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KELMĖS „ AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS  

 2021 METŲ PRIEMONIŲ  PLANAS 

 

 

Eil

Nr 
Priemonių pavadinimas 

Atsakingas 

ir kiti 

vykdytojai 

Priemonių įgyvendinimo terminas 

Pastabos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Parengti Kelmės  „Aukuro“ pagrindinės 

mokyklos (toliau – įstaigos) 2021 m. civilinės 

saugos veiklos priemonių planą. 

Direktorė  
Asta  
Zavadskienė 

 Iki

28 

          Patvirtinta direktoriaus 

įsakymu 

2. Peržiūrėti ir patikslinti įstaigos galimų pavojų 

ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. 

Direktorė  
Asta  
Zavadskienė, 
pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

Laura 

Žukauskienė 

    Iki 

14 

       ESVP kopiją, jo 

elektroninę versiją 

pateikti Savivaldybės 

administracijos 

direktoriui (su 

lydraščiu) 

3. Patikslinti įstaigos Ekstremalių situacijų 

valdymo planą.  

Direktorė  
Asta  
Zavadskienė, 
pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 
Laura 

Žukauskienė 

     Iki 

30 

      

4. Organizuoti ir vykdyti mokyklos 2020-2023 

m. ekstremalių situacijų prevencijos 

priemonių plane numatytas priemones 

Direktorė  
Asta  
Zavadskienė, 

            Per metus 
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pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 
Laura 

Žukauskienė 

5. Dalyvauti gyventojų perspėjimo ir 

informavimo sistemos periodiniame 

patikrinime, fiksuoti atskirame žurnale sirenų 

įsijungimą/neįsijungimą, informuoti 

Savivaldybės atsakingą specialistą telf. 8 615 

25836. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 
Laura 

Žukauskienė 

            Gavus 

administracijos 

direktoriaus įsakymą. 

Ne patikrinimo metu 

įsijungus sirenai 

nedelsiant informuoti 

savivaldybės 

administracijos 

Teisės ir personalo 

skyriaus vyr. 

specialistę Redą 

Žalandauskienę. 

6. Organizuoti 2 val. privalomus civilinės 

saugos mokymus įstaigos personalui ir 

įforminti teisės aktų nustatyta tvarka. 

( PAGD prie VRM direktoriaus rugsėjo 9 d. 

įsak. Nr.1-292 ) 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 
Laura 

Žukauskienė 

     X       Įforminama 

direktoriaus 

įsakymu. 
 

 

7.  Žmogaus saugą dėstančio mokytojo 

pažymėjimo galiojimo kontrolė ir paraiškos 

pateikimas (pagal poreikį) 

Direktorė  
Asta  
Zavadskienė 

  X          el.p. 
reda.zalandauskien

e@kelme.lt 

8. Tvarkyti įstaigos civilinės saugos kategorijų 

klausytojų, dalyvavusių PAGD prie VRM UGM 

ir Šiaulių APGV civilinės saugos mokymuose, 

apskaitą. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 
L.Žukauskienė 

Asta Zavadskienė, direktorė, 18 val. civilinės saugos mokymų kursą pagal 

civilinės saugos pratybų ir treniruočių organizavimo tęstinio mokymo programą. 

2010-02-25, Nr. 5848.  

Asta Zavadskienė, direktorė, 8 val. civilinės saugos mokymo kursą pagal ūkio 

subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ir laikinai būna žmonių ir kurių vadovai turi 

organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, vadovų arba jų 

įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programą. 2011-11-16, 

Nr.MŠ-604.  

Asta Zavadskienė, direktorė, 8 val. civilinės saugos mokymo kursą pagal 

ekstremalių situacijų valdymo planų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo 
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programą. 2014-05-14, Nr. MŠ-1387. 

Asta Zavadskienė, direktorė, 8 val. civilinės saugos mokymo kursą pagal  

ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo 

programą. 2019-03-21, Nr. CS1.6-78. 

 

Vidimantas Parnarauskas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 8 val. civilinės 

saugos mokymo kursą pagal ūkio subjektų ir kitų įstaigų darbuotojų, atsakingų už 

civilinę saugą, įvadinio civilinės saugos mokymo programą. 2011-10-20, Nr.MŠ-

473. 

Vidimantas Parnarauskas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 8 val. civilinės 

saugos mokymo kursą pagal ekstremalių situacijų valdymo planų rengimo 

tęstinio civilinės saugos mokymo programą. 2015-04-08, Nr. MŠ-1608. 

Vidimantas Parnarauskas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 8 val. civilinės 

saugos mokymo kursą pagal gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais 

organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programą. 2019-03-27, Nr. 

CS1.6-141. 

Laura Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams, 8 

val. civilinės saugos mokymo kursą pagal ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose 

nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės 

saugos mokymo programą. 2016-03-30, Nr. MŠ-2133. 

Laura Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams, 8 

val. civilinės saugos mokymo kursą pagal pratybų rengimo tęstinio civilinės 

saugos mokymo programą. 2017-05-11, Nr. MŠ-2635. 

Laura Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams, 8 

val. civilinės saugos mokymo kursą pagal  pratybų rengimo tęstinio civilinės 

saugos mokymo programą. 2019-03-07, Nr. CS1.6-39. 

Laura Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams, 8 

val. civilinės saugos mokymo kursą pagal  ekstremaliųjų situacijų valdymo planų 

rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo programą. 2019-03-21, Nr. CS1.6-79. 

Sigita Rukaitė-Kalytienė, žmogaus saugos mokytoja, 35 val. civilinės saugos 

mokymo kursą pagal civilinės saugos mokytojų ir dėstytojų įvadinio mokymo 

programą. 2013-05-31, Nr.7963.  

Sigita Rukaitė-Kalytienė, žmogaus saugos mokytoja, 35 val. civilinės saugos 

mokymo kursą pagal civilinės saugos mokytojų ir dėstytojų įvadinio mokymo 

programą. 2018-10-04. 
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9. Organizuoti ir pravesti civilinės saugos 

pamoką moksleiviams „Saugi vasara“ 

Sigita Rukaitė-

Kalytienė 
    X        Įtraukiama į 

įstaigos darbo ir 

renginių planą. 

10. Organizuoti ir pravesti civilinės saugos 

pamoką moksleiviams  dėl saugaus 

pirotechnikos naudojimo. 

Sigita Rukaitė-

Kalytienė 
           X Įtraukiama į 

įstaigos darbo ir 

renginių planą. 

11. Dalyvauti PAGD prie VRM ar Šiaulių APGV 

organizuojamuose prevencinio pobūdžio 

renginiuose. 

Sigita Rukaitė-

Kalytienė 
            Pagal atskirą 

nurodymą ir 

nuostatus 

12. Dalyvauti  Kelmės rajono savivaldybės 

administracijos Teisės ir personalo skyriaus 

vyr. specialisto, atsakingo už civilinę saugą ir 

mobilizaciją rajone, organizuojamuose 

metodiniuose seminaruose-pasitarimuose.  

Direktorė  
Asta  
Zavadskienė 

            Pagal oficialų 

kvietimą 

13. Organizuoti ir pravesti ekstremaliųjų situacijų 

funkcines pratybas „Ekstremalus įvykis 

mokykloje- kilęs gaisras“ 

Direktorė  
Asta  
Zavadskienė 
Darbo grupė 

          31  Vadovautis PAGD 

prie VRM 2011 m. 

liepos 18 d. 

įsakymo Nr.1-225 

reikalavimais. 

14. Peržiūrėti ir patikslinti  įstaigos patalpų 

išplanavimo dėl laikino gyventojų 

apgyvendinimo ES atvejais. Pateikti 

Savivaldybės administracijos darbuotojui, 

atsakingam už civilinę saugą ir mobilizaciją. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 
L.Žukauskienė 

   Iki 

1 

        Rūsys , aktų salė, 

sporto salė, fojė, 

rūbinė –

1511,53kv.m.  
Galimas patalpinti 

žmonių skaičius – 

1007. 

15. Teikti  informaciją apie duomenis civilinės 

saugos klausimais Kelmės rajono 

savivaldybės administracijos direktoriui. 

Direktorė  
Asta  
Zavadskienė 

            Per metus 

16.  Kaupti informaciją apie gresiantį ar 

susidariusį įvykį, ekstremalų įvykį įstaigoje, jį 

analizuoti. Surinktą informaciją apie įstaigai 

padarytą žalą ar nuostolius teikti Kelmės 

rajono savivaldybės administracijai. 

Direktorė  
Asta  
Zavadskienė 

             Per metus 

17. Pagal poreikį  aprūpinti įstaigos darbuotojus 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 
         X   Įsigyti pagal 

finansines 
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ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 
L.Žukauskienė 

galimybes šiais 

metais. 

18. Pagal įsigaliojusius naujai priimtus teisės 

aktus, civilinės saugos srityje, vykdyti su jais 

susijusias priemones 

Direktorė  
Asta  
Zavadskienė 

            Šiais metais 

19.  Civilinės saugos uždavinių vykdymo 2020 m. 

ataskaita 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 
Laura 

Žukauskienė 

  31           Pateikti Teisės ir 

personalo skyriaus 

vyr. specialistę Redai 

Žalandauskienei. 

 

 

 

 

. 
____________________________ 

 

 


