta 15 900 eurų civilinės saugos funkcijai
vykdyti. Iš jų 13 762 eurų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Per 2018 m. kitoms
civilinės saugos veiklos funkcijoms vykdyti išleista:
–400 eurų gyventojų švietimui ir mokymui;
–740 eurų paslaugoms ir prekėms įsigyti;
–998 eurai gyventojų perspėjimo sistemų eksploatavimo ir techninės priežiūros išlaidoms.
Į valstybės biudžetą pinigai nebuvo grąžinami.
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Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos
poskyrio vyriausiasis specialistas

Julius Laucys

