 Iš gyventojų gautų ir išnagrinėtų prašymų ir skundų skaičius – 32
 Surašytų administracinių nusižengimo protokolų skaičius – 135
 Priimtų nutarimų administracinių nusižengimų bylose skaičius – 2
 Išsiųstų administracinių nusižengimų bylų į teismą skaičius – 0
 Mažai pavojingų veikų (žodinė pastaba, įspėjimas) skaičius – 76
 Paskirtų piniginių baudų skaičius – 56

Nuo 2020-11-07 iki 2021-06-30 Vyriausybei paskelbus karantiną, nuo 2021-07-01 – vyriausybei paskelbus
valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl (Covid-19) plitimo grėsmių, viešosios tvarkos
specialistai teikė prioritetą Covid-19 plitimo prevenciniams veiksmams bei kovai su Covid-19 liga.
Mobiliame Covid-19 patikros punkte tikrino atvykusių pasitikrinti asmenų dokumentus, atvykimo laiką,
reguliavo eiles, užtikrino nustatytų reikalavimų laikymąsi ir viešąją tvarką punkte.
Tikrino, kaip viešojo transporto paslaugų teikėjai užtikrina LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės
lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo (toliau – Operacijų vadovo) sprendimu nustatytų
paslaugų teikimo būtinųjų sąlygų laikymąsi. Per dieną vidutiniškai būdavo patikrinami 3 maršrutai.
Kiekvieną darbo dieną kontroliavo Operacijų vadovo sprendimais nustatytų elgesio parkuose ir viešose
erdvėse, saugaus kontakto laikymosi (būriavimosi), asmens apsaugos priemonių naudojimo viešose vietose,
vaikų žaidimų aikštelių naudojimo ribojimo, užsiėmimų atvirose erdvėse reikalavimų laikymąsi.
Tikrino, kaip parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų administracijos užtikrina Operacijų
vadovo sprendimais nustatytų būtinųjų sąlygų prekybos vietoms laikymąsi (patikrinimo metu nustatyti 14
pažeidimų).

Surašyti administracinių nusižengimų protokolai ir priimti nutarimai
administracinėse bylose 2020-2021 metais
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45 str.1 d. LR žmonių
154 str. 1 d. Prekybos viešosiose 346 str. 1 d. LR gyvūnų gerovės ir
365 str. 1 d. Savavališkas
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
vietose taisyklių pažeidimas
apsaugos įstatymo pažeidimai kasinėjimas bendro naudojimo
kontrolės įstatymo pažeidimas
teritorijoje
2020 m.

2021 m.

366 str. 1 d. Tvarkymo ir švaros 417 str. 2 d. Kelio ženklų, žmonių
taisyklių pažeidimas
vežimo reikalavimų nesilaikymas
ar kitas KET pažeidimas

2021 metais buvo tikrinama, kaip laikomasi prekybos reikalavimų viešose vietose, išorinės reklamos
reikalavimų, vykdoma neprižiūrimų žemės sklypų, neeksploatuojamų, paliktų be priežiūros transporto
priemonių laikymo bendro naudojimo vietose kontrolė, gyvūnų laikymo, atliekų tvarkymo, švaros taisyklių
laikymosi tvarka, tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimo, naudojimosi vietinės
reikšmės keliais tvarka, kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymo ar kiti KET pažeidimų, vėliavų
iškėlimo tvarkos ir užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolė.
Vykdant Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės įstatymo ir Gyvūnų laikymo Švenčionių rajono
savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių kontrolę atlikti 36 patikrinimai, nustatyti 25
administraciniai nusižengimai, skiriant administracines nuobaudas.
Vykdoma miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių aplinkos tvarkymo ir švaros kontrolė, tikrinta, kaip fiziniai
ir juridiniai asmenys prižiūri jiems priklausančias teritorijas, tvarko atliekas. Gauti 8 skundai ir pranešimai,
atlikti 43 patikrinimai, nustatyta 70 administracinių nusižengimų.
Vykdant Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimo dėl prekybos viešose vietose taisyklių
laikymosi kontrolę atlikta 15 patikrinimų. Dėl šių taisyklių pažeidimo nubaustas 1 asmuo.
Viešosios tvarkos specialistams priskirta Kelių eismo taisyklių, reglamentuojančių transporto priemonių
sustojimą ir stovėjimą draudžiamose vietose, kontrolė. Nustatytas 21 administracinis nusižengimas.

Prie
mo
nės
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas

Vykdytos prevencijos priemonės
Priemonės apibūdinimas ir tikslas

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
kontrolės valdymas

Išaiškinti karantino taisyklių nesilaikymą, vykdyti saviizoliacijoje esančių asmenų
kontrolę

2.

Prekyba viešose vietose

3.

Gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių
laikymasis

Išaiškinti prekybos ir paslaugų teikimo miestų ir gyvenviečių viešose vietose
pažeidimus
Išaiškinti gyvūnų nepriežiūros faktus

4.

Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimai

5.

2020 m.
Organizuotų Surašytų AN
priemonių
protokolų
skaičius
skaičius

2021 m.
Organizuotų Surašytų AN
priemonių
protokolų
skaičius
skaičius

29
(patikrintų
asmenų
skaičius –
547)
7

1

192
(patikrintų
asmenų skaičius
– 1042)

14

4

15

1

19

15

36

26

Nustatyti daugiabučių gyvenamųjų kiemų aikštelėse neeksploatuojamų automobilių
stovėjimą, šiukšlinimą, apleistų ir neprižiūrėtų namų kiemų, žemės sklypų nepriežiūrą

26

36

43

70

Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų
nesilaikymas ar kiti KET pažeidimai

Išaiškinti neįgaliojo kelio ženklo nepaisymą, stovėjimą ant šaligatvio, žalios vejos,
stovėjimo būdo KET 830-838 nepaisymą

28

70

28

19

6.

Tabako gaminių ar susijusių gaminių
vartojimo ar jų turėjimo ribojimo
pažeidimai

Išaiškinti tabako kontrolės įstatyme numatytus pažeidimus

6

0

0

0

7.

Vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimai

Išaiškinti vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimus

3

12

0

0

8.

Išorinės reklamos įrengimo draudimų ir
reikalavimų nesilaikymas

Išaiškinti išorinės reklamos įrengimo draudimų ir reikalavimų nesilaikymą

5

0

19

0

Prieštaravimo dėl rūkymo daugiabučių gyvenamųjų namų balkonuose, terasose ir lodžijose
pareiškimas

Atsižvelgiant į Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių
vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo
atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo,
informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357 „Dėl
Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių
namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos
apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie
draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 6 punktą, bei daugiabučių namų
gyventojų pareikštus prieštaravimus dėl rūkymo daugiabučių namų balkonuose, buvo parengti
4 Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai.



